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Θέμα: « Το χρονικό της διάθεσης και πληρωμής των αυτοδιαγνωστικών tests» 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Η διάθεση των self tests μέσα από τα φαρμακεία  συνέβαλλε καθοριστικά για 

την ενίσχυση της δράσης μας στην ΠΦΥ και στην αναγνώριση από την πολιτεία 

ενός αναντικατάστατου ρόλου μέσα στην πανδημία. 

H απόφαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου να αναλάβουν τα 

φαρμακεία την διάθεση των self tests βασίσθηκε στην πεποίθηση ότι οφείλουμε να 

διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας και στην 

ιχνηλασιμότητα των κρουσμάτων. 

Κανείς  άλλος δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει και να αντιμετωπίσει επάξια σε 

ελάχιστο χρόνο διαχειριστικά και οργανωτικά προβλήματα όπως:  

• να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να εκδώσει οδηγίες - σε ασφυκτικά χρονικά 

περιθώρια - για μία εύχρηστη πλατφόρμα ταυτοποίησης και καταγραφής των  

self tests που δίδονται, 

• να οργανώσει το δίκτυο διακίνησης μέσα από το κανάλι φαρμακαποθήκης και 

φαρμακείου, επιλύοντας ζητήματα παραλαβής, διακίνησης, κατανομής και 

επαναπαραγγελίας των test, 

• να ανασυσκευάσει στα πρώτα στάδια, τα αντιδραστήρια και τα έντυπα οδηγιών 

από πολυσυσκευασίες προκειμένου να τα διανέμει, 

• να καθοδηγήσει με οδηγίες και συμβουλές τον παραλήπτη στη σωστή χρήση 

τους,  

• να ενημερώσει τους πολίτες για τη διαχείριση του αποτελέσματος. 
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Οι φαρμακοποιοί ανταποκρίθηκαν και ταυτόχρονα διεκδικήθηκε και 

επιτεύχθηκε: 

• η θέσπιση αποζημίωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τα φαρμακεία 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η οποία ήταν 0,22€ ανά self test και  200 € 

εφάπαξ αποζημίωση για όλα τα φαρμακεία , στηρίζοντας έτσι τους 

συναδέλφους που δεν είχαν την δυνατότητα διάθεσης πολλών self tests  

• η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για να επιτραπεί η αποκλειστική 

χορήγηση των rapid test από τα φαρμακεία, 

• η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας βάσει του 

οποίου ξεκίνησε και συνεχίζεται ένας διάλογος για την επίλυση των 

θεσμικών θεμάτων του κλάδου. 

 

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος  επιτήρησε τη διαδικασία διάθεσης 

των self tests:  

• μετέχοντας στις εβδομαδιαίες συναντήσεις των εμπλεκόμενων φορέων, 

• με παρεμβάσεις του περιόρισε τη διαδικασία χορήγησης εξαιρώντας τη 

διάθεση από το Σάββατο το απόγευμα έως το πρωί της Δευτέρας, 

• έθεσε όρους όπως ηλικιακούς κόφτες, διάθεση των test για όλα τα μέλη της 

οικογένειας σε ένα άτομο και μόνο, εύρυθμη παράδοση ικανών ποσοτήτων 

στα φαρμακεία κ.α. 

• ενεργώντας μεθοδικά μέσα από προτάσεις και πιέσεις, το Υπουργείο έκανε 

αποδεκτή μέσω νομοθετικής ρύθμισης την αποκλειστική διάθεση των rapid 

tests από τα φαρμακεία ανοίγοντας μια τεράστια νέα ύλη για το χώρο μας, 

• προώθησε καταγγελίες προς τον ΕΟΦ που αφορούσαν την παράνομη 

πώληση rapid tests από επιχειρήσεις εκτός φαρμακείου, 

• έθεσε τις βάσεις και καλλιέργησε την εμπιστοσύνη ώστε να γίνει το 

επόμενο βήμα για τη διενέργεια του rapid test από τα φαρμακεία μας 

με ένα τεράστιο οικονομικό όφελος αλλά και να πιστωθεί το φαρμακείο 

ακόμη μία υπηρεσία Υγείας. 

 

 

Συνάδελφοι, 

Η πληρωμή των self tests πέρασε από πολύπλοκες γραφειοκρατικές 

διαδικασίες τις οποίες έπρεπε να ξεπεράσουμε όπως: 

• Καθυστέρηση της έκδοσης της ΚΥΑ λόγω της αλλαγής ηγεσίας του 

Υπουργείου Υγείας, 

• Επίλυση του αιτήματος μας ότι η διάθεση των self test δεν είναι παροχή 

υπηρεσίας για την οποία απαιτείται παρακράτηση 8%, 

• Καθυστέρηση έκδοσης εγκυκλίου από τον ΕΟΠΥΥ, 



• Διαπίστωση ότι απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, 

οπότε απαιτήθηκε:   

➢ Έκτακτο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ 

➢ Αποστολή της απόφασης του ΔΣ στο Υπουργείο Υγείας για 

έγκριση από τη Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου,  

➢ Υπογραφή από τον Υπουργό και στη συνέχεια έκδοση απόφασης 

του ΕΟΠΥΥ, 

➢ Αποστολή στη Διεύθυνση Οικονομικών του ΕΟΠΥΥ για 

ενταλματοποίηση, 

• Τέλος υπήρξε νέα καθυστέρηση καθόσον διαπιστώθηκε ότι οι ΠΕΔΙ θα 

έπρεπε να προβούν σε οριστικοποίηση και στην έκδοση ξεχωριστού 

εντάλματος για συναδέλφους με εκχωρήσεις και τις παρακρατήσεις, 

 

      Με τις συνεχείς παρεμβάσεις μας συμβάλαμε ώστε να διεκπεραιωθούν οι 

παραπάνω διαδικασίες και πετύχαμε τη σημερινή πληρωμή που αντιστοιχεί  

μεσοσοσταθμικά σε 1352 € ανά φαρμακείο για τη διάθεση των self tests μέχρι τις 

27/9/2021 .  

 

Τα 10350 φαρμακεία με τη συμμετοχή τους στη διάθεση των self tests 

συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιδημιολογική επιτήρηση και ιχνηλάτηση του 

πληθυσμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-19! Ταυτόχρονα 

απέδειξαν ότι ο κλάδος πιστεύει στην αναβάθμιση του ελληνικού φαρμακείου προς 

όφελος των πολιτών! 

 

 

Με Εκτίμηση, 

 

         


