Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και ΔΗΛΩΣΗ
του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στη
Θεσσαλονίκη (οδός Πλ. Αριστοτέλους αρ. 4) και εκπροσωπείται νόμιμα

ΚΑΤΑ
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που
εδρεύει στην Αθήνα(Λ.Κηφισίας 39-Μαρούσι) και εκπροσωπείται νόμιμα

_______________________________

Όπως σας είναι άριστα γνωστό, ο Οργανισμός σας ανήρτησε στην
ιστοσελίδα του στο Διαδίκτυο «Οδηγίες σχετικά με την αποπληρωμή
ληξιπροθέσμων οφειλών του ΟΠΑΔ πριν την 1/1/12», χωρίς καμία
προηγούμενη συνεννόηση ή έστω ενημέρωσή μας, παρά το έντονο
ενδιαφέρον και τις διεκδικήσεις του Συλλόγου μας για το συγκεκριμένα ζήτημα
τη τελευταία διετία.
Κατά της στάσης σας αυτής, η οποία ευλόγως μας καθιστά καταρχήν
καχύποπτους απέναντί σας, αλλά και κατά των παραπάνω «οδηγιών»,
διαμαρτυρόμαστε έντονα, καθ’όσον με αυτές ζητείται από τους ιατρούς να
δηλώσουν ότι θα παραιτηθούν από ασκηθείσες αγωγές τους, αλλά και από το
δικαίωμά τους δικαστικής αναζήτησης των παράνομα παρακρατηθέντων
δεδουλευμένων ποσών που βάσει του Νόμου τους οφείλονται, χωρίς ο
Οργανισμός σας να αναλαμβάνει καμία παράλληλη δέσμευση για το πότε θα
καταβληθούν τα ούτως ή άλλως «κουρεμένα» οφειλόμενα σε αυτούς ποσά.
Ο Οργανισμός σας, με τη στάση του αυτή, η οποία είναι σαφώς αντίθετη με
την ισχύουσα στις συναλλαγές πρακτική, κατά την οποία η παραίτηση
δηλώνεται ταυτόχρονα με την καταβολή της οφειλής, αντιμετωπίζει τους
ιατρούς ως επαίτες του, καθώς απαιτεί από αυτούς να παραιτηθούν και

μάλιστα προκαταβολικά, από τα νόμιμα δικαιώματά τους, χωρίς να δίνεται
έστω ένας χρονικός ορίζοντας καταβολής των οφειλομένων, καθιστώντας
τους έτσι «έρμαια» στη βούληση και την διακριτική του ευχέρεια σχετικά με το
εάν και πότε θα προχωρήσει σε καταβολή των οφειλών του προς τους
ιατρούς-μέλη μας.
Επιπροσθέτως, ο Οργανισμός σας, αν και καθολικός διάδοχος των
ασφαλιστικών Ταμείων που εντάχθηκαν σ’αυτόν, παραλείπει να εξαγγείλει
(πολλώ δε μάλλον να δεσμευτεί) την καταβολή των δεδουλευμένων που
οφείλονται στους ιατρούς από άλλα Ταμεία που έχουν ενταχθεί σ’αυτόν (λ.χ
ΟΑΕΕ, ΤΥΔΚΥ, ΝΑΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ), ως να μην οφείλονται και αυτά,
περιοριζόμενος μόνο σε αυτά του ΟΠΑΔ, ενώ όφειλε εάν ενεργούσε, έστω την
ύστατη στιγμή, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, να
συμπεριλάβει στην ως άνω ανακοίνωση και τα υπόλοιπα ενταχθέντα σ’αυτόν
Ταμεία.
Τέλος παραλείπει να εξαγγείλει έστω, την εξόφληση των, κατ’εφαρμογή του Ν.
3965/2011, παρακρατηθέντων ποσών ποσοστού 10%, που αφορούν στα
παραστατικά που υποβλήθηκαν στον Οργανισμό σας για ιατρικές υπηρεσίες
που παρείχαν οι ιατροί σε ασφαλισμένους σας κατά το έτος 2011, παρότι τα
σχετικά παραστατικά κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στον Οργανισμό σας, με
αποτέλεσμα, τα ποσά στα οποία αυτά αφορούν, να έχουν ήδη καταστεί
απαιτητά.
Είναι προφανές ότι με την παραπάνω περιγραφόμενη συμπεριφορά σας,
παραβαίνετε
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και

της

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων ιατρών εν προκειμένω,
οι οποίοι, είναι απολύτως ανυπεράσπιστοι απέναντι στη Διοίκηση, καθώς
καλούνται εκβιαστικά να παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους, που
αφορούν σε παρασχεθείσες ιατρικές υπηρεσίες, προκαταβολικά και χωρίς
καμία δέσμευση για το εάν και πότε θα ακολουθήσει η καταβολή των
δεδουλευμένων τους.
ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ΝΔ 4111/60, οι ιατρικοί
σύλλογοι έχουν έννομο συμφέρον για την άσκηση κάθε δίκης που έχει σχέση
με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, την ιατρική αμοιβή και την
εφαρμογή των διατάξεων περί ιατρικού επαγγέλματος
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ΕΠΕΙΔΗ στις αρμοδιότητες και τους σκοπούς μας, ανήκει και η μέριμνα για τη
διατήρηση του ιατρικού σώματος ικανού, από επιστημονικής και ηθικής
απόψεως, να εξυπηρετήσει μετά προθυμίας και αυταπάρνησης τους
αρρώστους, σκοπός που επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων και με μελέτη και την
παρακολούθηση των μέτρων για τη βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών
της χώρας (άρθρο 11 του ΒΔ 11 Οκτ./ 7 Νοεμβρ. 1957).
ΕΠΕΙΔΗ η ως άνω συμπεριφορά του Οργανισμού σας είναι καταφανώς
καταχρηστική, παράνομη και μεθοδευμένη, αποστερούσα τους ιατρούς από
κάθε νόμιμη δυνατότητα διεκδίκησης των δεδουλευμένων τους, χωρίς να
δίδεται παράλληλα καμία εγγύηση εκ μέρους του Οργανισμού σας για τον
χρόνο καταβολής τους, αλλά και για την ίδια την καταβολή τους.
Διαμαρτυρόμενοι για τη συμπεριφορά αυτή του Οργανισμού σας, σας
Καλούμε όπως δεσμευτείτε δημόσια για την καταβολή των δεδουλευμένων
των ιατρών και για τον χρόνο εντός του οποίου θα καταβληθούν και σας
Δηλούμε ότι εάν η καταβολή των οφειλομένων δεδουλευμένων δεν λάβει
χώρα εντός της νομίμου προθεσμίας, θα θεωρείται αυτοδίκαια ανακληθείσα,
άλλως άκυρη η γενομένη υπεύθυνη δήλωση πρόθεσης παραίτησης και η ίδια
η τυχόν παραίτηση των ιατρών από τα ένδικα δικαιώματά τους και ότι θέλουμε
μετέλθει παντός νομίμου μέσου προς προάσπιση των δικαιωμάτων των
ιατρών και ικανοποίηση πάσης θετικής και αποθετικής ζημίας τους, καθώς και
αποκατάσταση πάσης ηθικής βλάβης τους.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής επιδότω νομίμως την παρούσα προς
αυτόν που απευθύνεται, προς γνώση και τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενον
άμα όπως συμμορφωθεί με το περιεχόμενό της και αντιγράφων αυτήν
ολόκληρο στην έκθεση επιδόσεώς του.Θεσσαλονίκη, 26 Απριλίου 2013
ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
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