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ΔΕΛΣΙΟ     ΣΤΠΟΤ 

 

ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΗΛΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

Σνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Παηξώλ, ΝΠΓΓ πνπ εδξεύεη ζηελ Πάηξα (Γ. Βόηζε 42) όπσο λόκηκα 

εθπξνζσπείηαη από ηελ Πξόεδξν απηνύ Άλλα Μαζηνξάθνπ. 

 

ΚΑΣΑ 

 

Σνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία ΔΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ 

(ΔΟΠΤΤ) πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη από ηνλ Πξόεδξν απηνύ. 

 

---------- 

 
       ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Β.Γ. 11-10/7-11-1957 ζθνπόο ησλ Ιαηξηθώλ 

πιιόγσλ είλαη κεηαμύ άιισλ ε ελαξκόληζε θαη πξνζηαζία ησλ εζηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ 

ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ηνπο θαζώο θαη ε επνπηεία γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ λόκσλ θαη θαλνληζκώλ 

πνπ αθνξνύλ ζηα δηθαηώκαηα ησλ ηαηξώλ, ελώ ζύκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 4 ηνπ Ν.Γ. 

4111/1960 νη Ιαηξηθνί ύιινγνη δηεμάγνπλ θάζε δίθε πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνύ 

επαγγέικαηνο, ηελ ηαηξηθή ακνηβή θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο. 

       Όπσο γλσξίδεηε, έρνπκε ήδε πξνβεί ζε δηθαζηηθέο ελέξγεηεο ελαληίνλ ζαο γηα ηελ παξάλνκε θαη 

αληηζπληαγκαηηθή δηαδηθαζία ηεο απηόκαηεο επηζηξνθήο («claw-back») θαη επηζηξνθήο («rebate») επί 

ησλ ακνηβώλ ησλ παξόρσλ πγείαο / ηαηξώλ – κειώλ ηνπ πιιόγνπ καο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 100 παξ. 1, 2, 3 & 7 ηνπ Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) θαη ηεο παξ. 5 ηνπ απηνύ άξζξνπ θαη ησλ 

θαη’ εμνπζηνδόηεζε εθδνζεηζώλ ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ.  ρεηηθή είλαη ε ππ’ αξηζ. θαηαζ. 

5454/2013 αίηεζε αθπξώζεσο ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη νη ππ’ αξηζ. θαηαζ. 

1699/2013 θαη 1313/2014 πξνζθπγέο ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ θαη 43/2014 

ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ, ε δε 1
ε
 από ηηο πξνζθπγέο εθδηθάδεηαη ζηηο 10-12-2015 

ελώπηνλ ηνπ 18
νπ

 Σξηκεινύο Σκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ, κεηά από αλαβνιή.  

       Δμάιινπ κε επαλεηιεκκέλεο εμώδηθεο δειώζεηο καο έρνπκε αλαθεξζεί ζηα αλσηέξσ δεηήκαηα, 

όπσο θαη ζε απηά ηεο επηβνιήο ηνπ απαξάδεθηνπ «πιαθόλ» θαη ησλ ειεγθηηθώλ εηαηξεηώλ (ζρεηηθέο, 

κεηαμύ άιισλ, νη από 11 θαη 26 Φεβξνπαξίνπ 2014, 30 Ινπιίνπ 2014 θαη 25-11-2014 εμώδηθεο 

δειώζεηο καο). 

       Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ιόγσ ησλ εθηάθησλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ πνπ δηέξρεηαη ε ρώξα, ήδε 

κε ηελ από 28-6-2016 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α΄ 65 / 28-6-2015) αθελόο κελ 

θεξύρζεθε ηξαπεδηθή αξγία, αθεηέξνπ δε επηβιήζεθαλ απζηεξόηαηνη πεξηνξηζκνί δηαθίλεζεο 
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θεθαιαίσλ (ηα ιεγόκελα «capital controls»), πνπ κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ έρεη 

παξαηαζεί ηνπιάρηζηνλ θαη σο αύξην Πέκπηε 16-7-2015. 

       Δθ ησλ ιόγσλ απηώλ, νη ζπκβεβιεκέλνη κε ηνλ Οξγαληζκό ζαο πάξνρνη ππεξεζηώλ πγείαο ηαηξνί / 

κέιε ηνπ πιιόγνπ καο, εξγαζηήξηα, θέληξα θιπ. αληηκεησπίδνπλ νμύηαην πξόβιεκα ξεπζηόηεηαο 

ιόγσ ηεο απαίηεζεο ησλ πξνκεζεπηώλ γηα πιεξσκή «ηνηο κεηξεηνίο» θαη ηεο νπζηαζηηθήο ζηάζεο 

πιεξσκώλ θαη ησλ παξάλνκσλ θαη αληηζπληαγκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ από πιεπξάο Οξγαληζκνύ ζαο, 

