Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2ο πρόγραμμα εργαστηριακής εξέτασης 20.000
εργαζομένων
Σε σχέση με το 2ο πρόγραμμα εργαστηριακής εξέτασης άλλων 20,000 εργαζομένων στον
ιδιωτικό τομέα για τον ιό COVID-19, που θα πρέπει να διεξαχθούν εντός 20 ημερών από τις
4 Μαΐου 2020, μετά την επαναλειτουργία αριθμού επιχειρήσεων, η Ελεγκτική Υπηρεσία
ενημερώνει για τα ακόλουθα:
Μετά την αρχική χρέωση της τάξης των €150 ανά εξέταση που χρέωναν τα ιδιωτικά
εργαστήρια, υπήρξε μια πρώτη μείωση της τιμής στα €110 ευρώ (περιλαμβανομένων €10
για τη δειγματοληψία) στη βάση της τιμής που μέχρι εκείνη τη στιγμή χρέωνε το Ινστιτούτο
Νευρολογίας και Γενικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), το οποίο ούτως ή άλλως συντηρείται από τον
κρατικό προϋπολογισμό.
Ακολούθησαν στις 10 Απριλίου 2020 οι δηλώσεις του Δημάρχου Πάφου με αναφορά σε
στοιχεία που δείκνυαν ότι ενδεχομένως η τιμή των €110 να ήταν πολύ υψηλή και τελικά το
ΙΝΓΚ μείωσε πρώτο την τιμή του από τα €110 στα €85.
Ακολούθησε η εξασφάλιση προσφορών για το πρόγραμμα του τυχαίου δειγματοληπτικού
ελέγχου των 800 ατόμων και λήφθηκε τιμή από ιδιωτικό εργαστήριο για €65 ανά εξέταση (η
δειγματοληψία γίνεται από τον ΟΚΥπΥ).
Σε νέα διαδικασία για 2.000 εξετάσεις, αριθμός ιδιωτικών εργαστηρίων αποδέχθηκαν τιμές
μεταξύ €75 και €80 (περιλαμβανομένης της δειγματοληψίας).
Στη συνέχεια προέκυψε η ανάγκη για πρόσθετες 20.000 εξετάσεις που θα γίνουν σε
διάστημα 20 ημερών. Αυτό σημαίνει 1.000 εξετάσεις την ημέρα. Ήδη ένα εργαστήριο
μεγάλου ιδιωτικού νοσηλευτηρίου που αναμένει αδειοδότηση δήλωσε τιμή €55, και άλλα
δύο τιμή €80. Η δυναμικότητα των τριών αυτών νοσηλευτηρίων είναι 400 εξετάσεις την
ημέρα. Οι άλλες 600 θα μπορούν να διεξαχθούν από το ΙΝΓΚ το οποίο, όπως
ενημερωθήκαμε, ενώ έχει δηλωθείσα δυναμικότητα 1000 εξετάσεων την ημέρα, ακόμη να
απαντήσει αν αποδέχεται να αναλάβει τις 600 εξετάσεις στην καθορισμένη μέγιστη τιμή
των €80. Αν δεν το πράξει, το κράτος παραμένει έρμαιο σε αυτούς που, ενώ στη διαδικασία
των 2.000 εξετάσεων είχαν αποδεχθεί τιμή €80, τώρα ζητούν ξανά €110. Οι πολίτες
μπορούν να αντιληφθούν και να κρίνουν. Υπενθυμίζουμε ότι το ΙΝΓΚ συντηρείται από τον
φορολογούμενο πολίτη και η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου
διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Αν και οι προσφερθείσες τιμές των €55 – €80 από τα ιδιωτικά εργαστήρια ήδη
καταδεικνύουν τα υπερκέρδη που, όσοι ζητούν περισσότερα, πιστεύουν ότι είναι ευκαιρία
να αποκομίσουν, η Υπηρεσία μας ζήτησε στοιχεία από το κλινικό εργαστήριο του Γενικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας ώστε να γνωρίζει και το αντίστοιχο κόστος του δημόσιου τομέα.
Όπως είχαμε ανακοινώσει, στην Υπηρεσία μας έχουν σταλεί στοιχεία από προσφορά που
είχε προκηρύξει το Υπουργείο Υγείας για την προμήθεια αναλωσίμων για τη διεξαγωγή της
εξέτασης από τα κλινικά εργαστήρια των κρατικών νοσηλευτηρίων, από τα οποία
προέκυπτε ότι η τιμή των αναλωσίμων ήταν €29 ανά εξέταση. Επίσης, με βάση στοιχεία, ο
στυλεός για τη δειγματοληψία έχει κόστος περί τα €5. Λαμβάνοντας υπόψη το προσωπικό
που απασχολείται στο εργαστήριο με τη μισθοδοσία του και τον προστατευτικό εξοπλισμό
του, είναι προφανές ότι, προσθέτοντας και κάποια επιπλέον έξοδα που θα υπάρχουν στον

ιδιωτικό τομέα (τηλεφωνήτρια, νοσοκόμα για τη δειγματοληψία κλπ), η τιμή των €55 που
προσφέρθηκε χτες από ιδιωτικό εργαστήριο επιτρέπει και κάποιο λογικό κέρδος.
Επαναλαμβάνουμε τη θέση πως, λαμβάνοντας υπόψη ότι τους επόμενους μήνες
ενδεχομένως να απαιτηθούν να γίνουν και με ιδιωτική πρωτοβουλία χιλιάδες εξετάσεις, με
ορατό τον κίνδυνο η ζήτηση να είναι πολλαπλάσια της προσφοράς και άρα να
δημιουργούνται συνθήκες ολιγοπωλίου ή αθέμιτων συμπράξεων, θα πρέπει, κατά την
άποψη μας, το Υπουργείο Υγείας να εξετάσει το θέμα εις βάθος ώστε να εισαχθούν οι
κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες για προστασία των πολιτών και των ιδιωτικών
επιχειρήσεων από φαινόμενα αισχροκέρδειας.

