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ΔΕΛΣΙΟ    ΣΤΠΟΤ 

 

Από ηελ αδηαλόεηε απόθαζε γηα ππεξβνιηθή κείωζε απνδεκίωζεο ηωλ εξγαζηεξηαθώλ 

ηηκώλ κέζω ηεο έθδνζεο ηνπ ΦΔΚ 2816Β’ (22/12/15), δελ πξνθύπηεη θαλέλα όθεινο 

γηα ηνλ ΔΟΠΤΤ πνπ πξνζηαηεύεηαη κε rebate, clawback θαη από ηνλ θιεηζηό 

πξνϋπνινγηζκό ηωλ 302 εθαη.  

ε πνιινύο θσδηθνύο εμεηάζεσλ, είλαη απαγνξεπηηθή ε εθηέιεζή ηνπο βάζεη ηωλ 

επηζηεκνληθώλ θαλόλωλ πνηόηεηαο, δηόηη ε απνδεκίωζε ηνπο είλαη πνιύ θάηω από ηα 

όξηα ηνπ θόζηνπο. 

Από ηελ νξηδόληηα ηζνπεδσηηθή κείσζε ηηκώλ δελ πξνθύπηνπλ νθέιε γηα ηνλ 

αζθαιηζκέλν, θαζώο ζα νδεγήζεη κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζε: 

 Αύμεζε ησλ ηδησηηθώλ πιεξσκώλ γηα ηελ άξηηα δηελέξγεηα ηνπ απαηηνύκελνπ 

εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ. 

 Οδπλεξή κείσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ δηαγλσζηηθώλ θαη πξνιεπηηθώλ 

ππεξεζηώλ πγείαο, ζε επίπεδα ηξηηνθνζκηθώλ ρωξώλ. 

 Μεξηθή απν-αζθάιηζε ηνπ πιεζπζκνύ ηδίωο ζε απνκαθξπζκέλεο θαη αθξηηηθέο 

πεξηνρέο, όπνπ ιεηηνπξγνύλ εξγαζηήξηα γεηηνληάο.  

 Δγθαζίδξπζε ηζρπξνύ θαη αδίζηαθηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνλνπσιίνπ πνπ ζα 

εθηηλάμεη ην θόζηνο ηεο πγείαο, κε νδπλεξέο δεκνζηνλνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηε ρώξα.  

 

Άκεζεο ζα είλαη νη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο:  

 Μαδηθέο απνιύζεηο παξαϊαηξηθνύ πξνζωπηθνύ πνπ κπνξεί λα αγγίμεη ηηο 

5.000. 

 Μαδηθά ινπθέηα ζε κηθξά θαη κεζαία εξγαζηήξηα αλά ηελ Επηθξάηεηα.  
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 Κύκα εμαγνξάο δηαγλσζηηθώλ κνλάδσλ ζε όιε ηελ ρώξα, έλαληη 

πηλαθίνπ θαθήο θαη εγθαζίδξπζε ηζρπξνύ κνλνπωιίνπ. 

 Αληηξξνπηζηηθή πξνθιεηή εθηόμεπζε ησλ δαπαλώλ ηνπ ΔΟΠΤΤ κε 

ελεξγνπνίεζε κεγαιύηεξνπ clawback πνπ ζα δώζεη θαίξην πιήγκα ζηελ 

επηβίσζε ησλ ηίκησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ θαη ζα ελζξνλίζεη 

ηνπο ζπζηεκαηηθνύο παξαβάηεο, πνπ αλεκπόδηζηα θαη αζύδνηα δξνπλ 

όια απηά ηα ρξόληα, εμαγνξάδνληαο ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ θξαηηθνύ 

κεραληζκνύ, κε ην αδεκίωην.  

Ο εθβηαζκόο εθ κέξνπο ησλ «ζεζκώλ» παξαπέκπεη ζηα ζθνηεηλά πινθάκηα 

αδίζηαθησλ επηρεηξεκαηηθώλ θύθισλ ηεο εζσηεξηθήο ηξότθαο, πνπ επηζπκνύλ ηελ 

ηζνπέδωζε ηεο δεκόζηαο πγείαο κε ζθνπό ηελ εγθαζίδξπζε ηζρπξνύ κνλνπωιηαθνύ 

κεραληζκνύ.  

Η εθαξκνγή ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ελέρεη ζνβαξνύο θηλδύλνπο γηα ηε 

δεκόζηα πγεία θαη πξέπεη λα αλαζεσξεζεί άκεζα.   

Καινύκε ηελ Κπβέξλεζε θαη ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο λα εμαξζξώζνπλ 

δπλακηθά ηηο κνλνπσιηαθέο ηαθηηθέο θαη ηνπο εζηθνύο απηνπξγνύο, λα εληζρύζνπλ 

ηνπο ειεγθηηθνύο κεραληζκνύο, λα απνηξέςνπλ ηνλ αθαληζκό ησλ αηνκηθώλ 

ηαηξείσλ, λα πξνζηαηεύζνπλ ηελ ηαηξηθή πξάμε θαη λα δηαθπιάμνπλ ηελ πνηόηεηα 

ππεξεζηώλ πγείαο ζηε ρώξα καο. 
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