
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22437 
Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του δια-

γνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδια-

γνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID - 19 

σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικού 

και λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων 

των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων 

(ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), Λυ-

κειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τά-

ξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 5, 6 και 8 του ν. 1566/1985 «Δομή και λει-

τουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Τα άρθρα 1,2, 46 και 96 του ν. 4790/2021«Κατε-
πείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας 
υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική 
προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων 
και άλλα ζητήματα» (Α’ 48).

4. Το άρθρο 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 54).

5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

6. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

8. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

9. Το πδ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180).

10. Το π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255).

11. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

14. Το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5).

15. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

16. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/09.01.2021 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» 
(Β’ 33).

17. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55339/8.9.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και 
Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαιδευ-
τικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστη-
ριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης, Μεταλυκειακού έτους τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., 
Κολλεγίων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και 
Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και 
Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσ-
σών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και 
πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτι-
κών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά 
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την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για 
την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά 
τη λειτουργία τους» (Β’ 3780).

18. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών 
και Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαι-
δευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργα-
στηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχο-
λείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας 
ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και 
Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και 
Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσ-
σών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και 
πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτι-
κών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά 
την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για 
την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά 
τη λειτουργία τους» (Β’ 4810).

19. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 
να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδο-
ση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των 
σχολικών μονάδων, των δομών Ειδικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και των Κολλεγίων για 
το εκπαιδευτικό έτος 2020 - 2021.

20. Την από 7.4.2021 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

21. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 22321/09.04.2021 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 - Χρόνος 
διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου

1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασί-
ας ελέγχου, είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές/τριες, 
τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσω-
πικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των 
ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) καθώς και των Λυκει-
ακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο υπο-
χρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται 
δύο (2) φορές την εβδομάδα, προ Δευτέρας και Πέμπτης, 
εκάστης σχολικής εβδομάδας και πριν από την έναρξη 
των μαθημάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται 
έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέ-
λευση στην σχολική μονάδα.

2. Κάθε αρμόδιο υπουργείο ή φορέας αποστέλλει στην 
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. τις ομάδες των υποχρεωτικά υποβαλλόμε-
νων σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου προσώπων, 
όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 1. Η απαιτούμενη 
ταυτοποίηση των ανωτέρω στοιχείων διενεργείται από 
τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης. Υπεύθυνος επεξεργασίας των 
ανωτέρω δεδομένων ορίζεται η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., κατά τους 
ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) (ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 
(Α’ 137) με σκοπό τον προσδιορισμό των υποχρεωτικά 
υποβαλλόμενων σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγ-
χου προσώπων και τη διανομή της δοκιμασίας ελέγχου 
σε αυτούς.

Άρθρο 2
Διαδικασία προμήθειας και διενέργεια 
του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από 
τον κορωνοϊό COVID-19 - Δήλωση του 
αποτελέσματος

1) Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γί-
νεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του 
Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του 
προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του 
Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Πε-
ρίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής 
ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτο-
ποίησης. Ειδικότερα, για τους ανήλικους μαθητές/τριες 
τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι 
γονείς/κηδεμόνες τους επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜ-
ΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανηλίκου μαθητή/τριας και την 
αστυνομική ταυτότητα των ίδιων (γονέων/κηδεμόνων). 
Οι ενήλικες μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), του διοικητικού και 
του λοιπού προσωπικού των ημερησίων και εσπερινών 
Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΕΠΑ.Λ.) και Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκει-
ακές Τάξεις (π.χ. προσωπικό καθαριότητας, υπάλληλοι), 
παραλαμβάνουν δωρεάν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο 
από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ ή 
ΠΑΑΥΠΑ και της αστυνομικής τους ταυτότητας. Μαζί με 
τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται 
και ενημερωτικά φυλλάδια.

2) Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται 
κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών 
φυλλαδίων.

Για τους ανήλικους μαθητές/τριες από 13 ετών και 
άνω, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται 
υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων 
τους. Για τους μαθητές των 13 ετών και κάτω, ο δωρεάν 
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται με τη βοήθεια 
του γονέα/κηδεμόνα.

3) Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνω-
στικού ελέγχου:

α) Οι γονείς/κηδεμόνες και οι ενήλικες μαθητές/τριες 
επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.
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gov.gr και αφού αυθεντικοποιηθούν με έναν από τους 
τρόπους που προβλέπεται στο άρθρο 24 του Κώδικα Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, επιλέγουν την κατηγορία «Σχο-
λική κάρτα για COVID-19» και ακολουθούν τη διαδικασία 
υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι 
αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα 
αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα 
ανωτέρω πρόσωπα. Ο μαθητής/τρια επιδεικνύει απλώς 
(δεν παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον 
εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του/
της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού 
ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από 
εκπαιδευτικό ή από τον Διευθυντή/τρια/Υποδιευθυντή/
τρια. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την 
πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την 
οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την 
περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός εί-
κοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές 
είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, 
για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν 
στη δημόσια δομή οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες 
μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ 
οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες 
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Εάν 
το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου εί-
ναι θετικό ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Στην 
περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός 
έλεγχος είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται σχετική βεβαί-
ωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το 
αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο μαθητής/
τρια επιστρέφει στο χώρο της σχολικής μονάδας, επιδει-
κνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς/
κηδεμόνες και οι ενήλικες μαθητές/τριες δύνανται να 
επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid 
test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική 
δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη. Στην 
περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι θετικός, οι 
διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οι-
κείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακο-
λουθώντας τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημό-
σιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

β) Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσω-
πικού (ΕΒΠ), του διοικητικού και του λοιπού προσωπικού 
των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) 
και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και Λυκειακών Τά-
ξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις επισκέπτονται 
την πλατφόρμα self-testing.gov.gr και, αφού αυθεντικο-
ποιηθούν με έναν από τους τρόπους που προβλέπεται 
στο άρθρο 24 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος 
self-test για COVID-19» και ακολουθούν τη διαδικασία 
υποβολής αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκδίδεται από την 
πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, την 
οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα και επιδεικνύ-
ουν (δεν παραδίδουν), κατά την προσέλευσή τους στην 
σχολική μονάδα στον Διευθυντή/τρια/Υποδιευθυντή/τρια.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την 
πλατφόρμα αντίστοιχη δήλωση του αποτελέσματος, την 
οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Στην περίπτω-
ση θετικού αποτελέσματος, τα ανωτέρω πρόσωπα μετα-
βαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια 
δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα 
self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. 
Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή οι διαγνωσθέ-
ντες/είσες θετικοί και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ 
οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες 
του ΕΟΔΥ.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός 
έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο 
του ΕΟΔΥ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν 
επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται 
σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή με την οποία 
βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση 
αυτή, οι εκπαιδευτικοί τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσω-
πικού (ΕΒΠ), του διοικητικού και του λοιπού προσωπικού 
επιστρέφουν στο χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύ-
οντας στον Διευθυντή/τρια/Υποδιευθυντή/τρια την ως 
άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή τους.

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου, οι ανωτέ-
ρω δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού 
ελέγχου (rapid test ή PCRtest) από επαγγελματία υγείας 
σε ιδιωτική δομή η οποία γίνεται με επιβάρυνσή τους. 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι θετικός, 
οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι 
οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακο-
λουθώντας τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημό-
σιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Η αυθεντικοποίηση και η έκδοση και διαχείριση των 
ανωτέρω εγγράφων μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη 
της Δημόσιας Διοίκησης γίνεται σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των άρθρων 23 έως 29 του Κώδικα Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης (ν. 4727/2020, Α 184).

γ) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής 
κάρτας COVID 19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος 
για τους/τις μαθητές/τριες, ή της δήλωσης του θετικού 
ή αρνητικού αποτελέσματος για τους εκπαιδευτικούς τα 
μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και 
του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), του διοικη-
τικού και του λοιπού προσωπικού των ημερησίων και 
εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών 
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), των Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασί-
ων με Λυκειακές Τάξεις, αντίστοιχα, αυτές, μπορούν να 
συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από 
τους γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, 
από τους ενήλικους μαθητές, από τους εκπαιδευτικούς, 
τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) 
και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), του δι-
οικητικού και του λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

4) Αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου οι 
μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί τα μέλη του Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητι-
κού Προσωπικού (ΕΒΠ), του διοικητικού και του λοιπού 
προσωπικού των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυ-
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κείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), των 
Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις 
δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγ-
χου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε 
ιδιωτική δομή η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη. 
Η διεξαγωγή των διαγνωστικών αυτών ελέγχων γίνεται 
δύο (2) φορές την εβδομάδα, εντός εβδομήντα δύο (72) 
ωρών πριν από τη Δευτέρα και πριν από την Πέμπτη, 
με επιβάρυνση του πολίτη. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος 
(rapid test ή PCR test) είναι αρνητικός, τότε συντάσσεται 
χειρόγραφη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος και 
υπογράφεται από τους γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων 
μαθητών/τριών, από τους ενήλικους μαθητές, από τους 
εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 
(ΕΒΠ), του διοικητικού και του λοιπού προσωπικού των 
ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), Λυκειακών Τάξεων 
των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις συμπληρώνοντας 
τα ίδια στοιχεία σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 
παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι 
θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο 
διαγνωστικός έλεγχος είναι αρνητικός τότε ο μαθητής/
τρια επιδεικνύει στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας 
εντός της τάξης ή στον Διευθυντή/ντρια ή Υποδιευθυ-
ντή/τρια  τη σχετική βεβαίωση και τη φέρει μαζί του 
καθόλη τη διάρκεια της σχολικής εβδομάδας. Ομοίως, 
οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 
(ΕΒΠ), του διοικητικού και του λοιπού προσωπικού των 
ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ), Λυκειακών Τάξεων 
των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις επιδεικνύουν, κατά 
την προσέλευσή τους, τη βεβαίωση αρνητικού αποτε-
λέσματος, στον Διευθυντή/τρια ή Υποδιευθυντή/τρια 
της οικείας σχολικής μονάδας και φέρουν την ισχύουσα 
βεβαίωση μαζί τους καθόλη τη διάρκεια της σχολικής 
εβδομάδας.

Άρθρο 3
Μη επίδειξη σχολικής κάρτας 
από τους μαθητές/τριες

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την 
σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε 
δεν γίνεται δεκτός/η, λαμβάνει απουσία και απομακρύ-
νεται από την σχολική μονάδα. Εάν ο μαθητής/τρια είναι 
ανήλικος/η παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει δια-
μορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες για την αποφυγή 
περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊου - COVID 19, μέχρις 
ότου οι γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες τον/την παραλάβουν 
τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας. 
Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται 
η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης, ως μέτρο αντιμετώπισης της διασπο-
ράς της νόσου. Οι γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες ενημερώ-
νονται από τους εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της 
διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης 
κατά του κορωνοϊού COVID 19 για δύο (2) φορές την 

εβδομάδα για κάθε μαθητή/τρια προκειμένου να εξα-
σφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευ-
τικής κοινότητας.

Άρθρο 4
Ρυθμίσεις για τους μαθητές/τριες με αναπηρία 
ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των 
σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και για 
εκπαιδευτικούς

1) Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες 
της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων 
καθώς και εκείνων που φοιτούν σε σχολικές μονάδες 
της Γενικής Εκπαίδευσης, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός 
έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και μπορεί να 
διενεργείται εφόσον αυτός είναι συμβατός με τον βαθμό 
και το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευ-
τικής ανάγκης του/της μαθητή/τριας. Συστήνεται στους 
εκπαιδευτικούς της οικείας σχολικής μονάδας να ενημε-
ρώνουν τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για 
τη διενέργεια του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου με 
τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσης.

2) Για τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού (ΕΒΠ) καθώς και το διοικητικό και λοιπό 
προσωπικό των σχολικών μονάδων τόσο της Γενικής 
Εκπαίδευσης όσο και αυτών της Ειδικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος είναι 
υποχρεωτικός και διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζο-
νται στο άρθρο 2 της παρούσης.

3) Για τις ομάδες των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε 
αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου προσώπων, όπως 
αυτά περιγράφονται στην παρ. 2, εφαρμόζονται τα προ-
βλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1.

Άρθρο 5
Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος σε Εσπερινά Λύκεια

Στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια, στις Λυκειακές Τάξεις 
των Εσπερινών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις και στα 
Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας οι συσκευ-
ασίες των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων θα αποσταλούν 
με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Η παραπάνω διαδικασία παραλαβής αφορά μόνο στην 
πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των ανωτέρω σχολικών 
μονάδων. Μετά την πρώτη ημέρα ακολουθείται η διαδι-
κασία του άρθρου 2.

Άρθρο 6
Σχολική Κάρτα COVID 19 για ανήλικους αιτούντες 
άσυλο

1. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ή ο 
Συντονιστής/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων, με τους 
προσωπικούς του/της κωδικούς taxis, μπορεί να εισέλθει 
στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, κατόπιν προηγούμε-
νης εξουσιοδότησης των γονέων ή νομίμων κηδεμόνων 
τους, οι οποίοι την υποβάλλουν άπαξ στη Διεύθυνση 
της σχολικής μονάδας και με την οποία (Αίτηση -Υπεύ-
θυνη Δήλωση) εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/ντρια 
του σχολείου ή τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης 
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Προσφύγων να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τους 
κωδικούς τους, προκειμένου να εκδώσουν την σχολική 
κάρτα COVID 19, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 2 της παρούσης.

