
Συχνές ερωτήσεις για τα self test στον Δημόσιο τομέα 

 

1. Σε ποιους κλάδους του δημόσιου τομέα εφαρμόζονται;  

Tα self tests είναι υποχρεωτικά για τους εργαζομένους σε όλο το Δημόσιο Τομέα εφόσον τα 
καθήκοντά τους ασκούνται με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους και είναι απογεγραμμένοι στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού 
Δημοσίου: 
 
α)πάσης φύσεως πολιτικό προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

β) πάσης φύσεως πολιτικό προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ 
βαθμού συμπεριλαμβανομένων και των εποπτευομένων φορέων τους, 
γ) το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
δ) το ένστολο και το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού 
Σώματος, καθώς επίσης και το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 
και 
ε) οι δικαστικοί υπάλληλοι. 
2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1: 
α) πάσης φύσεως απασχολούμενοι, για τους οποίους προβλέπονται αντίστοιχες ρυθμίσεις 
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 2 και 46 του ν. 4790/2021(Α’ 48), 
β) κληρικοί, 
γ) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού καθώς και οποιοδήποτε άλλο διδακτικό ή 
εκπαιδευτικό προσωπικό των πανεπιστημίων καθώς και οι απασχολούμενοι μέσω των 
Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και 
δ) πάσης φύσεως καλλιτεχνικό προσωπικό. 

2. Κάθε πότε πρέπει να γίνονται τα self test ;  

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν 
από την προσέλευση του εργαζόμενου/ης προς παροχή εργασίας με φυσική παρουσία και 
έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως 
και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η 
απασχολούμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που 
καλείται να παραστεί εκτάκτως ο/η απασχολούμενος/η στον χώρο εργασίας του/της, ο 
διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν.  
Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) χορηγείται δωρεάν από το 
φαρμακείο στον δικαιούχο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του 
ν. 4782/2021 (Α' 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής 
Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε 
άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.  

Σχόλιο: Ειδικά για αυτή την εβδομάδα που είναι μεταβατική -και λόγω της προτεραιότητας 
που έχει δοθεί σε μαθητές και εκπαιδευτικούς-, τα self-test που αφορούν στους 
εργαζομένους του δημοσίου τομέα θα δίνονται από την Πέμπτη 13 Μαϊου.  

 

 

https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1049


3. Πώς θα γνωρίζουν οι φαρμακοποιοί ποιοι είναι δικαιούχοι δωρεάν self-tests για να τους 

τα δώσουν ; 

Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα (Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.) του Υπουργείου 
Εσωτερικών αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην ανώνυμη 
εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» τα στοιχεία 
των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε διαγνωστική δοκιμασία ελέγχου απασχολούμενων, 
όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1, σύμφωνα με τις καταχωρίσεις από τις οικείες 
υπηρεσίες προσωπικού στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Εφόσον 
υπάρχει μεταβολή των στοιχείων αυτών, η Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ. μεριμνά για την ενημέρωσή τους με 
ευθύνη του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας Τεύχος B’1686/24.04.2021 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20373 προσωπικού και τα αποστέλλει επικαιροποιημένα στην αρχή κάθε 
εβδομάδας στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ.  
 
4. Πώς γίνεται η δήλωση του αποτελέσματος των test ;  

Διευκρινίζεται καταρχάς ότι αν κάποιος εργαζόμενος επιλέξει αντί για self-test να κάνει rapid 

ή μοριακό τεστ (με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του)  έχει αυτή τη δυνατότητα.  Ο 

εργαζόμενος δηλώνει το αποτέλεσμα του τεστ στο Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού 

Δημοσίων Υπαλλήλων, ως εξής: 

• Οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, 

επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self-test για δημοσίους υπαλλήλους» και 

μεταφέρονται αυτόματα στη διεύθυνση https://hr.apografi.gov.gr/login.  

• Αφού ταυτοποιηθούν με την χρήση των κωδικών του taxisnet, εισέρχονται στην 

Πλατφόρμα και επιλέγουν Covid tests και αφού δώσουν την αντίστοιχη έγκριση στον 

εργοδότη τους (εφάπαξ μια φορά) από το πεδίο «Επιλογή ΔΠ για αποστολή Covid 

Tests» υποβάλουν το αποτέλεσμα του τεστ επιλέγοντας «Καταχώρηση Covid test» 

και «Εισαγωγή Τεστ». 

