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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ∆ΗΛΩΣΗ

1. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» και το δ.τ. «ΠΑ.Σ.I.∆.Ι.Κ», το οποίο εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 56, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
2. Του Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων
Πρωτοβάθμιας Υγείας» (Π.Ε.Ι.Φ.Π.Υ.)

που εδρεύει στην Αθήνα, οδός

Σεβαστουπόλεως 150, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
3. Της Ομοσπονδίας των Σωματείων της Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας με την
επωνυμία

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.»., η οποία
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 56, (η οποία περιλαμβάνει: α) την
Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών Βιοπαθολόγων – Κυτταρολόγων –
Παθολογοανατόμων, β) τον Σύνδεσμο Ελλήνων Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών, γ) την
Πανελλήνια

Ένωση

Ελευθεροεπαγγελματιών

Ακτινολόγων)

όπως

νομίμως

εκπροσωπείται.
ΠΡΟΣ
Το Νομικό Πρόσωπο ∆ημοσίου ∆ικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο ∆ήμο Αμαρουσίου
Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 39, νομίμως εκπροσωπούμενο.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
Tους ασκούντες την εποπτεία του ανωτέρω Οργανισμού και ειδικότερα:
-

Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οδός Αριστοτέλους 17,
Αθήνα και

-

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οδός
Αριστοτέλους 17, Αθήνα.
*************************************
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Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο Οργανισμός σας αρνείται να εξοφλήσει τις
οικονομικές υποχρεώσεις του προς τα μέλη μας, από παροχή υπηρεσιών υγείας
προς τους ασφαλισμένους σας, έχοντας καταστεί υπερήμερος. Εξαιτίας δε της
αρνήσεως του Οργανισμού σας να τηρήσει τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις
του, τα μέλη όλων ημών των δηλούντων σωματείων, έχουν περιέλθει σε δεινή
οικονομική κατάσταση, αδυνατώντας, πια, να ανταπεξέλθουν στις δικές τους
οικονομικές υποχρεώσεις. Ήδη, σήμερα, ο Οργανισμός σας είναι υπερήμερος ως
προς την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα μέλη των Σωματείων
μας για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2012.
Επιπλέον, παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις σας για ίση μεταχείριση όλων των
παρόχων υγείας, συνεχίζει ο Οργανισμός σας τις επιλεκτικές καταβολές.
Τέλος, οι ανακοινώσεις περί «κουρέματος» των παλαιότερων οφειλών των ταμείων
που εντάχθηκαν στον Οργανισμό σας και τις οποίες αυτός έχει αναλάβει, βρίσκονται
σε ευθεία αντίθεση με τους ελάχιστους κανόνες ισονομίας που επιβάλλουν οι αρχές
της καλής πίστης και φυσικά το ίδιο το Σύνταγμα.
Για τους λόγους αυτούς,
με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας:
∆ιαμαρτυρόμαστε εκ νέου για την παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά σας
και σας καλούμε όπως επανέλθετε άμεσα στην νομιμότητα, τηρώντας τις
υποχρεώσεις σας.
Σας γνωρίζουμε, για λογαριασμό ενός εκάστου των μελών καθενός στην παρούσα
εξωδίκως δηλούντος σωματείου, ότι, ως ελάχιστο μέσο διεκδίκησης των ανωτέρω
ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών τους, τα μέλη μας θα προβούν σε επίσχεση
παροχής των υπηρεσιών τους αναστέλλοντας την, με πίστωσή του Οργανισμού
σας, παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους σας από 1.2.2013, μη
αποδεχόμενοι παραπεμπτικά του Οργανισμού σας.
Ζητάμε την ικανοποίηση των κατωτέρω αιτημάτων έως 31.1.2013:
1) Ισότιμη μεταχείριση όλων των παρόχων του Οργανισμού
2) Άμεση αποπληρωμή των απαιτήσεων που αφορούν τους μήνες Ιούλιο,
Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2012, όπως αυτές καταβλήθηκαν ήδη στους
φαρμακοποιούς.
3) Χρονοδιάγραμμα εξόφλησης όλων των παλαιών οφειλομένων (5ετίας), με
καταληκτική ημερομηνία ανακοίνωσης την 28.2.2013.
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4) Όχι «κούρεμα» των παλαιών οφειλών μεγαλύτερο αυτού που επιβλήθηκε στις
οφειλές προς τους φαρμακοποιούς. Με δεδομένο ότι το «κούρεμα» οφειλών προς
τους φαρμακοποιούς ορίστηκε στο 3,5% για τα οφειλόμενα έως 31.12.2011, οι
υπόλοιποι πάροχοι απαιτούμε αντίστοιχη μεταχείριση, την στιγμή μάλιστα κατά την
οποία βρισκόμαστε σε δυσμενέστερη οικονομική κατάσταση (οφειλές 5ετίας,
μεγαλύτερα χρηματικά ποσά, σταθερές τιμές από το 1991, εκπτώσεις επί του
Κρατικού τιμολογίου και χρήση αναλωσίμων).
Αρμόδιος ∆ικαστικός Επιμελητής καλείται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς αυτούς
που απευθύνεται, προς γνώση του για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας την ολόκληρη
εις το επιδοτήριό του. Επικολλήθηκε ένσημο ΤΠ∆Α.

Αθήνα, 24.1.2013
Ο πληρεξούσιος ∆ικηγόρος
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