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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
Αριθμ. Πρωτ. 3364
Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το νόμο 4812/30-06-2021 διευρύνεται η λίστα των φορέων και
υγειονομικών οι οποίοι θα διενεργούν τα Rapid tests. Οι λόγοι έχουν να κάνουν με
την ανάγκη εξυπηρέτησης των υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
υπηκόων τρίτων χωρών, ώστε να μπορέσουν να μετακινηθούν και να ταξιδεύσουν ή
για να διευκολυνθούν οι πολίτες ώστε να έχουν ευχερή και γρήγορη πρόσβαση σε
διαγνωστικές υπηρεσίες, απαραίτητες για την ικανοποίηση μιας σειράς απαιτήσεων
που καταγράφονται στη νέα ΚΥΑ, σε διάφορους τομείς επαγγελματικής
δραστηριότητας.
Με το άρθρο 65 του νόμου δόθηκε η δυνατότητα και στους φαρμακοποιούς
να διενεργήσουν και να καταγράψουν το αποτέλεσμα ενός Rapid test, συμβάλλοντας
με αυτόν τον τρόπο στον παραπάνω σχεδιασμό, όπως συμβαίνει και στα φαρμακεία
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) σε αυτούς που θα υποβληθούν σε rapid test είναι
α) 10 ευρώ η χρέωση της δειγματοληψίας και β) 10 ευρώ χρέωση παροχής
υπηρεσίας για την ανάλυση δείγματος και τη δήλωση του αποτελέσματος στην
«Πλατφόρμα ασθενών covid-19»,η πρόσβαση στην οποία έχει ενεργοποιηθεί από
την ΗΔΙΚΑ.
Επισημαίνουμε ότι δεν απαιτείται η εκτύπωση βεβαίωσης από την
πλατφόρμα καταγραφής του αποτελέσματος του rapid test. Οι ταξιδιώτες με την
καταχώρηση του ειδικού κωδικού της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator
Form) θα κατεβάζουν στο κινητό τους την ψηφιακή βεβαίωση του αποτελέσματος και

αντίστοιχα οι Έλληνες πολίτες μπορούν να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία μέσω
του gov.gr και την ταυτοποίησή τους με κωδικούς taxisnet.
Η παροχή της υπηρεσίας δεν είναι υποχρεωτική για όποιον δεν επιθυμεί
τη διενέργειά της για οποιοδήποτε λόγο. Ταυτόχρονα όμως απαιτείται γνώση και
τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας για τον επαγγελματία υγείας που την
αναλαμβάνει. Η επιστημονική μας ομάδα ετοίμασε έγκαιρα την παρουσίαση των
«Οδηγιών για τη διενέργεια των Rapid tests από τα φαρμακεία», σύμφωνα με
επικαιροποιημένα επιστημονικά δεδομένα και τις οδηγίες διεθνών οργανισμών, η
οποία επισυνάπτεται για την ανάγκη άμεσης ενημέρωσής σας.
Με Εκτίμηση,