6. Και μετά ;  

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) είναι αρνητικό, εκδίδεται από 
την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, η οποία αποτελεί το νόμιμο 
αποδεικτικό για την προσέλευση του απασχολούμενου στον τόπο εργασίας και γνώση αυτής 
λαμβάνει το αρμόδιο όργανο της οικείας υπηρεσίας, το οποίο επιλαμβάνεται επί των 
υπηρεσιακών θεμάτων του εν λόγω προσωπικού, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με την 
επίδειξη αυτής από τον απασχολούμενο. 
Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, εκτυπώνεται από τη 
πλατφόρμα η δήλωση ή αποθηκεύεται σε ηλεκτρονική μορφή.  Ο εν λόγω εργαζόμενος θα 
πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή 
(μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική 
δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου 
ελέγχου, ο εργαζόμενος  μένει στο σπίτι σε  καραντίνα και του χορηγείται η προβλεπόμενη 
στο πλαίσιο των ληφθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 
αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού. 
Τα όργανα που είναι κατά περίπτωση αρμόδια να διαπιστώνουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν 

υποβληθεί στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο δεν επιτρέπουν την απασχολήση 

εργαζομένου με φυσική παρουσία αν αυτός  είτε δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα του self 

test, είτε έχει δηλώσει θετικό self test. Η αρμόδια για θέματα προσωπικού υπηρεσία του 



φορέα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την περικοπή των αποδοχών του υπόχρεου 

προσώπου λόγω υπαίτιας μη παροχής εργασίας. Δηλαδή, σε περίπτωση αρνητικού τεστ να 

υποβάλλει το αποτέλεσμα στο Απογραφή Δημοσίων Υπαλλήλων και σε περίπτωση θετικού 

τεστ να προχωρήσει σε επαναληπτικό έλεγχο και να κάνει ό,τι προβλέπεται ανάλογα αν το 

αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό ή αρνητικό. 

7. Τι γίνεται με τον επαναληπτικό έλεγχο ; 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, εκδίδεται σχετική 
βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθούν τα 
πρόσωπα του άρθρου σε κατ’ οίκον περιορισμό και να τους χορηγηθεί η ειδική 
προβλεπόμενη αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού και ακολουθείται το πρωτόκολλο του 
Ε.Ο.Δ.Υ. 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική 
βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, και ο απασχολούμενος προσέρχεται στον τόπο εργασίας 
για να παρέχει εργασία με φυσική παρουσία επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την 
προσέλευσή του. Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά από 
τον απασχολούμενο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr 
 
8. Ποιες είναι οι συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τα υπόχρεα 
πρόσωπα;  
 

• Τα όργανα που είναι κατά περίπτωση αρμόδια να διαπιστώσουν ότι τα πρόσωπα του 
άρθρου 1 έχουν υποβληθεί στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο, κατά τα 
οριζόμενα στα άρθρα 2 και 4, και ότι επιδεικνύουν κατά την προσέλευσή τους στον 
τόπο εργασίας τη δήλωση αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου, υποχρεούνται 
να μην επιτρέψουν την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας 
στα πρόσωπα αυτά, εφόσον α) δεν έχουν υποβληθεί στη διενέργεια του 
υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου ή δεν επιδεικνύουν την προβλεπόμενη στο 
άρθρο 4 δήλωση αποτελέσματος ή β) προσκομίζουν δήλωση ή βεβαίωση θετικού 
αποτελέσματος που προέκυψε από τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου. Η μη 
τήρηση των προβλεπόμενων στο προηγούμενο εδάφιο υποχρεώσεων συνιστά 
πειθαρχικό παράπτωμα για τα αρμόδια όργανα. 

• Σε περίπτωση που τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 1 δεν υποβάλλονται σε 
διαγνωστικό έλεγχο ή δεν καταχωρίζουν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 4, η αρμόδια για θέματα προσωπικού υπηρεσία του 
φορέα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την περικοπή των αποδοχών του 
υπόχρεου προσώπου λόγω υπαίτιας μη παροχής εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις εξαιτίας της μη συμμόρφωσης στα ανωτέρω. 

• Ειδικά για τους απασχολούμενους του άρθρου 1 με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με τις 
υποχρεώσεις του πρώτου εδαφίου, η αρμόδια υπηρεσία του φορέα υποχρεούται να 
μην κάνει δεκτή την παροχή εργασίας του απασχολούμενου για τον λόγο αυτό και 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για όσο χρονικό διάστημα 
δεν συμμορφώνεται ο απασχολούμενος με τις υποχρεώσεις αυτές. 

• Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του φορέα υποχρεούται να 
ενημερώνει τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 1, με κάθε πρόσφορο μέσο, για τις 
υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη συμμόρφωσής τους με αυτές. 

• Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για το προσωπικό του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.22437/9.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 



Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Επικράτειας (Β’ 1440), όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

 
 


