
 

Αθήνα, 18 Μαΐου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

  τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Θέμα: Διάθεση των self tests από τα supermarkets 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας 

(Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ) με ανακοίνωσή της αναφέρεται στη φημολογούμενη πρόθεση της 

Κυβέρνησης να αναθέσει τη διαδικασία διανομής, ελέγχου, πιστοποίησης και 

ενημέρωσης  των self-tests  των πολιτών στο Λιανεμπόριο. 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση: «Σύμφωνα με τα 

δημοσιεύματα: 1) Τον  έλεγχο του «προϊόντος», της ταυτότητας του πελάτη, το 

δικαίωμα λήψης του self-test, τα προσωπικά του στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, 

ΑΜΚΑ, ΑΤ, επάγγελμα κλπ), καθώς και την ενημέρωση της ηλεκτρονικής 

βάσης  θα αναλαμβάνει ο υπάλληλος του Σουπερμάρκετ, 2) Τον δε εφοδιασμό 

του Λιανεμπορίου θα αναλάβει ο Στρατός», η οποία καταλήγει «…είναι 

αδύνατον ένας απλός υπάλληλος να αναλάβει το βάρος της ευθύνης ενός 

ατόμου που επιβάλλεται να διαθέτει την υπευθυνότητα, την εμπειρία και την 

ευχέρεια χρήσης Η/Υ ώστε να αντιλαμβάνεται τι δίνει, σε ποιιν τα δίνει, γιατί τα 

δίνει, με ποιες προϋποθέσεις, τι στοιχεία κρατά, που τα καταγράφει, πως τα  

καταγράφει ποιούς ενημερώνει. […] Η διάθεση η διανομή και η καταγραφή των 

self-tests πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ελεγχόμενους και ασφαλείς 

χώρους όπως είναι τα φαρμακεία, οι Δημόσιες δομές υγείας ή και όσες 

Ιδιωτικές  δομές υγείας το θελήσουν.» 

Τέλος, η Ομοσπονδία δηλώνει πως «Όσον αφορά  αυτή καθ’ εαυτή την θέση 

των Εργαστηριακών γιατρών απέναντι στην εφαρμογή διαδικασιών 

αυτοδιάγνωσης με self-test,  θέλουμε να τονίσουμε ότι μετά και από αυτό το 

σύντομο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή του μέτρου, και των 

διαπιστώσεων που έχουμε κάνει στα εργαστήρια μας και με την εργαστηριακή 

μας εμπειρία,  δυστυχώς επιβεβαιώνεται και επαυξάνεται η αντίθεσή μας στην 

χάραξη υγειονομικής πολιτικής που στηρίζεται σε μη ακριβή, μη ελεγχόμενα και 

αναξιόπιστα στοιχεία, όπως αυτά, μέσω της αυτοδιάγνωσης των πολιτών.» 
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Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Ισχύει πως εξετάζεται η διάθεση των self tests από καταστήματα 

λιανεμπορίου (πχ supermarkets); 

2. Αν ισχύει, για ποιο λόγο εξετάζεται αυτή η επιλογή και πόσο ασφαλής 

είναι αναφορικά με την αποθήκευση και διακίνησή τους; 

3. Αν ισχύει, πώς ακριβώς θα γίνεται η διάθεσή τους; Θα 

αντιμετωπίζονται ως κανονικά προϊόντα; 

4. Αν τελικά διατεθούν από το λιανεμπόριο, ισχύει η φήμη πως η 

ενημέρωση της ειδικής πλατφόρμας και άρα τα προσωπικά στοιχεία 

του πολίτη θα τα διαχειρίζονται οι υπάλληλοι super markets; 

5. Αν όχι, τότε, στην περίπτωση πώλησης των self tests στο λιανεμπόριο 

ακυρώνεται η λογική της καταγραφής του αποτελέσματος προς 

ενημέρωση για λόγους δημόσιας υγείας. Επομένως, μετακυλίεται 

αμιγώς στην ατομική ευθύνη η καταγραφή πλέον των κρουσμάτων, 

μολονότι το ποσοστό εμβολιασμού δεν είναι τέτοιο που να εξασφαλίζει 

ικανοποιητικό ποσοστό ανοσίας; 

6. Δεδομένου πως δεν πωλούνται ούτε ασπιρίνες σε supermarkets ποια η 

λογική πίσω από τη φημολογούμενη πώληση των self tests από το 

λιανεμπόριο; 

7. Η πώληση από το λιανεμπόριο θα αφορά σε self tests ρινικά που τώρα 

διατίθενται δωρεάν ή σιέλου που και τώρα πωλούνται κανονικά από τα 

φαρμακεία; 

8. Για ποιο λόγο τα self tests σιέλου που υπάρχουν και τώρα στα 

φαρμακεία δεν διατίθενται δωρεάν δεδομένου πως είναι πιο απλά στη 

χρήση; 

 

                              Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




