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Πρέβεζα 07/09/2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ποιοι δικαιούνται δωρεάν self test έως 12.9.2021.  
 

   Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι δημοσιεύθηκαν σε 

ΦΕΚ οι νέες ΚΥΑ με τις οποίες τροποποιούνται ορισμένες αποφάσεις για την διανομή δωρεάν self 

test. 

Αναλυτικά: 

 Στους κατόχους Α.Μ.Κ.Α., προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) 

του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α' 36) ή Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής 

Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), ηλικίας πέντε (5) έως δεκαεπτά (17) ετών, που δεν 

είναι πλήρως εμβολιασμένα, ή δεν έχουν νοσήσει, κατά την έννοια της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, 

διανέμονται δωρεάν δύο (2) αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test), για το χρονικό 

διάστημα από 30.8.2021 έως 12.9.2021. [Σχετική απόφαση  Δ1α/Γ.Π.οικ.54113/6.9.2021] 

 

 Στους κατόχους  Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής 

Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), ηλικίας δεκαοχτώ (18) έως τριάντα (30) ετών  που 

δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα ή δεν έχουν νοσήσει, κατά την έννοια της παρ. 3 του ιδίου 

άρθρου, διανέμονται δωρεάν δύο (2) αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test), για το 

χρονικό διάστημα από 30.8.2021 έως 12.9.2021.   

[Σχετική απόφαση  Δ1α/Γ.Π.οικ.54111/6.9.2021]  

 

 Για τους Ιδιωτικούς υπαλλήλους δημοσιεύτηκε η νέα απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 54114/2021 

σύμφωνα με την οποία στα πρόσωπα που δεν εξαιρούνται  από την εφαρμογή του 

υποχρεωτικού μέτρου του αυτοδιαγνωστικού  ελέγχου  νόσησης  (selftest)  από  τον κορωνοϊό 

COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 της από στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 

53950/3.9.2021 (Β’ 4054) κοινής υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει, διανέμονται 

δωρεάν δύο (2) αυτοδιαγνωστικές  δοκιμασίες ελέγχου (self test), για το χρονικό διάστημα  έως 

τις 12.9.2021.  

Προμήθεια δωρεάν αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου (self test), δικαιούνται όλα τα 

πρόσωπα που δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (selftest) από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με την 

παρ. 4 του άρθρου 10 της από στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/3.9.2021 κοινής υπουργικής 

απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει ανεξαρτήτως της προϋπόθεσης παροχής εργασίας με φυσική 

παρουσία στον τόπο εργασίας, καθώς και οι μη μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες ή 

αυτοαπασχολούμενοι, που διατηρούν ατομική επιχείρηση ή εταιρεία, είτε απασχολούν 

εργαζόμενους είτε όχι, εφόσον προσφέρουν προσωπική εργασία ή παρευρίσκονται στους 



χώρους εργασίας, χωρίς υποχρέωση δήλωσης αποτελέσματος και οποιαδήποτε περαιτέρω 

δυσμενή συνέπεια.  

 

 Για τους Δημοσίους υπαλλήλους που δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού 

μέτρου του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (selftest) από τον κορωνοϊό COVID-19, 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 της από στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53950/3.9.2021 ΚΥΑ, 

όπως εκάστοτε ισχύει, διανέμονται δωρεάν δύο (2) αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self 

test), για το χρονικό διάστημα έως τις 12.9.2021. [Σχετική 

απόφαση  Δ1α/Γ.Π.οικ.54108/6.9.2021].  

 

 

 

 


