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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΠΕΕΒΙ  
 

Το ΔΣ της ΠΕΕΒΙ  κατά την συνεδρίαση του στις 2-5-12  πήρε τις εξής αποφάσεις: 
 
1]  Συνεχίζεται η αναστολή της παραλαβής παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ  μέχρι, όχι μόνο της 
έναρξης πληρωμών, αλλά και της ομαλοποίησης της ροής αυτών. 
Σύμφωνα με πληροφορίες μας ο όγκος των απαιτήσεων αποπληρωμής των εργαστηριακών 
εξετάσεων κατά το πρώτο τρίμηνο, έχει υπερβεί ίσως και δύο φορές παραπάνω από τον 
προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.  
Αυτό σημαίνει ότι είτε δεν θα πληρώσουν όλες τις απαιτήσεις, είτε θα κάνουν γενναίες εκπτώσεις 
(το λένε rebate), είτε θα καθυστερούν σκόπιμα.  
Κατά την άποψη μας,  μοναδική λύση του προβλήματος αυτού  αποτελεί η καθιέρωση του 
ΠΛΑΦΟΝ.  Πάγια θέση της Ένωσής μας που αποδέχθηκε μεν η πολιτική ηγεσία (κα Δρέττα) αλλά 
με ανεξήγητη επιμονή απέρριπτε  η ηγεσία του ΕΟΠΥΥ.   
Όπως επανειλημμένα έχουμε γράψει,   και το παρελθόν έχει αποδείξει,    η αποδοχή των 
«κατοχικών» αυτών παραπεμπτικών, ενέχει τον σοβαρό κίνδυνο της υπερχρέωσης και τελικά της 
χρεωκοπίας των εργαστηρίων μας. 
Ο καθένας μας ας αναλογιστεί τους κινδύνους  και ας πάρει τις ευθύνες του. 
 
2]  Ο ΕΟΠΥΥ  αιφνίδια και αυθαίρετα  μείωσε   τις  τιμές των καρκινικών δεικτών στα 14€.  
Πιστεύοντας ότι η πράξη αυτή (απελπισίας θα λέγαμε) της ηγεσίας του ΕΟΠΥΥ είναι παράνομη, 
αυθαίρετη και καταχρηστική,  αποφασίσαμε και ήδη αναθέσαμε με την διαδικασία του εξαιρετικά 
επείγοντος, στον νομικό μας σύμβουλο την νομική διερεύνηση του θέματος , από αστικής και 
ποινικής πλευράς, και κατά παντός υπευθύνου. 

 3] Όταν εμείς φωνάζαμε και γράφαμε προς τα κέντρα αποφάσεων του ΕΟΠΥΥ, να 

ελέγξουνε τουλάχιστον το  ηλεκτρονικό τμήμα των αιτουμένων ανά μήνα  εξετάσεων, 

(προκειμένου να έχουν εικόνα και ενδεχόμενα να μπορούν έγκαιρα να παρέμβουν) και τους 

καταγγείλαμε το μεγάλο φαγοπότι που θα γίνει με τα χειρόγραφα και ανεξέλεγκτα 

παραπεμπτικά των εργαστηριακών εξετάσεων, εκείνοι σιώπησαν κι 

εμείς  αντιμετωπιστήκαμε ως γραφικοί και με ειρωνεία. 

Τώρα, φαίνεται ότι πέσανε έξω στους υπολογισμούς, πετσοκόβουν αυθαίρετα ό, τι 

μπορούν και , κρατηθείτε , ρίχνουν …..τις ευθύνες σ’ εμάς κι όχι σε εκείνους που 

ξεφόρτωναν με φορτηγάκι τις ατέλειωτες κούτες των παραπεμπτικών στις ΥΠΑΔ- ΕΟΠΥΥ 

της Αθήνας και του Πειραιά!!!! 
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