
 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

           τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Εσωτερικών 

Θέμα: Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προμηθεύτηκε rapid tests σε 

πολλαπλάσια τιμή σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη 

Μία νέα σύμβαση έργου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έφερε στη 

δημοσιότητα το sky Ρόδου, καθώς, μετά από ομόφωνη απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, φέρεται να υπεγράφη η  προμήθεια υγειονομικού 

υλικού μεταξύ  της Περιφέρειας και της εταιρείας DERMIS HELLAS E.E., με 

κονδύλι 224.720 ευρώ για την προμήθεια 26.500 τεμαχίων διαγνωστικών τεστ 

ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου  (rapid tests) για τον κορωνοϊό με το αντίτιμο 

του κάθε τεστ να αντιστοιχεί σε 8,48 ευρώ. 

Την ίδια στιγμή, η ίδια εταιρία DERMIS HELLAS E.E., συνάπτει δύο 

διαδοχικές συμβάσεις με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στις 

20/1/2021 (Α.Π.173) και 22/2/2021 (Α.Π.510) για δαπάνη rapid tests, τη μεν 

πρώτη για 300 τεμάχια έναντι 1.749 ευρώ, δηλαδή προς 5,83 ευρώ 

έκαστο και τη δεύτερη για την προμήθεια 400 τεστ με το ποσό των 2.200 

ευρώ, δηλαδή προς 5,50 ευρώ το τεμάχιο! 

Αυτό σημαίνει πως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή οι πολίτες του 

Νοτίου Αιγαίου, πλήρωσαν ακριβότερα κατά 2,98 ευρώ το κάθε rapid test από 

ό,τι οι Θεσσαλονικείς. 

Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε δημοσίως στο Sky 

Rodos ο ορθοπεδικός γιατρός και περιφερειακός σύμβουλος μέλος της 

Συμμαχίας Νοτίου Αιγαίου κ. Μανώλης Σαρικάς, στην αρχική απόφαση της 

Περιφέρειας αναφέρονταν η αγορά rapid test παρόμοιων με αυτά του ΕΟΔΥ, 

o οποίος τα προμηθεύεται, όμως, από τις εταιρείες ΑΒΒΟΤ και ROSHE. Το 

κόστος αυτών είναι 7 ευρώ το ένα. Και οι δύο αυτές εταιρείες έχουν λάβει την 

έγκριση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, για την διάθεση των rapid test 

που παράγουν. Η εταιρεία που επέλεξε η Περιφέρεια έχει έγκριση από 
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Ευρωπαϊκό φορέα και την καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου ΝΙΜΙΤΣ για 

τα rapid test από την Κορέα που διαθέτει στην αγορά, σύμφωνα με τον κ. 

Σαρικά. 

Να σημειωθεί πως η εταιρεία DERMIS HELLAS E.E. έστειλε απαντητική 

επιστολή στο skyrodos όπου αναφέρει «Δεν μπορεί να υπάρχει καμία 

απολύτως συσχέτιση μεταξύ της τιμής προς το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 

για ποσότητα 300 τεστ αντιγόνου,  εν είδη έμμεσης χορηγίας χωρίς κέρδος 

από την μεριά της εταιρείας μας, με την προσφορά της τιμής στην Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου, που η περίοδος της παραγγελίας και παράδοσης τους,  έγινε 

σε περίοδο που οι τιμές των υψηλής ποιότητας τεστ και όταν ο επίσημος 

τιμοκατάλογος της εταιρείας μας ήταν 13 ευρώ και που επιπροσθέτως ήρθαν 

με κατεπείγουσα αεροπορική μεταφορά τόσο προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος 

Βενιζέλος από την Σεούλ, όσο και αεροπορικώς από το Ελευθέριος Βενιζέλος 

με air cargo στο Αεροδρόμιο της Ρόδου. 

Από την αρχή του 2021 οι τιμές των τεστ αντιγόνου έπεσαν Διεθνώς λόγω της 

μεγάλης ζήτησης, της μεγάλης παραγωγής και του μεγάλου ανταγωνισμού 

κυρίως από την Κίνα, πάντοτε όμως σχετίζονται με την ποσότητα 

παραγγελίας, τους όρους παράδοσης και πληρωμής. 

Όσον αφορά εν γένει τις προμήθειες του Ελληνικού Δημόσιου, ενδεικτικά 

αναφέρω ότι η περιφέρεια Αττικής εντός του 2021, σε περίοδο  που οι τιμές 

των τεστ αντιγόνου είχαν πέσει, προμηθεύτηκε 100,000 τεστ αντιγόνου με 

τιμή 9,35. Την ίδια περίοδο η επίσημη τιμή της εταιρείας μας ήταν 10 ευρώ, 

σύμφωνα με την διατίμηση που επέβαλε το υπουργείο ανάπτυξης.» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Πώς δικαιολογείται η διαφορά στην τιμή ανά τεμάχιο δεδομένου πως η 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρήγγειλε 26.500 τεμάχια σε σχέση με τα 

300 και 400 τεμάχια που παρήγγειλε το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης; 

2. Κατατέθηκαν προσφορές και από άλλες εταιρείες; 

3. Αν ναι, από ποιες και ποια ήταν η δική τους προσφορά; 

4. Στη σύμβαση με την Dermis Hellas αναφέρονται αναλυτικά οι 

παράμετροι (χρόνος παράδοσης, τρόπος μεταφοράς) που αύξησαν το 

κόστος; 



5. Μέσα σε πόσες μέρες παραδόθηκαν τα rapid test στην Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου μετά την παραγγελία τους; 

6. Πού αναφέρεται στις συμβάσεις με το επιμελητήριο Θεσσαλονίκης πως 

πρόκειται για έμμεση χορηγία; 

7. Ισχύει πως ο ΕΟΔΥ προμηθεύεται τα rapid test από τις εταιρείες 

ΑΒBΟΤ και ROCHE; 

8. Αν ναι, ζητήθηκαν προσφορές και από αυτές τις εταιρείες; 

9. Ποια η τιμή ανά τεμάχιο στις συγκεκριμένες 2 εταιρείες και πώς αυτή 

διαμορφώνεται ανάλογα με την ποσότητα της εκάστοτε παραγγελίας; 

10. Γιατί επελέγη η συγκεκριμένη εταιρεία και όχι οι ABBOT και ROCHE;  

 

                       Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




