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Κάθε πολίτης, με την επίδειξη του ΑΜΚΑ, θα μπορεί να 
προμηθεύεται από τα φαρμακεία δωρεάν τέσσερα self tests τον 
μήνα, ένα για κάθε εβδομάδα, ενώ όποιος επιθυμεί να παίρνει 
επιπλέον θα έχει τη δυνατότητα να τα αγοράζει σε διατιμημένη τιμή
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Α
γώνα δρόμου κάνει η κυβέρνηση ώστε 
τα επόμενα 24ωρα η πρώτη παρτίδα 
των self tests να βρίσκεται στα ράφια 

των φαρμακείων. Πρόκειται για τα τεστ που θα 
παραλάβουν δωρεάν όλοι οι πολίτες για μια αυ-
τοδιάγνωση, αλλά προτεραιότητα σε αυτή τη 
φάση έχουν μαθητές και εκπαιδευτικοί. 

Η επιστροφή των μαθητών στα θρανία είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τα self tests και η ημε-
ρομηνία που έχουν «κλειδώσει» ειδικοί και κυ-
βέρνηση είναι η Δευτέρα 12 Απριλίου. Εάν τό-
τε τα επιδημιολογικά στοιχεία το επιτρέψουν, 
σε συνάρτηση με τα self tests, οι μαθητές των 
λυκείων και δη της Γ’ Λυκείου, που έχει μπρο-
στά της πανελλαδικές εξετάσεις, θα πάρουν 
το «πράσινο φως» για επιστροφή στα θρανία.

Για να γίνει αυτό, όμως, θα πρέπει μαθητές 
και εκπαιδευτικοί να έχουν κάνει το self test, 
να έχει βγει αρνητικό και έτσι να περάσουν 
την πόρτα του σχολείου. Οσοι θα έχουν θετικό 
αποτέλεσμα θα μπορούν να κάνουν επανέλεγ-
χο με δωρεάν rapid test σε κρατική δομή και, 
εάν επιβεβαιώνεται, τότε για 14 ημέρες, όσο 
δηλαδή επιτάσσει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, 
θα βρίσκονται στο σπίτι τους. Ετσι, με αυτόν 
τον τρόπο, θα ανιχνεύονται τυχόν κρούσμα-
τα και θα απομονώνονται. Στο ενδιάμεσο, βέ-
βαια, εάν υπάρχουν κρούσματα, θα δηλώνο-
νται σε μια ειδική πλατφόρμα.

Μεγάλη διαδικασία
Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέ-
ρες αναμένεται στη χώρα μας η πρώτη μεγά-
λη παρτίδα με 1,5 εκατ. self tests. Από εκεί και 
πέρα, όμως, ξεκινά μια μεγάλη διαδικασία, για 
να φτάσουν σε κάθε περιοχή της χώρας. Με-
τά την παραλαβή, θα μεταφερθούν σε κεντρι-
κή αποθήκη, από εκεί σε φαρμακαποθήκες και 
θα ξεκινήσει άμεσα η μεταφορά τους στα φαρ-
μακεία, ώστε μέχρι τη Δευτέρα 12 Απριλίου να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πρώτη φά-
ση από μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Το σχέδιο για τα self tests, από την πρώτη στιγ-
μή, το «τρέχει» ο υφυπουργός παρά τω Πρω-
θυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του 
κυβερνητικού έργου, Ακης Σκέρτσος, ο οποί-
ος τώρα έχει αναλάβει και την επίβλεψη για τη 
διαδικασία παραλαβής τους. 

Ανάλογα, όμως, με την επιδημιολογική κατά-
σταση, οι ειδικοί μπορεί να δώσουν το «πράσι-
νο φως» και για τις τάξεις του γυμνασίου, αφού 
self tests, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, 

νο». Η εισήγηση που ακολούθησε ήταν να πα-
ραμείνουν κλειστά τα καταστήματα και να μην 
επιτραπούν οι διαδημοτικές μετακινήσεις στην 
Αχαΐα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη. Τη 
συνεδρίαση παρακολούθησαν ο υπουργός Υγεί-
ας Βασίλης Κικίλιας και ο υπουργός Ανάπτυξης 
Αδωνις Γεωργιάδης. Τα στοιχεία προκάλεσαν 
προβληματισμό, αλλά προτιμήθηκε να μη δη-
μιουργηθούν συνθήκες που θα προκαλέσουν 
μεγαλύτερη διασπορά.

Εστίαση 
Στο κομμάτι της εστίασης, πολλοί πλέον τοπο-
θετούν το άνοιγμα των καφέ και των εστιατο-
ρίων στις πρώτες ημέρες μετά το Πάσχα. Τό-
τε, μάλιστα, θα έχει ανοίξει και η πλατφόρμα 
για να εισπράξουν οι ιδιοκτήτες των επιχειρή-
σεων του κλάδου τα χρήματα που δικαιούνται, 
μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα 
330 εκατ. ευρώ που θα δοθούν για την επα-
νεκκίνηση της εστίασης και που θα βοηθήσουν 
σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση, αφού 
τα καταστήματα του κλάδου είναι κλειστά για 
πολλούς μήνες. 

