
 

Γραφείο Προέδρου 

Κότσικα 1Α & Πατησίων 

Τ.Κ.104 34, Αθήνα 

Τηλεφ: 210 8809202 -203 

 

 

 

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2021  

Αρ. πρωτ.:  οικ. 8009 

 

Προς:   

Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο  

Υπόψη: Προέδρου, κ. Απόστολου Βαλτά 

Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου,  

ΤΚ 11854, Αθήνα 

Τηλ: 210 34 10 372, 2103411788,  

2103410162 

Φαξ: 210 34 59 324 

Email: info@pfs.gr 

 

 

Θέμα: Καθορισμός ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών για το 

τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας 

(rapid test).  

Σχετ:  

α) Η υπ’ αριθ. 3364/26.7.2021 Επιστολή του ΠΦΣ προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της 

Χώρας 

β) Η υπ’ αριθ. 3941/10.9.2021 Επιστολή του ΠΦΣ προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της 

Χώρας και τους Τακτικούς αντιπροσώπους της Γ.Σ. του ΠΦΣ με θέμα «Καθορισμός 

αποζημίωσης για τη διενέργεια rapid test από τα φαρμακεία 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών επιστολών σας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Όπως γνωρίζετε, η παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 4812/30.6.2021 (ΦΕΚ 110/Α/30-6-2021), 

ορίζει ότι  «5. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης 

διάταξης καθορίζονται ως ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τα ακόλουθα: … 

β) για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο της ταχείας 

δοκιμασίας (rapid test), ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση 

δείγματος κ.λπ.) το ποσό των δέκα ευρώ (10€) και ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της 

δειγματοληψίας το ποσό των δέκα ευρώ (10€).» 
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2. Σε συνέχεια του ανωτέρω νόμου εκδόθηκε στις 9.9.2021 η υπ’ αριθ. 98491/9.9.2021 

Υπουργική Απόφαση1 (ΦΕΚ Β΄4181/9.9.2021), στο άρθρο 1 της οποίας προβλέπονται επί 

λέξει τα εξής: «Ορίζονται ως ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, τα ακόλουθα…. 2) Για το 

τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας 

(rapid test) ως ανώτατο όριο του αθροίσματος της τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας 

(ανάλυση κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων 

υλικών, και της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργα στήρια, στις ιδιωτικές 

κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης το ποσό των δέκα ευρώ (10 €). … 4) Οι 

επιχειρήσεις που προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες και αγαθά, οφείλουν να αναρτήσουν 

σε εμφανές για το κοινό σημείο και στις ιστοσελίδες τους, τιμοκατάλογο που θα περιλαμβάνει 

και θα αναφέρει ευκρινώς τις ως άνω προβλεπόμενες ανώτατες τιμές.» 

3. Στην υπ’ αριθ. 3364/26.7.2021 Επιστολή του ΠΦΣ που απευθύνεται σε όλους τους 

Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας2 αναφέρεται ότι «(ο)ι τιμές χρέωσης (μη 

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». (η υπογράμμιση 

είναι της επιστολής σας), χωρίς να επισημαίνετε ότι η συγκεκριμένη τιμή είναι ανώτατη 

βάσει της σχετικής νομοθεσίας. 

4. Στις 10.9.2021 ο ΠΦΣ προέβη σε νέα επιστολή προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της 

Χώρας και τους Τακτικούς αντιπροσώπους της ΓΣ του ΠΦΣ, με αριθ. πρωτ. 

3941/10.9.20213  στην οποία αναφέρει τα εξής «Συγκεκριμένα με την παρ. 2 του άρθρου 1 

της ως άνω Υ.Α. [ενν. η υπ’ αριθ. 98491/9.9.2021], όσον αφορά στο τεστ ανίχνευσης 

αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (rapid test), με 

ανώτατο όριο του αθροίσματος της τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.), 

περιλαμβανομένων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, και της 

δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και σε κάθε 

άλλο σημείο λιανικής πώλησης (φαρμακεία)  ορίζεται το ποσό των δέκα (10,00) Ευρώ». 

(η υπογράμμιση είναι της επιστολής σας) 

5. Γνωρίζετε, επίσης, ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη 

διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων του ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του ελεύθερου 

ανταγωνισμού» και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ότι με το άρθρο 1 του ν.3959/2011, περί απαγορευμένων 

συμπράξεων, «απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ των 

επιχειρήσεων και όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως 

αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του 

 
1 Σχετικά με την «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 130022/07-12-2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (Β’ 5387) περί καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-

19». 
2 https://pfs.gr/%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-

%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-

rapid-tests-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%86%ce%b1/  
3 https://pfs.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-

%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b6%ce%b7%ce%bc%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-

%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%bd%ce%ad/ 

https://pfs.gr/%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-rapid-tests-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%86%ce%b1/
https://pfs.gr/%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-rapid-tests-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%86%ce%b1/
https://pfs.gr/%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-rapid-tests-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%86%ce%b1/
https://pfs.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b6%ce%b7%ce%bc%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%bd%ce%ad/
https://pfs.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b6%ce%b7%ce%bc%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%bd%ce%ad/
https://pfs.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b6%ce%b7%ce%bc%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%bd%ce%ad/


ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια και ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται: …β) στον 

περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, …, γ) στην κατανομή των αγορών 

…, δ) στην εφαρμογή στο εμπόριο άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, …». 

