
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 74557/Δ6  
Τρόπος διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιο-

τήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην 

Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων και την εισα-

γωγή μαθητών/τριών για την πλήρωση κενών θέ-

σεων στην Α΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων για το 

σχολικό έτος 2021-2022 και εφαρμογή του υπο-

χρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νό-

σησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από 

τον κορωνοϊό COVID -19.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου 

της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι-
κότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 
4690/2020 (Α’ 104), όπως η ισχύς αυτής έχει παραταθεί 
με το άρθρο 94 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).

2. 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).

3. 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).

4. Το άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

5. Τον ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 111).

6. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184)», 
και ιδίως το Κεφάλαιο Στ’ του Μέρους Α αυτού.

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

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

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

10. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180).

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. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

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

16. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β΄ 2902).

17. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08.01.2021 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
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ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» 
(Β΄ 33).

18. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠοικ.38197/17.06.2021 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής 
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’ 2660), όπως κάθε φορά ισχύει.  

19. Την υπό στοιχεία 58877/Δ6/25.05.2021 απόφαση 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγω-
γή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα 
και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ) για το σχολικό 
έτος 2021-2022» (Β΄ 2184).

20. 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). 

21. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/17.5.2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και 
Ασύλου και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού 
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυ-
τοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19 
σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό 
όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 2020).

22. Την υπ’ αρ. Δ1 (δ)/ΓΠ.οικ. 26635/23.4.2020 εγκύκλιο 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας 
Ζωής του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ) 
«Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από 

ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστι-
κών μονάδων».

23. Τις από 28.5.2021 και 2.6.2021 γνώμες της Εθνικής 
Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19.

24.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/404/73864/Β1/22.06.2021 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

25.Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 
να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση 
του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διενέργεια της δοκιμα-
σίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/
τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων και την 
εισαγωγή μαθητών/τριών για την πλήρωση κενών θέσε-
ων στην Α΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό 
έτος 2021-2022, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μέτρα κατά της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 
κατά την διάρκεια των εξετάσεων

O Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων 
κάθε εξεταστικού κέντρου μεριμνούν για τα κάτωθι:

α) Την τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ 
των υποψηφίων σε κάθε αίθουσα εξέτασης, συμπεριλαμ-
βανομένου του χώρου προετοιμασίας των υποψηφίων 
με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

β) την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας 
από όλους τους/τις υποψηφίους/ες και το εκπαιδευτικό, 
διοικητικό και το λοιπό προσωπικό, εντός των εξεταστι-
κών κέντρων και

γ) τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου (self-test, PCR 
ή rapid test) από υποψήφιους/ες και το εκπαιδευτικό, 
διοικητικό και το λοιπό προσωπικό. Τα ανωτέρω πρόσω-
πα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα φέροντας μαζί 
τους τη δήλωση ή βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, 
PCR ή rapid test).

Λαμβάνεται μέριμνα για:
α) Τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών σύμφω-

να με τις οδηγίες της εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,

β) την αποφυγή συγχρωτισμού,
γ) την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, 

με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντι-
σηπτικό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και

δ) την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέ-
ντρων-σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

΄Άρθρο 2
Διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 
και δήλωση του αποτελέσματος

1. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται 
κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών 
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φυλλαδίων. Ειδικότερα, ο πρώτος έλεγχος θα πραγμα-
τοποιηθεί την Πέμπτη, 24.06.2021, με δυνατότητα επιβε-
βαιωτικού ελέγχου, σε περίπτωση θετικού αποτελέσμα-
τος, από την Πέμπτη 24.06.2021 μέχρι και την Κυριακή, 
27.06.2021. Οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και το λοιπό 
προσωπικό, υποχρεούνται να υποβληθούν σε αυτοδια-
γνωστικό έλεγχο, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την 
προσέλευσή τους στην σχολική μονάδα. 

2. Εξαγωγή αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου: 
Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, 

οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό, 
επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.
gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gοv.gr - ΕΨΠ) 
και, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών 
- διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) 
(taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 
(Α’ 184), δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού 
ελέγχου. Για όλους τους υποψηφίους/ες / επιλέγεται η 
κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19» και εάν το απο-
τέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, 
εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητι-
κού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέ-
ρω πρόσωπα. Για τους εκπαιδευτικούς, το διοικητικό και 
το λοιπό προσωπικό, επιλέγεται η κατηγορία «Δήλωση 
αποτελέσματος self-test για COVID-19» και εάν το απο-
τέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, 
εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού 
αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν. 

