
 

 

 

Αθήνα 1-12-20                                                                                                                        Α.Π. :199 

 

 

ΠΡΟΣ:  Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων  κο Α. Γεωργιάδη 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1) Υπουργό Υγείας κο Κικίλια 

                                  2) Υπουργό Οικονομικών κο Σταϊκούρα 

                                  3) ΠΙΣ  και ΙΣ της Χώρας 

 

ΘΕΜΑ:  Η ανακοίνωση στον τύπο για πλαφόν τιμών στον εργαστηριακό έλεγχο του Covid 19  

 

Κε Υπουργέ 

Διοχετεύτηκε και ανακοινώθηκε από τον τύπο η πρόθεση σας να νομοθετήσετε και να θέσετε τις εξετάσεις 

για τον Covid 19 σε καθεστώς διατίμησης,  ήτοι να ορισθεί ανώτατη τιμή και μάλιστα τα 10 € για το 

Rapid test και τα 40 € για την PCR. 

 

Θέλουμε να σημειώσουμε τα εξής : 

 

1)  Η Ελλάδα λειτουργεί σε ένα καθεστώς ελεύθερης οικονομίας και η οποιαδήποτε υπουργική περιοριστική 

παρέμβαση θα επιφέρει στρέβλωση της αγοράς με σοβαρές επιπτώσεις και στην ποιότητα της παροχής των 

υπηρεσιών και στην οικονομία. 

Η οποιαδήποτε βίαιη παρέμβαση  και μάλιστα σε τιμές που είναι κάτω του κόστους αγοράς του 

αντιδραστηρίου, καταλαβαίνετε ότι θα έχει σημαντική επίπτωση στην ποιότητα των εξετάσεων αλλά και 

στην όλη διακίνηση του ιατροφαρμακευτικού υλικού και εξοπλισμού. 

Εσείς που έχετε την εμπειρία της ελεύθερης αγοράς, το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα μας. 

 

2)  Επίσης με την ΥΑ 1542 ΦΕΚ 848 Β /13-3-20 έχει ήδη ορισθεί η τιμή αποζημίωσης  της εξέτασης 

Covid 19 – PCR, από το Κράτος στα 85 €. 

 

3)  Με ποιο σκεπτικό λοιπόν και με ποια κοστολόγηση το Υπουργείο Ανάπτυξης επεμβαίνει στην Κρατική 

αποζημίωση που θεσπίστηκε από τα αρμόδια υπουργεία Υγείας και Οικονομικών, στις 13-3-20, στα 85 €,  

και έρχεται σήμερα, μόλις 8 μήνες μετά και θέλει να επιβάλει  τιμή Διατίμησης κατά 55%   χαμηλότερη, 

μόλις στα 40 € για το PCR  και στα 10 € για το Rapid test;  

 

4)  Η αμοιβή μιάς ιατρικής πράξης δεν είναι συνάρτηση μόνον του κόστους των υλικών (διότι τότε ο ιατρός 

θα ήταν απλώς ένας έμπορος υλικών με ποσοστό κέρδους επί της εμπορίας αυτών),  αλλά  εμπεριέχει την 

υπεραξία εκπαίδευσης, γνώσης, εξειδίκευσης  και ευθύνης  για την παραγωγή του αποτελέσματος.  

Πάνω σε αυτή την αμοιβή πρέπει να προστεθούν και τα λοιπά λειτουργικά και πάγια κόστη ώστε να 

προκύψει η συνολική αξία της πράξης.  Απλή οικονομική αρχή… 
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5)  Μόνο το κόστος αγοράς του ανοσοπλακιδίου για το Rapid test, καθώς και  το κόστος εκτέλεσης του 

PCR φτάνει και ξεπερνά τις τιμές διατίμησης που προτίθεστε να ορίσετε. 

Επιπλέον πρέπει να συνυπολογιστούν και οι δαπάνες προσωπικού, το κόστος διαμόρφωσης χώρου, 

αναλώσιμα της εξέτασης, κόστη απολύμανσης, γάντια, προσωπίδες, μάσκες, σκούφοι, ποδονάρια,  ποδιές 

μιάς χρήσης κλπ. 

Κε Υπουργέ 

Πόσο πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η αμοιβή  αυτής της ιατρικής πράξης, με όλη αυτή την εξειδίκευση, 

την ευθύνη και τον κίνδυνο που εμπεριέχει, προκειμένου σε αυτήν να προστεθούν και τα κόστη των 

ανωτέρω χρησιμοποιούμενων υλικών; 

 

6) Τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια στην πλειοψηφία τους δεν δύνανται να εκτελέσουν τις πράξεις 

αυτές σε καθεστώς διατίμησης με αναξιόπιστα αντιδραστήρια ή με έκπτωση στο εργαστηριακό 

πρωτόκολλο. Οι συνέπειες της συρρίκνωσης του ιδιωτικού δικτύου ανίχνευσης της διασποράς του ιού στην 

κοινότητα και της διαχείρισης της πανδημίας θα είναι τραγικές.  

 

Κε Υπουργέ,  

Για εμάς είναι θέμα ηθικής τάξεως καθώς τιμούμε το πτυχίο μας και τον όρκο του Ιπποκράτη, ενώ 

στηλιτεύσατε το έργο μας χωρίς να ιχνηλατήσετε τα κόστη που μας βαραίνουν.  

Από το Ευρωπαϊκό πακέτο στήριξης για την πανδημία, πρέπει να θεσπισθεί ΕΣΠΑ πλήρους κάλυψης του 

κόστους των εξετάσεων COVID-19 του πληθυσμού με κοστολόγηση και αξιοπρεπή αποζημίωση, βάσει των 

Ευρωπαϊκών δεδομένων. Χωρίς εκπτώσεις rebate και clawback, που έχουν καταστρέψει τις ζωές μας και 

τώρα υπονομεύουν και τις ζωές των παιδιών μας, με την παράταση της εφαρμογής τους μέχρι το 2024.   

Σας επισημαίνουμε ότι η ακραία αυτή καθεστωτική διατίμηση είναι πράξη που ελλοχεύει κινδύνους για 

τη δημόσια υγεία της χώρας, εν μέσω της πανδημίας COVID-19. 

 

 

Για  το  ΔΣ 

 

        Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας 

Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Σπ. Κραμποβίτης 

 


