
1 

 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Τοποθέτηση ΣΕΙΒ  για τα θέματα διατίμησης των τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού 

 

Αίτημα για άμεση συνάντηση με τους συναρμόδιους κκ Υπουργούς Υγείας και  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, 2020. Με δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του 

Καταναλωτή, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη την περασμένη Παρασκευή 27/11/20 στα ΜΜΕ και τον 

ηλεκτρονικό Τύπο, ανακοινώθηκε ότι η Κυβέρνηση υποστηρίζοντας «τις πρακτικές του υγιούς 

ανταγωνισμού», «οφείλει να παρέμβει θεσμικά μπροστά σε φαινόμενα ασύμμετρων 

ανατιμήσεων και κερδοσκοπίας» και προτίθεται γι΄ αυτό τον σκοπό να «επιβάλλει ανώτατες 

τιμές» «για τη διεξαγωγή εξετάσεων για ανίχνευση κορωνοϊού SARS-CoV-2» ορίζοντας  ως 

ανώτατη τιμή χρέωσης για τη διενέργεια μοριακού ελέγχου RT-PCR  τα σαράντα ευρώ (40,00€) 

και  για τη διενέργεια ταχείας δοκιμασίας (Rapid test), τα δέκα (10,00) ευρώ, έχοντας ήδη, όπως 

επισήμανε, «διασφαλίσει την διαθεσιμότητα των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών» αλλά και 

παράλληλα «προσδιορίσει το κόστος διάθεσης αυτών στους χρήστες». 
 

Η κρατική όμως αυτή παρέμβαση όχι μόνο έρχεται καθυστερημένα, αφού προηγουμένως το 

Δημόσιο δαπάνησε εκατομμύρια με κατ’ ουσίαν απευθείας αναθέσεις, αλλά δεν στηρίζεται σε 

πραγματική έρευνα του κόστους των υλικών, όπως άλλωστε καταδεικνύεται από τα στοιχεία που 

έχουμε στη διάθεσή μας και από το γεγονός ότι το άλλο Ελληνικό κράτος της ΕΕ, η Κύπρος, που 

λειτουργεί με κανόνες ελεύθερης αγοράς, πολύ νωρίτερα και προφανώς μετά από έρευνα 

αγοράς καθόρισε τιμή στα 65,00€ για το μοριακό τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού και 

απαγόρευση της χρήσης pool πλάσματος.    
 

Η έλλειψη γνώσης των τιμών προμήθειας και διάθεσης της ελεύθερης αγοράς, εκ μέρους των 

κρατικών φορέων, είναι προφανής.  
 

Υπ΄ αυτά τα δεδομένα η  όψιμη κρατική παρέμβαση και ο  στραγγαλισμός, για άλλη μια φορά, 

της ελεύθερης αγοράς μόνο την προστασία των πρακτικών του υγιούς ανταγωνισμού δε 

διασφαλίζουν.  

 



2 

 

Ο Σύνδεσμός μας, ΣΕΙΒ, επί 18 ολόκληρους μήνες  ζητά συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου 

Υγείας και δε βρέθηκαν ούτε 5 λεπτά για να εκθέσουμε τα προβλήματα λειτουργίας του υγιούς 

ανταγωνισμού αναφορικά με τις προμήθειες Υγειονομικού υλικού.  

 

Έστω και την ύστατη στιγμή, πριν τον τελικό στραγγαλισμό της ιδιωτικής αγοράς προμήθειας και 

διάθεσης των τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού, ο Σύνδεσμός μας, ΣΕΙΒ, αιτείται προς τους 

συναρμόδιους κκ Υπουργούς Υγείας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων μια άμεση συνάντηση, για 

τη διαμόρφωση και εφαρμογή των «πρακτικών υγιούς ανταγωνισμού», τουλάχιστον στις 

προμήθειες των προϊόντων για την ανίχνευση του κορωνοϊού και τη διασφάλιση 

ανταγωνιστικών τιμών προμήθειας και διάθεσης ποιοτικών προϊόντων στη δοκιμαζόμενη 

Ελληνική κοινωνία.  
 

________________ 
 

 
Σχετικά με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προïόντων (Σ.Ε.Ι.Β.): 
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) είναι ο μεγαλύτερος και παλαιότερος 
πανελλαδικός Σύνδεσμος των εταιρειών που διακινούν Επιστημονικά και Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (δηλαδή κάθε 
είδους υγειονομικό υλικό πλην φαρμάκων) στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ιδρύθηκε το 1986 και περιλαμβάνει 
σήμερα 167 μέλη, τα οποία απασχολούν πάνω από 5.000 εργαζομένους. Περισσότερα στοιχεία στον δικτυακό τόπο 
του Συνδέσμου: http://www.seiv.gr. Τηλ. επικοινωνίας 210 6985914 & 916, e-mail: info@seiv.gr 
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