
Διευκρινίσεις  σχετικά  με  τον  ελεγχο  πιστοποιητικών για  έλεγχο  κορωνοϊό
COVID-19  με  τη  μέθοδο  PCR  που  έχει  διενεργηθεί  με  τη  λήψη
στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

1. Σχετικά με τα φαρμακεία και τα διαγνωστικά κέντρα, 

-  Σύ� μφωνα  με  την  ύπό�  στόιχει�α  Δ1α/Γ.Π.όικ.  76273/26.11.2020  από� φαση  τόύ
Υπόύργόύ�  Υγει�ας  «Τρόπόπόι�ηση  της  ύπό�  στόιχει�α  Δ1α/ΓΠ.όικ.  75342/24.11.2020
από� φασης  τόύ  Υπόύργόύ�  Υγει�ας  “Εξειδι�κεύση  των  αναγκαι�ων  χαρακτηριστικω� ν
διαγνωστικη� ς  επα� ρκειας  των  ιατρότεχνόλόγικω� ν  πρόι,ό� ντων  ταχε�ων  ελε�γχων
αντιγό� νων SARS-CoV-2 (rapid test), καθόρισμό� ς φόρε�ων δημό� σιων και ιδιωτικω� ν, πόύ
δύ� νανται  να  χρησιμόπόιόύ� ν  αντι�στόιχόύ  τύ� πόύ  ιατρότεχνόλόγικα�  πρόι,ό� ντα  για
διαγνωστικόύ� ς  η�  επιδημιόλόγικόύ� ς  σκόπόύ� ς  και  κατηγόρι�ες  πρόσω� πων  πόύ
ύπόβα� λλόνται  στόν  σύγκεκριμε�νό  τύ� πό  διαγνωστικόύ�  ελε�γχόύ”  (Β’ 5198)» (Β’ 5249)
και την YA 98491/09.2021 ,

Tα φαρμακεία και τα διαγνωστικά κέντρα στην τιμή των 10 € δύνανται να διενεργούνα φαρμακει�α και τα διαγνωστικα�  κε�ντρα στην τιμη�  των 10 € δύ� νανται να διενεργόύ� ν
Rapid  test  και  στην  τιμη�  των  20  €  τα  PCR.  Διαδικαστικα�  παραδι�δόύν  βεβαι�ωση
αρνητικόύ�  η�  θετικόύ�  απότελε�σματός με  σφραγι�δα και ύπόγραφη� . Εντό� ς 24 ωρω� ν θα
πρε�πει να ενημερω� σόύν ηλεκτρόνικα�  τη βα� ση για τό απότε�λεσμα ω� στε ό κα� θε πόλι�της
να τό ανασύ� ρει πλε�όν με τόύς δικόύ� ς τόύ κωδικόύ� ς ΤΑΧΙΣΝΕΤ από τό σύ� στημα και ει�ναι
αύτό�  και μό� νό πόύ αναγνωρι�ζει η εφαρμόγη� . 

Λόγω λοιπόν της χρονικής υστέρησης καταχώρησης είμαστε υποχρεωμένοι να
αποδεχόμαστε τεστ υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από διαγνωστικά  κέντρα
και φαρμακεία.

Ενδε�χεται όι βεβαιω� σεις αύτε�ς να φε�ρόύν ε�να barcode της επιχει�ρησης αλλα�  ό� χι αύτό�
πόύ αναγνωρι�ζει η εφαρμόγη� . 

2. Σε οτι αφορα τα 48 ώρα τεστ και το διάστημα που αυτά καλύπτουν

Σύ� μφωνα με τη ΚΥΑ 119/ΓΔ6 , 

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις συμμετοχής σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.

1.Σε κα� θε ει�δόύς εκπαιδεύτικη�  διαδικασι�α πόύ διενεργει�ται με φύσικη�  παρόύσι�α εντό� ς
των Α.Ε.Ι. σύμμετε�χόύν μό� νό φύσικα�  πρό� σωπα πόύ πληρόύ� ν ύπόχρεωτικα�  μια από�  τις
ακό� λόύθες πρόύ, πόθε�σεις:

α) ε�χόύν όλόκληρω� σει πρό τόύλα� χιστόν δεκατεσσα� ρων (14) ημερω� ν τόν εμβόλιασμό�
για κόρωνόι,ό�  COVID-19, η�

β) ε�χόύν όλόκληρω� σει πρό τόύλα� χιστόν δεκατεσσα� ρων (14) ημερω� ν τόν εμβόλιασμό�
για κόρωνόι,ό�  COVID-19 με μι�α (1) δό� ση εμβόλι�όύ λό� γω νό� σηση� ς τόύς από�  κόρωνόι,ό�
COVID-19, η�

γ)  ε�χόύν  νόση� σει  από�  κόρωνόι,ό�  COVID-19  και  ε�χει  παρε�λθει  χρόνικό�  δια� στημα
μεγαλύ� τερό των ει�κόσι (20) ημερω� ν και μικρό� τερό των εκατό� ν όγδό� ντα (180) ημερω� ν



από�  την  ημερόμηνι�α  δια� γνωση� ς  τόύς  ως  θετικόύ�  κρόύ� σματός  κατό� πιν  διεξαγωγη� ς
εργαστηριακόύ�  ελε�γχόύ, η�

δ) ε�χόύν διαγνωσθει� αρνητικόι� ει�τε σε εργαστηριακό�  ε�λεγχό για κόρωνόι,ό�  COVID-19 με
τη με�θόδό PCR πόύ ε�χει διενεργηθει� με τη λη� ψη στόματόφαρύγγικόύ�  η�  ρινόφαρύγγικόύ�
επιχρι�σματός,  ει�τε  σε  εξε�ταση  ταχει�ας  ανι�χνεύσης  αντιγό� νόύ  κόρωνόι,όύ�  COVID-19
(rapid  test).  Ο  εργαστηριακός  έλεγχος  νόσησης  διενεργείται  δύο  (2)  φορές
εβδομαδιαίως  έως  σαράντα  οχτώ  (48)  ώρες  πριν  από  την  Τρίτη  και  την
Παρασκευή  αντίστοιχα.  Η  δαπα� νη  για  τη  διενε�ργεια  τόύ  εργαστηριακόύ�  ελε�γχόύ
βαρύ� νει  απόκλειστικα�  τό  φύσικό�  πρό� σωπό  πόύ  σύμμετε�χει  στην  εκπαιδεύτικη�
διαδικασι�α.

Ως εκ τούτου, το τεστ που διενεργείται  Κυριακή ή Δευτέρα καλύπτει μέχρι και
την Τετάρτη ενώ το τεστ που διενεργείται Τετάρτη ή Πέμπτη  καλύπτει μέχρι
και Δευτέρα. 

3. Σε ότι αφορά το EDUPASS, θα θε�λαμε να σας παρότρύ� νόύμε κα� θε διδα� σκόντα και
φόιτητη�  να μπει στην πλατφό� ρμα τόύ EDUPASS πρόκειμε�νόύ να δηλω� σει ό� τι μπόρόύ� ν
να  αντληθόύ� ν  τα  στόιχει�α  τόύ  από�  τό  ΗΔΙΚΑ  και  να  να  μπόρει�  ό  ε�λεγχός  να
διεύκόλύνθει�. 

Η μη δη� λωση στην πλατφό� ρμα δεν επιφε�ρει  κύρω� σεις  και  ως εκ τόύ� τόύ ύπα� ρχει  η
πιθανό� τητα να μην μπει κα� πόιός και να δηλω� σει σχετικα�  τα στόιχει�α τόύ.