Τη Δευτέρα, 28.06.2021, ημέρα της δοκιμασίας (τεστ) 
δεξιοτήτων, οι υποψήφιοι/ες, το εκπαιδευτικό, διοικητικό 
και το λοιπό προσωπικό, κατά την προσέλευσή τους στο 
εξεταστικό κέντρο, υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους 
το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή χειρόγραφη βεβαίωση, 
σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, στα οποία κατα-
γράφεται το αρνητικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού 
ελέγχου και τα οποία επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους 
στο εξεταστικό κέντρο.

Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι υποψή-
φιοι/ες, το εκπαιδευτικό, διοικητικό και το λοιπό προ-
σωπικό, αφού εκδώσουν την σχετική κάρτα ή δήλωση 
από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr, μεταβαίνουν σε 
δημόσια δομή, από αυτές που αναφέρονται ενδεικτικά 
στην ως άνω πλατφόρμα, για να υποβληθούν δωρεάν 
σε επαναληπτικό διαγνωστικό έλεγχο (rapid-test) ή κατ’ 
επιλογήν τους, σε ιδιωτική δομή για τον έλεγχο αυτόν. 
Εάν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι υποψήφιοι/
ες, οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και το λοιπό προσω-
πικό, λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από την παραπάνω 
δομή και προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο. Εάν το 
αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, 
τότε ακολουθείται το Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. και οι 
υποψήφιοι/ες  δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη δο-
κιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Εάν για οποιονδήποτε λόγο 
οι υποψήφιοι/ες δεν συμμετέχουν στην συγκεκριμένη 
δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, δεν προβλέπεται επανα-
ληπτική δοκιμασία. 

3. Σε περίπτωση που κάποιος/α από τους συνοικού-
ντες με υποψήφιο/α βρεθεί θετικός/ή στον κορωνοϊό, 
ο/η υποψήφιος/α μπορεί να συμμετάσχει στη δοκιμασία 
ή τεστ δεξιοτήτων για τα Π.Σ. με την επίδειξη αρνητικού 
εργαστηριακού αποτελέσματος (PCR ή rapid-test).

Άρθρο 3
Ζητήματα προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς καταχώρισης του αποτελέσματος 
του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 2, η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡ-
ΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και 
τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» ενεργεί υπό την ιδιότητα 
του Υπευθύνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό 
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) 
και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η ανώνυμη εταιρεία του 
ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και δι-
ακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ ΑΕ» ορίζεται ως Εκτελούσα την 
επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του 
Γ.Κ.Π.Δ.. 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 
ΕΔΥΤΕ ΑΕ διέπεται από Μνημόνιο Συνεργασίας που κα-
ταρτίζεται μεταξύ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της ΕΔΥΤΕ ΑΕ, σύμ-
φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.. Κατά την 
επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτη-
τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυ-
τών και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο Μνημόνιο 
που θα συναφθεί κατά τα ανωτέρω.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις 
της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βά-
σει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στις ακόλουθες 
κατηγορίες υποκειμένων: Α) γονείς/κηδεμόνες των ανη-
λίκων μαθητών/τριών, Β) ανήλικους μαθητές/τριες, Γ) 
εκπαιδευτικούς, διοικητικούς και λοιπό προσωπικό των 
σχολικών μονάδων.

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

Ως προς την κατηγορία Α των υποκειμένων: α) ονο-
ματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός και δ) 
ημερομηνία γέννησης.

Ως προς την κατηγορία Β των υποκειμένων: α) ονο-
ματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) 
ημερομηνία γέννησης, ε) Αριθμός Μητρώου Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα αυτοδιαγνω-
στικού ελέγχου και η) ημερομηνία δήλωσης.

Ως προς την κατηγορία Γ των υποκειμένων: α) ονο-
ματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) 
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ημερομηνία γέννησης, ε) Αριθμός Μητρώου Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα αυτοδιαγνω-
στικού ελέγχου και 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.

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομέ-

νων είναι η υποχρεωτική καταχώριση και ηλεκτρονική 
διαχείριση των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής 
δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης των υποψηφίων και 
των εκπαιδευτικών από κορωνοϊό COVID-19 (αυτοδι-
αγνωστικός έλεγχος), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) και σύμφωνα με 
τα άρθρα 46 και 96 του ν. 4790/2021 και το άρθρο 27 
του ν. 4792/2021. 
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COVID-19:   self-test/self-test declaration 

 /personal data 

/ 

First name 

 

/ 

Last name 

 

 

 / 

Father’s Name 

 

 

 / 

Mother’s Name 

 

 

/ 

Date of Birth 

 

 Self - test / Self - test data 

A.M.K.A/ 

Social Security 

Number (A.M.K.A.)/ 

Other form of ID or 

Passport: 

 

 

 Self-test/ 

Test Date: 

 

 test/ 

Test Type 

 

 Self-test/ 

Test result 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
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 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Παιδείας και Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών Επικρατείας
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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*02027082406210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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