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Πξνο Πξόεδξν ηνπ ΔΟΠΤΤ 

θ.  ωηήξε Μπεξζίκε  

Αμηόηηκε θ. Πξόεδξε,  

ηε δεκνζηεπκέλε έθζεζε απνινγηζκνύ ηνπ απεξρόκελνπ Πξόεδξνπ ηνπ ΔΟΠΤΤ, ζηηο 

05/11/2015, αλαθέξζεθε όηη από «ηελ εθαξκνγή θαηά ην 2015 ησλ θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηώλ, ησλ επηηξεπόκελσλ νξίσλ παξαπνκπήο, ησλ θνθηώλ αλά ηαηξηθή εηδηθόηεηα, ηνπ 

απνθιεηζκνύ ησλ εξγαζηεξηαθώλ εηδηθνηήησλ από ηελ παξαπνκπή εμεηάζεσλ, είρε σο 

απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζπληαγνγξάθεζεο θαη εμαζθάιηζε κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 

α΄ εμακήλνπ κία κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 14.53% (45.500.000€). Δθηηκήζεθε όηη γηα ην ζύλνιν 

ηνπ έηνπο 2015, ε δαπάλε ζα αλέιζεη ζε 508.000.000€ έλαληη 602.000.000€ ην 2014».  

Όπσο ήδε γλσξίδεηε, ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΤΚΑ κεηά από κία «αλεμήγεηε επηκνλή ησλ 

ζεζκώλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηε κείσζε ησλ ηηκώλ». απνθάζηζε ηελ «επηιεθηηθή» 

ππνθνζηνιόγεζε κεζνζηαζκηθά θαηά 50% ζηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, πνπ 

απνηεινύλ ηε κέζε ύιε ηωλ δηαγλωζηηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ εμέηαζε βηνινγηθώλ 

πιηθώλ.  

ην Γειηίν ηύπνπ ηνπ ΤΤΚΑ (21/12/2015), αλαθέξεηαη όηη «απόξξνηα ηεο Τπνπξγηθήο 

Απόθαζεο ππνθνζηνιόγεζεο ζα είλαη κηα ζεκαληηθή επηβάξπλζε ζην ρώξν ηωλ 

δηαγλωζηηθώλ εξγαζηεξίωλ- θπξίωο ζηα κεζαία θαη ηα κηθξά- ηα νπνία έρνπλ ήδε 

επηβαξπλζεί ηα πξνεγνύκελα ρξόληα από ηνπο κεραληζκνύο ηνπ rebate θαη ηνπ 

clawback». 

Από ηελ έλαξμε ηεο ίδξπζεο ηνπ ΔΟΠΤΤ (πίλαθαο), θάζε θνξά πνπ δξνκνινγείηαη 

ππνθνζηνιόγεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ, αλαπηύζζνληαη αλεμέιεγθηνη κεραληζκνί 

πξνθιεηήο δήηεζεο κε ελεξγνπνίεζε πνζώλ clawback πνπ επηθνξηίδνληαη ζηνπο ηίκηνπο 

εξγαζηεξηαθνύο ηαηξνύο πνπ ηεξνύλ ηνπο επηζηεκνληθνύο θαλόλεο θαη εμππεξεηνύλ κε 

αμηνπηζηία θαη ζπλέπεηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα.   
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Έηνο Πιήζνο Δμεηάζεωλ Γαπάλε € 
Κιεηζηόο 

πξνϋπνινγηζκόο € 

2012  392.435.604,27 392.435.604 

2013 93.863.703 580.274.256,32 350.000.000 

2014 97.591.600 601.615.085,23 329.000.000 

2015 ?? > 550.000.000 ?? 314.000.000 

Λόγσ ηεο έθδειεο αγσλίαο ησλ εξγαζηεξηαθώλ ηαηξώλ ηεο πεξηνρήο επζύλεο καο γηα ηελ 

αδπλακία εμππεξέηεζεο αζθαιηζκέλσλ ζε ζπλζήθεο ρξεκαηνδόηεζεο θάηω ηνπ θόζηνπο 

αζθαινύο δηελέξγεηαο ηωλ εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεωλ, παξαθαινύκε λα καο 

γλσζηνπνηήζεηε ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

1.    Πνηα είλαη ε ζπλνιηθή ππνβιεζείζα δαπάλε γηα ηηο δηαγλωζηηθέο ππεξεζίεο (ΚΑΔ 

0671.01.Β1) θαηά ην έηνο 2015 ;  

2.    Πνην είλαη ην ύςνο ηεο ππνβιεζείζαο δαπάλεο θαηά ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2016 θαη πνηνο 

είλαη ν βαζκόο εμνηθνλόκεζεο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2015;  

3.    Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο ηωλ εθαξκνδόκελωλ κέηξωλ όζνλ αθνξά 

ηνλ εμνξζνινγηζκό ησλ δηαγλσζηηθώλ δαπαλώλ ;  

Αλακέλνληαο ηελ άκεζε απάληεζή ζαο ζηα άλω εξωηήκαηα,  

 

 

Μεηά ηηκήο, 
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