2. Το προσωπικό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης (ΚΥΤ) ή της Δομής Φιλοξενίας ή το προσωπικό 
των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, μπορεί 
να συμπληρώνει και να υπογράφει χειρόγραφα τη βε-
βαίωση για τους ως άνω μαθητές/τριες ασυνόδευτους 
ανήλικους πρόσφυγες σύμφωνα με το επισυναπτόμε-
νο υπόδειγμα που προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2. Σημειώνεται ότι όπου, στο 
ως άνω παράρτημα, γίνεται μνεία στον ΑΜΚΑ (Αριθμό 
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) εννοείται και ο Προ-
σωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΠΑΜΚΑ), καθώς και ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης 
και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ). Ο 
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος του άρθρου 2 διενεργείται 
ενώπιον του προσωπικού των ανωτέρω δομών, σύμφω-
να με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.

Άρθρο 7
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 2 και 3 
η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με 
την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακρι-
τικό τίτλο "ΗΔΙ.Κ.Α. Α.Ε." ενεργεί υπό την ιδιότητα του 
Υπευθύνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 
2016/679) (ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019. Η ανώνυμη εται-
ρεία του ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» 
και διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ ΑΕ» ορίζεται ως Εκτελούσα 
την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 
ΓΚΠΔ. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρε-
ώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την 
Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την ΕΔΥ-
ΤΕ ΑΕ διέπεται από Μνημόνιο Συνεργασίας που καταρτί-
ζεται μεταξύ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και της ΕΔΥΤΕ ΑΕ, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ. Κατά την επε-
ξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών 
και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο Μνημόνιο που 
θα συναφθεί κατά τα ανωτέρω.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα 
τύχουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απα-
ραίτητα προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της 
παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της 
οποίας εκδίδεται και αφορούν στις ακόλουθες κατηγο-
ρίες υποκειμένων: Α) γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων 
μαθητών, Β) ανήλικους μαθητές, Γ) ενήλικες μαθητές, 
Δ) εκπαιδευτικούς, μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προ-
σωπικού (ΕΒΠ), του διοικητικού και του λοιπού προσω-
πικού των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων 
(ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), των Λυ-
κειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις.

3. Τα προσωπικά δεδομένα που θα υποβληθούν σε 
επεξεργασία είναι τα ακόλουθα:

Ως προς την κατηγορία Α των υποκειμένων: α) ονομα-
τεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημε-
ρομηνία γέννησης.

Ως προς την κατηγορία Β των υποκειμένων: α) ονομα-
τεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημερο-
μηνία γέννησης, ε) ΑΜΚΑ, στ) ημερομηνία διεξαγωγής 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα αυτοδιαγνω-
στικού ελέγχου, η) ημερομηνία δήλωσης.

Ως προς την κατηγορία Γ των υποκειμένων: α) ονομα-
τεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημερο-
μηνία γέννησης, ε) ΑΜΚΑ, στ) ημερομηνία διεξαγωγής 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ζ) αποτέλεσμα αυτοδιαγνω-
στικού ελέγχου, η) ημερομηνία δήλωσης.

Ως προς την κατηγορία Δ των υποκειμένων: α) ονομα-
τεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημερο-
μηνία γέννησης, ε) ΑΜΚΑ, στ) ημερομηνία διεξαγωγής 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ζ) αποτέλεσμα αυτοδιαγνω-
στικού ελέγχου, η) ημερομηνία δήλωσης.

4. Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται στην 
πλατφόρμα self-testing.gov.gr διαγράφεται οριστικά 
μετά την πάροδο επτά (7) ημερών από την καταχώριση.

5. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδο-
μένων είναι η προαιρετική καταχώριση και ηλεκτρονική 
διαχείριση των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής 
δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών από κορωνοιό COVID-19 (αυτοδιαγνω-
στικός έλεγχος), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) και σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 46 και 96 του ν. 4790/2021 και 
άρθρου 27 του ν. 4792/2021.

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέ-
ρος της παρούσης. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 9 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Παιδείας και Υφυπουργός
Επενδύσεων Θρησκευμάτων Παιδείας και Θρησκευμάτων
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Μετανάστευσης και Ασύλου Επικρατείας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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