6. Συνεπώς, οι ενώσεις επιχειρήσεων, όπως είναι και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός 

Σύλλογος, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τη νομοθεσία για την προστασία του ελεύθερου 

ανταγωνισμού4, καθώς και να απέχουν από πρακτικές ή αποφάσεις που έχουν ως 

αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του.  

7. Περαιτέρω, μία από τις σοβαρότερες παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού που 

μπορεί να διαπράξει ένωση επιχειρήσεων, είναι η επιβολή στα μέλη της συγκεκριμένων 

τιμών μεταπώλησης.  

8. Από τις ανωτέρω υπ’ αριθ. 3364/26.7.2021 και 3941/10.9.2021 επιστολές του ΠΦΣ προς 

όλους τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρα, οι οποίες αναρτήθηκαν στην 

ιστοσελίδα του ΠΦΣ και αναπαράχθηκαν στις ιστοσελίδες διαφόρων Φαρμακευτικών 

Συλλόγων της Χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν έρθει εις γνώση της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού, προκύπτει ότι για διάστημα 45 ημερών (26/7/21 – 10/9/21) υπήρξε οδηγία 

προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας να χρεώνουν συγκεκριμένη τιμή για τα 

rapid tests, οδηγία που διορθώθηκε με τη δεύτερη επιστολή στις 10.9.2021, όπου 

αναφέρεται ρητά και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 98491/9.9.2021 Υπουργική Απόφαση ότι 

η συγκεκριμένη τιμή είναι ανώτατη.  

9. Προκειμένου να υπάρξει πλήρη συμμόρφωση του ΠΦΣ και όλων των Φαρμακευτικών 

Συλλόγων της Χώρας – Μελών του, με τη νομοθεσία για τον ελεύθερο ανταγωνισμό και 

σε συμμόρφωση προς κάθε άλλη νομοθετική επιταγή σχετικά με τον ορισμό ανώτατης 

τιμής χρέωσης για rapid test, σας καλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες, όπως  

i) ανάκληση της υπ’ αριθ. 3364/26.7.2021 επιστολής με σχετική ανάρτηση 

στην ιστοσελίδα σας στην οποία θα πρέπει να γίνεται μνεία ότι η ανάκληση 

έγινε κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την 

ευθυγράμμιση των ανακοινώσεων του ΠΦΣ προς το δίκαιο του ελεύθερου 

ανταγωνισμού,  

ii) ενημέρωση των Φαρμακευτικών Συλλόγων, μελών του ΠΦΣ για την 

ανάκληση, με επιστολή του ΠΦΣ, ύστερα από ενημέρωση της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού για το περιεχόμενό της,   

iii) μέριμνα για την ανάκληση σχετικών επιστολών/ ανακοινώσεων/ 

προφορικών παραινέσεων στον τύπο από Φαρμακευτικούς Συλλόγους, μέλη 

του ΠΦΣ, καθώς και σε όποια άλλη ενέργεια θεωρείτε απαραίτητη και να μας 

ενημερώσετε σχετικά εντός 10 ημερών.  

Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε, μετά πάροδο ενός μηνός από τη λήψη της παρούσας, 

θα κινηθεί σε βάρος κάθε υπαιτίου η διαδικασία για τη διαπίστωση τυχόν παράβασης και την 

επιβολή των κυρώσεων που αναλογούν. Επιπλέον, υπενθυμίζεται επίσης, ότι σύμφωνα με το 

άρ. 44, παράγραφος 1 του Ν 3959/2011, «(ό)ποιος συνάπτει συμφωνία, λαμβάνει απόφαση ή 

εφαρμόζει εναρμονισμένη πρακτική κατά παράβαση του άρθρου 1 ή του άρθρου 101 της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιμωρείται με χρηματική ποινή από 

δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. …Αν η 

 
4 Βλ. και Οδηγό για Ενώσεις Επιχειρήσεων στη διαδρομή: 

http://www.epant.gr/img/x2/news/news574_1_1384427055.pdf. 

http://www.epant.gr/img/x2/news/news574_1_1384427055.pdf


πράξη του πρώτου εδαφίου αφορά σε επιχειρήσεις που είναι μεταξύ τους πραγματικοί ή 

δυνητικοί ανταγωνιστές, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική 

ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ». 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

Με τιμή, 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού 

 

Ιωάννης Λιανός 

 

 

 


