
 

Αθήνα, 7 Απριλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας     

 τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 τον Υπουργό Προστασίας του πολίτη (Υ/Ο Υφυπουργού 
Προστασίας του Πολίτη) 

Θέμα: Χάος με τα self tests 

 

Όπως είχαμε ενημερωθεί από 7/4/2021 οι πολίτες, με τον αριθμό ΑΜΚΑ τους, 

θα μπορούσαν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία τα self tests, αφού έχουν 

γραφτεί στη σχετική πλατφόρμα.  

Στη συνέχεια, ενημερωθήκαμε πως προτεραιότητα στα self tests έχουν οι 

μαθητές και οι εκπαιδευτικοί με την προοπτική να ανοίξουν τα λύκεια στις 12 

Απριλίου και πως η διάθεσή τους ένα ανά δικαιούχο πολίτη την εβδομάδα, θα 

ξεκινήσει έως τις 9/4/2021. 

Εντούτοις, όπως καταγγέλλουν οι φαρμακοποιοί, αντί να τους προμηθεύουν 

με σφραγισμένα σακουλάκια του ενός οικιακού τεστ, εκείνοι έλαβαν 

συσκευασίες των 25 rapid test. Συνεπώς θα πρέπει οι φαρμακοποιοί, και ενώ 

το φαρμακείο εργάζεται κανονικά και εξυπηρετεί κόσμο, να συσκευάζουν ένα 

ένα τα τεστ για να τα δίνουν στους πολίτες μαζί με τις οδηγίες 

χρήσης, πράγμα που εγκυμονεί και κινδύνους αφού έτσι θα είναι εκτεθειμένα 

και αυτό δεν είναι ασφαλές 

Στον διαγωνισμό, όπως διαβάζουμε, στην παράγραφο 5 του παραρτήματος 

ΣΤ’ αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των self tests, προβλέπεται «τα 

τεστ να παρέχονται είτε σε ατομική είτε σε συσκευασία περισσότερων 

τεμαχίων ώστε να είναι επιδεκτικά ατομικής διανομής (π.χ. χωρίς να είναι 

αναγκαίος ο διαμοιρασμός διαλυμάτων από τον χρήστη)». 

Την ίδια στιγμή ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώσεων 

Νοσοκομειακών Γιατρών, Παναγιώτης Παπανικολάου επιβεβαιώνει τις 

καταγγελίες πως στα φαρμακεία εστάλησαν rapid test και τα οποία σύμφωνα 

με τις οδηγίες προορίζονται «αυστηρά για χρήση μόνο από εξειδικευμένο 

προσωπικό σε μονάδες υγείας» και διευκρινίζει πως «Το self test γίνεται με 
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λήψη είτε επιπολής ρινικού επιχρίσματος ή επιχρίσματος μέσης ρινικής 

κόγχης. Η λήψη ρινοφαρυγγικού (εν τω βάθει) επιχρίσματος ΔΕΝ είναι self 

test». 

Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης δήλωσε «Ο 

διαγωνισμός για τα self-test ρητά προέβλεπε ατομικές ή πολλαπλές 

συσκευασίες. Τα τεστ συγκεκριμένης εταιρείας που παρέχονται σε αυτή τη 

φάση σε συσκευασία 25 ατομικών τεμαχίων είναι επιδεκτικά ατομικής 

διανομής. Τη συσκευασία συνοδεύουν απλές οδηγίες στα Ελληνικά με 

εικονίδια για την εύκολη κατανόηση της διαδικασίας από μη ειδήμονες, ενώ 

επόμενες παραλαβές θα είναι και σε ατομικές συσκευασίες». Μάλιστα, 

υποστήριξε ότι το self -test που είναι ρινικό τεστ ταχείας ανίχνευσης, άρα 

ανήκει στην κατηγορία των rapid test, έχει κατεπείγουσα έγκριση διάθεσης και 

χρήσης από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές ως αυτοδιαγνωστικό και διαφέρει 

ως προς τα υπόλοιπα, επειδή η λήψη είναι πιο απλή ως διαδικασία (ρινικό 

δείγμα αντί για ρινοφαρυγγικό/στοματοφαρυγγικό) και δεν απαιτεί την 

επίβλεψη επαγγελματία υγείας.   

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σύγχυση που έχει προκληθεί για 

άλλη μια φορά στους πολίτες, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Τι είδους τεστ είναι αυτά που παρέλαβαν οι φαρμακοποιοί; 

2. Ισχύει πως πρόκειται για rapid test και όχι self test; 

3. Οι συσκευασίες των 25 tests που παρέλαβαν οι φαρμακοποιοί τι 

ακριβώς περιελάμβαναν και υπό ποία μορφή (ατομικές συσκευασίες ή 

25 τεμάχια ανά προβλεπόμενο είδος χρήσης για τη διεξαγωγή του 

τεστ); 

4. Ισχύουν οι καταγγελίες πως παρέλαβαν τα τεστ σε συσκευασία των 25 

και πως έπρεπε οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί να συγκεντρώνουν τα 

επιμέρους τεμάχια και να τα συσκευάζουν; 

5. Αν ναι, για ποιο λόγο έγινε αυτό και πόσο ασφαλές είναι να γίνεται από 

έναν άνθρωπο, εν ώρα εργασίας, η συσκευασία των επιμέρους 

τεμαχίων κάθε ατομικού τεστ; 

6. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης οι φαρμακοποιοί 

γνώριζαν πως θα περιελάμβαναν σε αυτή τη μορφή τα τεστ, δεδομένου 

πως δεν υπάρχουν ατομικές συσκευασίες. Οι φαρμακοποιοί το 



αρνούνται. Στο εξωτερικό πωλούνται ακόμα και σε σούπερ μάρκετ 

ατομικές συσκευασίες self test. Τι ισχύει τελικά; Τι αναγράφεται στο 

δελτίο παραλαβής των συγκεκριμένων τεστ; 

7. Αναφέρεται ότι τα τεστ συγκεκριμένης εταιρείας που παρέχονται σε 

αυτή τη φάση σε συσκευασία 25 ατομικών τεμαχίων είναι επιδεκτικά 

ατομικής διανομής και σε επόμενη παραλαβή θα έρθουν τα ατομικά. 

Για ποια εταιρεία πρόκειται, πόσα test ανέλαβε να παραδώσει και με τι 

κόστος και για ποιο λόγο επιλέχθηκε δεδομένου πως, από τα 

συμφραζόμενα, οι άλλες εταιρείες παρείχαν ατομικές συσκευασίες; 

8. Δεδομένου πως ατομικές συσκευασίες self test πωλούνται στο 

εξωτερικό, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε παραγγείλει και εμείς 

εξαρχής ως χώρα τα self tests σε ατομική συσκευασία;  

9. Αν ισχύει πως πρόκειται για rapid test, τα οποία και δεν είναι ασφαλές 

να γίνονται από μη εξειδικευμένο προσωπικό, ποια η πρόβλεψη για τη 

διάθεση των παραληφθέντων σε δημόσια νοσοκομεία ώστε να δίνονται 

δωρεάν στους πολίτες; 

10. Αν είναι τελικά rapid test και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, πόσο 

διάστημα θα χρειαστεί ώστε να παραγγείλουμε τα self test και τι 

επιπλέον κόστος θα είναι αυτό για τη χώρα; 

11. Αν τελικά πρόκειται για λάθος, ποιος φέρει την ευθύνη; 

 

                       Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




