
ΔΞΩΓΙΚΗ ΓΗΛΩΗ, ΓΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ, ΠΡΟΚΛΗΗ & ΔΠΙΦΤΛΑΞΗ 

 
α) Σνπ «ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΠΑΣΡΩΝ», λνκηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ 
δηθαίνπ πνπ εδξεύεη ζηελ Πάηξα (Γ. Βόηζε 42), όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη 
από ηελ Πξόεδξν απηνύ Άλλα Μαζηνξάθνπ, ελεξγνύληνο ηόζν αηνκηθά, όζν θαη 
γηα ινγαξηαζκό ησλ κειώλ ηνπ ηαηξώλ πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ ζηνλ 
ελζσκαηνύκελν ζηελ παξνύζα πίλαθα, θαζώο, θαη β) ησλ θαησηέξσ ζηνλ 
πξναλαθεξζέληα πίλαθα πεξηιακβαλνκέλσλ θαη αλαθεξνκέλσλ ηαηξώλ, κειώλ 
ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Παηξώλ, ελεξγνύλησλ θαη αηνκηθώο. 
 

ΚΑΣΑ 

 
Σνπ «ΔΘΝΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» (ΔΟΠΤΤ), 
λνκηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ  πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο (νδόο 
Κεθηζίαο αξ. 39), όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη από ηνλ Πξόεδξν απηνύ. 
 

       Α. Όπσο είλαη γλσζηό, ζε εθαξκνγή ησλ ζπκθσλεζέλησλ ζρεηηθά κε ηηο 

ππνρξεώζεηο πνπ αλέιαβε ε Υώξα κε ην ιεγόκελν «ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ι» πνπ 
θπξώζεθε κε ην λόκν 3845/2010, ζεζπίζηεθε ν λόκνο 3918/2011 κε ηνλ νπνίν 
ηδξύζεθε ν Οξγαληζκόο ζαο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ (νξάηε ηδίσο άξζξα 17 
παξ. 2 θαη 19Α, πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 72 παξ. 5 ηνπ λ. 3984/2011) ζηνλ 
Οξγαληζκό ζαο  κεηαθέξζεθαλ θαη εληάρζεθαλ ν θιάδνο πγείαο ηνπ Ιδξύκαηνο 
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (ΙΚΑ-ΔΣΑΜ) κε ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο, κνλάδεο θαη 
θέληξα πγείαο, νη θιάδνη πγείαο ηνπ Οξγαληζκνύ Γεσξγηθώλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ) 
θαη ηνπ Οξγαληζκνύ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ (ΟΑΔΔ)  θαζώο θαη 
ν Οξγαληζκόο Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ (ΟΠΑΓ), κε ξεηή  
πξόβιεςε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ λόκνπ γηα έληαμε ζηνλ Οξγαληζκό ζαο 
θαη άιισλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ παξνρώλ πγείαο κε θνηλέο ππνπξγηθέο 
απνθάζεηο. 

Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο αλάιεςεο από πιεπξάο ηεο Υώξαο πεξεηαίξσ 
ππνρξέσζεο γηα εμνξζνινγηζκό, βειηίσζε, αλαβάζκηζε αιιά θαη εμνηθνλόκεζε 
πόξσλ / ζπκπίεζε δαπαλώλ ζην ζύζηεκα πγείαο, κε ην ιεγόκελν «Μλεκόλν ΙΙ» 
πνπ θπξώζεθε κε ην λόκν 4046/2012, πξνβιέθζεθε, κεηαμύ άιισλ, 
ζπγρώλεπζε όισλ ησλ Σακείσλ θαη θιάδσλ Τγείαο ηεο Υώξαο ζηνλ Οξγαληζκό 
ζαο, κε παξάιιειε θαζηέξσζε ζπλνιηθήο επζύλεο ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο  
       ηα πιαίζηα ησλ δεζκεύζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηα αλσηέξσ θαη 
πξνο εθαξκνγή ησλ ζπκθσλεζέλησλ, κε ην λόκν 4052/2012 (άξζξν 13 παξ. 
17) νξίζηεθε όηη «Σηνλ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εληάζζνληαη ηελ 1.4.2012 ν Οίθνο Ναύηνπ, ηελ 
1.5.2012 ν θιάδνο πγείαο ηνπ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. θαη ηελ 1.6.2012 ν θιάδνο πγείαο ηνπ 

