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Θεσμικό πλαίσιο - Σκοπός του συστήματος Self Test 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4790/2021 (ΦΕΚ 48Α/31-03-2021) 
«Διάθεση αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από 
κορωνοϊό COVID-19»: 

Διανέμεται με κρατική μέριμνα σε κάθε κάτοχο Αριθμού Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), προσωρινού ΑΜΚΑ ή Προσωρινού 
Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού 
(ΠΑΑΥΠΑ), μία αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου της νόσησης 
από κορωνοϊό COVID-19 ανά εβδομάδα, η οποία προορίζεται για 
ατομική χρήση χωρίς ανάγκη διενέργειάς της από επαγγελματίες 
υγείας.  

 



Δικαιούχοι των Self Test 

Εκπαιδευτική κοινότητα (Καθηγητές, μαθητές, φοιτητές, διοικητικό 
προσωπικό) 
Εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα  
Εργαζόμενοι στον Δημόσιο τομέα 

Ελεύθεροι επαγγελματίες 

Θρησκευτικοί λειτουργοί 
Ναυτικοί 
 



Χρήστες του συστήματος 

Κεντρικός Διαχειριστής Εφαρμογής 

Υπεύθυνος Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  

Υπεύθυνος HUB (κεντρική αποθήκη) 

Υπεύθυνος Φαρμακαποθήκης 

Φαρμακοποιός 

Χρήστης Στατιστικής Πληροφόρησης 

 



Εφοδιαστική αλυσίδα Self Test 

2 Hubs 

102 

10.400 

10 Μ 



Λειτουργικότητες του συστήματος 
Αναθέσεις ποσοτήτων και διαθέσιμα αποθέματα αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου 

(COVID-19 Self Test) ανά HUB (Κεντρικές Αποθήκες) 

Εντολές αποστολής από την Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ προς τα HUB, για την αποστολή 
συγκεκριμένης ποσότητας COVID-19 Self Test ανά ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ 

Επιβεβαίωση της παραλαβής και διαθέσιμα αποθέματα COVID-19 Self Test ανά συνεργαζόμενη 
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ 

Αποστολές από τις ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ προς κάθε ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

Παραλαβές ανά ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ και  διαθέσιμα αποθέματα Self Test στα φαρμακεία 

Χορήγηση του COVID-19 Self Test ανά πολίτη με βάση τον ΑΜΚΑ ή τον προσωρινό ΑΜΚΑ 
(ΠΑΜΚΑ) ή τον ΠΑΥΠΑ του 

Έλεγχος του ανώτατου αριθμού COVID-19 Self Test ανά πολίτη και ανά ημερολογιακή εβδομάδα 
(Δευτέρα – Κυριακή) 
 



Διαλειτουργικότητα  

Πληροφοριακά συστήματα Φαρμακαποθηκών  

Πληροφοριακά συστήματα Φαρμακείων 

self-testing.gov.gr 

Εργάνη  

Απογραφή Δημοσίων Υπαλλήλων  

Διαλειτουργικότητα του συστήματος 



08/04/2021 

  

Έναρξη παραγωγικής 

λειτουργίας 

 

102 Φαρμακαποθήκες  

10.234 Φαρμακεία  

27.031.445 παραδόσεις σε φαρμακεία  

27.028.866 διαθέσεις από φαρμακεία  

4.364.796 πολίτες  

Στατιστικά του συστήματος 

*Στοιχεία μέχρι 11/06/2021 



Real- Time παρακολούθηση αποθεμάτων & διαθέσεων 

φαρμακαποθηκών 



Οθόνη υποβολής αποστολών από Hub προς φαρμακαποθήκες  



Οθόνη υποβολής αποστολών  από φαρμακαποθήκες σε φαρμακεία 



Οθόνη διάθεσης Self Test από τα φαρμακεία  



Δείκτες Real-Time παρακολούθησης αποθεμάτων 

φαρμακαποθηκών & φαρμακείων  



 
 
 
 
 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
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