
 

 

 

Αθήνα, 7 Μαΐου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: Προβληματική η διαδικασία διάθεσης των self tests στα 

φαρμακεία   

Από την Τετάρτη 5 Μαΐου και έως το Σάββατο  άρχισε η διάθεση των self 

tests σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενόψει του ανοίγματος των σχολείων 

από τη Δευτέρα και μάλιστα τα tests θα είναι διαθέσιμα δωρεάν στα 

φαρμακεία μόνο για εκπαιδευτικούς, μαθητές και διοικητικό προσωπικό 

πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητών που κάνουν 

πρακτική άσκηση 

Οι άλλες ομάδες πολιτών που δικαιούνται το self test με τη νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ 

1588 Β’/18.4.2021) είναι οι εργαζόμενοι σε λιανεμπόριο, εστίαση, 

χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, μεταφορές, υπηρεσίες 

καθαρισμού, κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες τυχερών 

παιχνιδιών και στοιχημάτων, σχολές οδηγών οι οποίοι αναμένεται να το 

λάβουν από την ερχόμενη Δευτέρα και θα μπορούν να δηλώσουν το 

αποτέλεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς από 10/05/2021 έως 

16/05/2021 δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας self test έως 24 ώρες πριν 

την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με 

φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας   

Να θυμίσουμε πως το υποχρεωτικό μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης 

από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν 

εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας ισχύει από 26/04/2021, με 

το διαγνωστικό έλεγχο νόσησης να πρέπει να διενεργείται υποχρεωτικά μία 

(1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του εργαζόμενου/ης προς 
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παροχή εργασίας με φυσική παρουσία και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από 

την ημέρα διενέργειάς του, ενώ στο πλαίσιο διευκόλυνσης των εργαζομένων 

στο Δημόσιο Τομέα είχε δοθεί η δυνατότητα να προμηθευτούν προκαταβολικά 

δύο self tests τα οποία καλύπτουν την περίοδο από 26 Απριλίου έως και 9 

Μαΐου, ημερομηνία η οποία έχει οριστεί ως καταληκτική για την υποβολή των 

αποτελεσμάτων του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου της συγκεκριμένης περιόδου 

στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως υπάρχει μεγάλη σύγχυση 

αναφορικά με τη συχνότητα διενέργειας των self tests των εργαζομένων 

καθώς και τη δυνατότητα να τα προμηθεύονται δωρεάν από τα φαρμακεία, 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Δεδομένης της ελλιπούς ενημέρωσης των δημοσίων υπαλλήλων από 

τις Υπηρεσίες τους και τα ΜΜΕ, των ημερών αργίας του Πάσχα, και 

του γεγονότος πως επρόκειτο για δυνατότητα και όχι υποχρέωση, 

κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν προμηθεύτηκαν self test γα την 

εβδομάδα από 10/5. Ποια η πρόβλεψη για εκείνους, αναφορικά με την 

προσέλευσή τους στην εργασία τους τη Δευτέρα 10/5; 

2. Το γεγονός πως οι εργαζόμενοι που θα προμηθεύονται self tests από 

Δευτέρα 10/5 θα έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν το 

αποτέλεσμα εντός της εβδομάδας στην ειδική πλατφόρμα και όχι την 

πρώτη ημέρα φυσικής παρουσίας τους στο χώρο εργασίας τους, δεν 

ακυρώνει το σκοπό των self tests που είναι η έγκαιρη διάγνωση τυχόν 

κρούσματος και η προφύλαξη των επαγγελματικών του επαφών; 

3. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης προμήθειας 

δωρεάν από τα φαρμακεία selt tests σε όλους όσοι έχουν φυσική 

παρουσία σε χώρο εργασίας καθώς και στους μαθητές;  

4. Η συχνότητα των self tests είναι άπαξ εβδομαδιαίως με εξαίρεση τους 

μαθητές και των εργαζόμενους στην εκπαίδευση που πρέπει να κάνουν 

2 φορές; Αν ναι, για ποιο λόγο ισχύει αυτό; 

5. Πόσα self tests διανέμονται στα φαρμακεία εβδομαδιαίως;  

6. Σε περίπτωση που εξαντληθούν τα self tests σε κάποιο φαρμακείο, τι 

οφείλει να κάνει ο φαρμακοποιός; 

https://www.protothema.gr/greece/article/1116078/self-test-poioi-ergazomenoi-prepei-na-kanoun-apo-simera/
https://www.protothema.gr/greece/article/1116078/self-test-poioi-ergazomenoi-prepei-na-kanoun-apo-simera/
https://self-testing.gov.gr/


7. Αν κάποιος θέλει να αγοράσει self test υπάρχει η δυνατότητα, ακόμα 

και αν δεν έχουν παραληφθεί τα δωρεάν από τους πολίτες που τα 

δικαιούνται; 

8. Ποια η τιμή του self test στα φαρμακεία;  

9. Όποιος αγοράσει self test καταχωρείται η αγορά με το ΑΜΚΑ του και 

άρα οφείλει να καταχωρήσει το αποτέλεσμα; 

10. Αν όχι, ποια η αποτελεσματικότητα των self tests για την έγκαιρη 

διάγνωση κρούσματος; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