Αν, βέβαια, οι επιδημιολογικές συνθήκες το 
επόμενο διάστημα είναι ενθαρρυντικές, σε συν-
δυασμό με τους εμβολιασμούς και τον καλό 
καιρό, τότε τα καφέ και τα εστιατόρια σε ανοι-
χτούς χώρους αρχικά θα μπορούσαν να ξεκι-
νήσουν ίσως και πιο νωρίς. 

Κλειδί τα self tests 
για την επανεκκίνηση

Τις επόμενες ημέρες 
αναμένεται στη χώρα μας 
η πρώτη μεγάλη παρτίδα 
με 1,5 εκατ. τεστ. Στόχος 
είναι μέχρι τη Δευτέρα 
12 Απριλίου να μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν, 
σε πρώτη φάση, 
από μαθητές και 
εκπαιδευτικούς

θα υπάρχουν και γι’ αυτή τη βαθμίδα. Σε δια-
φορετική περίπτωση, τα γυμνάσια θα πάνε του-
λάχιστον μία εβδομάδα πίσω, ενώ τα δημοτι-
κά, που έκλεισαν τελευταία, μπορεί να ανοίξουν 
ακόμα και μετά το Πάσχα.

Κατηγορίες 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό:
f Η πρώτη κατηγορία που θα έχει πρόσβα-
ση στα self tests θα είναι οι μαθητές και οι εκ-
παιδευτικοί.
f Η δεύτερη κατηγορία συμπεριλαμβάνει τις 
παραγωγικές ηλικίες, 18-67.
f Η τρίτη κατηγορία είναι εκείνη των 67 ετών 
και άνω.

Αυτό δείχνει και τον συνολικότερο σχεδια-
σμό της κυβέρνησης, αφού τα self tests, πέρα 
από την εκπαίδευση, θα είναι υποχρεωτικά και 
για εργαζομένους: 
f Στο λιανεμπόριο.
f Στην εστίαση.
f Στον τουρισμό. 
f Στις μεταφορές. 
f Στη μεταποίηση. 
f Στα δικαστήρια.

Κάθε πολίτης, με την επίδειξη του ΑΜΚΑ, θα 
μπορεί να προμηθεύεται από τα φαρμακεία δω-
ρεάν τέσσερα self tests τον μήνα, ένα για κά-
θε εβδομάδα, ενώ όποιος επιθυμεί να παίρνει 
επιπλέον θα έχει τη δυνατότητα να τα αγορά-

ζει σε διατιμημένη τιμή, όπως ισχύει σήμερα 
για τα rapid tests και τα τεστ μοριακού ελέγχου.

Παράλληλα, θα υπάρχει και ενημέρωση με 
φυλλάδια και ειδικά βίντεο για το πώς θα μπο-
ρεί κάποιος να κάνει μόνος του το self test, αφού 
στα φαρμακεία θα γίνεται μόνο η διάθεσή τους.

Λιανικό εμπόριο 
Οσον αφορά το λιανικό εμπόριο, που ανεβάζει 
ρολά τη Δευτέρα, σε πρώτη φάση δεν θα λει-
τουργήσει με τα self tests, αφού ξεκινά με click 
away, δηλαδή με παραγγελίες εκτός, και click 
in shop, δηλαδή με προκαθορισμένα ραντε-
βού, ενώ μέσα στα καταστήματα θα βρίσκεται 
ένα άτομο ανά 25 τ.μ. Να σημειωθεί ότι, για 
να μπορεί κάποιος να μετακινηθεί, χρειάζεται 
να στείλει sms στο 13032, που θα έχει διάρκεια 
τριών ωρών και είναι για μία φορά την ημέρα.

Τη Δευτέρα 12 Απριλίου θα έχει αποφασιστεί 
εάν θα επανεκκινήσουν τα εμπορικά κέντρα και 
τα πολυκαταστήματα, ενώ, όταν θα υπάρξει κα-
θολικό άνοιγμα του λιανικού εμπορίου, θα εί-
ναι υποχρεωτικά και τα self tests.

Μπλόκο σε Αχαΐα,
Θεσσαλονίκη και Κοζάνη
Αργά το βράδυ της Παρασκευής, σε έκτακτη 
σύσκεψη των λοιμωξιολόγων, αναλύθηκαν τα 
επιβαρυμένα επιδημιολογικά δεδομένα σε πε-
ριοχές οι οποίες βρίσκονται στο «βαθύ κόκκι-