ελώ δελ έρεηε θάλ εμαγγείιεη ρξνλνδηάγξακκα πιεξσκώλ θαη, σο εθ ηνύηνπ, δειώλνπλ αδςναμία 

εξςπηπέηηζηρ ηων πολιηών μέζω ΔΟΠΤΤ γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο, νη νπνίνη ζπληζηνύλ 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ, ήηνη : 1.- Έιιεηςε ξεπζηόηεηαο ζηελ πξνκήζεηα επξένο θάζκαηνο 

αλαισζίκσλ πιηθώλ (ζύξηγγεο, ζσιελάξηα αηκνιεςίαο, ζηξηπο, θσηνγξαθηθά θηικ αθηηλνινγηθώλ 

κεραλεκάησλ, θιπ) θαη ζηελ ζπληήξεζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ηαηξείσλ, εξγαζηεξίσλ θιπ.. 2.- Απαίηεζε πξνκεζεπηώλ γηα πιεξσκέο ηεο κεηξεηνίο ή κε 

αληηθαηαβνιή. 3.- Δθηόμεπζε ηνπ θόζηνπο αγνξάο πιηθώλ ζε έιιεηςε. 4.- εκεηώκαηα ηνπ 

Οξγαληζκνύ ζαο κε πςειέο παξαθξαηήζεηο απηόκαηεο επηζηξνθήο θαη επηζηξνθήο (clawback, rebate) 

θαη πιαθόλ, κε απνηέιεζκα λα απνβαίλεη αζπκβίβαζηε κε όξνπο πνηόηεηαο παξνρήο ππεξεζηώλ θαη 

δεκηνγόλα ε εθηέιεζε ηαηξηθώλ πξάμεσλ θαη εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ. 5.- Αβεβαηόηεηα ζηηο 

πιεξσκέο, δεδνκέλνπ όηη ν Οξγαληζκόο ζαο έρεη ειάρηζην ξεπζηό ζην ηακείν ηνπ, κε απνηέιεζκα λα 

κελ ππάξρεη εγγύεζε απνπιεξσκήο ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ. 

       Λόγσ ινηπόλ ηεο θαηάζηαζεο αλσηέξαο βίαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί από όιεο ηηο παξαπάλσ 

αηηίεο, ζαο δειώλνπκε όηη νη ζπκβεβιεκέλνη κε ηνλ Οξγαληζκό ζαο ηαηξνί, εξγαζηήξηα, θέληξα θιπ. 

αδςναηούν δικαιολογημένα να εξςπηπεηούν, εθεξήρ και μέσπι όηος η καηάζηαζη αςηή ανωηέπαρ 

βίαρ απθεί,  αζθαλιζμένοςρ ηος Οπγανιζμού ζαρ, δηόηη αληηκεησπίδνπλ άκεζα ην θάζκα ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηαζηξνθήο, ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ηαηξείσλ ηνπο θαη ηεο απόιπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπο, αθνύ έρνπλ εμαλαγθαζηεί λα ιεηηνπξγνύλ ζε ζπλζήθεο θάησ ηνπ θόζηνπο θαη 

αδπλαηνύλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίεο θαη πιεξσκήο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

       Καηόπηλ απηνύ νη ζπκβεβιεκέλνη ηαηξνί κέιε ηνπ πιιόγνπ καο, εξγαζηήξηα, θέληξα θιπ. ζα 

εμαθνινπζήζνπλ λα δέρνληαη ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Οξγαληζκνύ ζαο ζηα ηαηξεία ηνπο, 

ειζππάηηονηαρ όμωρ από ηοςρ ίδιοςρ ηιρ πποβλεπόμενερ από ηο νόμο αμοιβέρ και σοπηγώνηαρ 

ανηίζηοισα Γεληίο Παποσήρ Τπηπεζιών, έηζη ώζηε λα εηζπξάηηνπλ νη αζθαιηζκέλνη αθνινύζσο ηα 

πνζά από ηηο θαηά ηόπνπο Τπεξεζίεο ζαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζπαζήζνπλ λα απνθύγνπλ ην θιείζηκν 

ησλ ηαηξείσλ θαη εξγαζηεξίσλ ηνπο θαη ηελ απόιπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο. 

       Αξκόδηνο Γηθαζηηθόο Δπηκειεηήο λα επηδώζεη λόκηκα ηελ παξνύζα πξνο  ηνλ ΔΟΠΤΤ, όπσο 

λόκηκα εθπξνζσπείηαη, γηα λα ιάβεη γλώζε θαη γηα ηηο λόκηκεο ζπλέπεηεο, αληηγξάθνληάο ηελ 

νιόθιεξε ζηελ έθζεζε επίδνζεο.- 

 

 

Για ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο  

ηος Ιαηπικού ςλλόγος Παηπών 


