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Θέμα : Διευκρινήσεις για τα self test. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι ,  

Επειδή πολύς λόγος γίνεται για το εάν η υποχρέωση πραγματοποίησης 

των self tests ισχύει –εκτός από τους εργαζόμενους- και για τους εργοδότες, 

επιχειρηματίες και τους βοηθούντες συγγενείς πρώτου βαθμού, σας 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1.       Στην σχετική Υπουργική Απόφαση, της οποίας η δημοσίευση 

αναμένεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν γίνεται λόγος για 

τους επιχειρηματίες και τα βοηθούντα μέλη των οικογενειών τους.  Ένα 

μεγάλο μέρος της αποτελεσματικότητας του μέτρου στηρίζεται στην 

αναγγελία στο ΕΡΓΑΝΗ, όπου όμως για να κάνει κάποιος την σχετική 

γνωστοποίηση πρέπει να έχει την δική του «ηλεκτρονική μερίδα».  Τέτοια 

έχουν μόνο οι εργαζόμενοι και αφού οι εργοδότες δεν μπορούν να 

κάνουν καμία γνωστοποίηση στο ΕΡΓΑΝΗ, λογικά εξαιρούνται του 

μέτρου και η διενέργεια ή όχι τεστ εναπόκειται στην ατομική ευθύνη του 

κάθε επιχειρηματία. 

2.       Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Γενική Γραμματέας Εργασίας κα 

Στρατινάκη ανέφερε ότι η ΚΥΑ αφορά μόνο τους εργαζόμενους.  Σχετικά 

με τους ελεύθερους επαγγελματίες ή τους επιχειρηματίες – εργοδότες δεν 

υπάρχει πρόβλεψη από την απόφαση, ενώ ξεκαθάρισε ότι η απόφαση 

δεν συμπεριλαμβάνει ούτε τα μέλη α’ βαθμού συγγένειας. Για αυτές τις 

κατηγορίες, θα υπάρξει αντιμετώπιση το επόμενο διάστημα καθώς 

δόθηκε προτεραιότητα στους εργαζόμενους για να μη πέσει όλος αυτός 

ο όγκος ταυτοχρόνως στα φαρμακεία. 

 

Υποχρέωση για την πραγματοποίηση self test έχουν  οι κλάδοι επιχειρήσεων  :  

 

 Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σουπερμάρκετ και των 

καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών) 

 Εστίαση 
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 Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές κ.λπ.) 

 Υπηρεσίες καθαρισμού 

 Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής 

 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων 

 

Το σύστημα θα λειτουργεί ως εξής: 

Οι εργαζόμενοι στις εμπορικές επιχειρήσεις λιανικής υπάγονται στο μέτρο των 

υποχρεωτικών self test, τα οποία προμηθεύονται δωρεάν από το φαρμακείο, 

με χρήση του ΑΜΚΑ τους. Αν για κάποιο λόγο ο 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 ΕΡΓΑΝΗ, ως εξής: 

εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέγει 

«Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο». Στη συνέχεια θα 

μεταφέρεται στην πλατφόρμα supportemployees.gov.gr και στη «Δήλωση 

Αποτελεσμάτων COVID-19 tests» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Εκεί υποβάλλει το 

αποτέλεσμα του ελέγχου του τεστ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου 

«Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19». 
 

 

Για οποιαδήποτε νεότερη πληροφόρηση έχουμε, θα σας ενημερώσουμε 

άμεσα. 

 

 

 

 

            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

 

 

Για το Δ.Σ. 

Του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων 

 

 

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 

 

         Πιτσάβας Γεώργιος                                                   Τσούλης Ιωάννης 

 