Ε.Τ.Α.Α.». Αθνινύζσο ε δηάηαμε απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 42 ηνπ λ. 
4075/2012 (Α` 89/11.4.2012) σο εμήο: «Σηνλ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εληάζζνληαη νη ππεξεζίεο 
θαη νη αξκνδηόηεηεο ωο πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο ζε είδνο: α) ηελ 1.4.2012 
ηνπ Οίθνπ Ναύηνπ, β) ηελ 1.5.2012 ηνπ Κιάδνπ Υγείαο ηνπ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. θαη ηνπ 
Κιάδνπ Αζθάιηζεο Πξνζωπηθνύ Δ.Ε.Η. θαη γ) ηελ 1.6.2012 ηνπ Ε.Τ.Α.Α., θαζώο θαη νη 

θάζε κνξθήο κνλάδεο παξνρήο πγείαο κε ην ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπο». ηε δε 
παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4075/2012 κε ηίηιν «Οξγαλσηηθά θαη Οηθνλνκηθά 
Θέκαηα» νξίζηεθε όηη «Μέρξη ηηο 31.12.2012 θαη κεηά ηε ζύληαμε αλαινγηζηηθήο 
κειέηεο πνπ ζα απνδεηθλύεη ηε βηωζηκόηεηα ηνπο, ηακεία, ηνκείο θαη θιάδνη πγείαο πνπ 
ππήρζεζαλ θαη πξνβιέπεηαη λα ππαρζνύλ ζηνλ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύλαληαη κε απνθάζεηο 
ηωλ αληηπξνζωπεπηηθόηεξωλ νξγαλώζεωλ ηωλ αζθαιηζκέλωλ θάζε ηακείνπ ή ηνκέα ή 
θιάδνπ λα εμαηξνύληαη από ηελ έληαμε ηνπ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κεηαηξεπόκελνη απηνδίθαηα ζε 
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λνκηθά πξόζωπα ηδηωηηθνύ δηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Δ.) ππνρξεωηηθήο αζθάιηζεο θαηά ηα 
νξηδόκελα ζηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ λ. 3029/2002 (Α` 160). Με ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε 
Ν.Π.Ι.Δ. απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ Κξαηηθό 

Πξνϋπνινγηζκό». Δμάιινπ, κε ηελ δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξ. 17 ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ παξαπάλσ λ.  4052/2012, πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 66 
παξ. 6 ηνπ λ. 4316/2014, νξίζηεθε όηη: «Οη απαηηήζεηο ηωλ ζπκβεβιεκέλωλ 
ζεξαπόληωλ ηαηξώλ ηνπ Οίθνπ Ναύηνπ γηα παξνρή ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο 
αζθαιηζκέλνπο ηνπ κέρξη ηελ 31.3.2012, γηα ηηο νπνίεο είραλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά νη 
αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 5001/20/14.6.2010 απόθαζε ηνπ 
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Οίθνπ Ναύηνπ εμνθινύληαη από ηνλ Εζληθό Οξγαληζκό 
Παξνρήο Υπεξεζηώλ Υγείαο (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Οη αλωηέξω νθεηιέο εμνθινύληαη κε ηελ 
ππνβνιή ζηνλ ΕΟΠΥΥ εθ κέξνπο ηνπ δηθαηνύρνπ ηαηξνύ ηνπ αληίζηνηρνπ πηζηωηηθνύ 
ηηκνινγίνπ θαη ππεύζπλεο δήιωζεο, ζηελ νπνία ξεηά αλαθέξεηαη όηη απνδέρεηαη ηε 
ξύζκηζε απηή θαη παξαηηείηαη από νπνηαδήπνηε άιιε αμίωζε ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη 
ηωλ ηόθωλ ππεξεκεξίαο θαη θαηόπηλ ειέγρνπ ηεο πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ηωλ 
αληίζηνηρωλ ινγαξηαζκώλ ζπκθώλωο πξνο ηελ ππ’ αξηζ. 5001/20/14.6.2010 απόθαζε 
ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Οίθνπ Ναύηνπ. Σηελ έλλνηα ηωλ αλωηέξω νθεηιώλ δελ 
πεξηιακβάλνληαη νη παξαγεγξακκέλεο απαηηήζεηο, ζύκθωλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.δ. 496/1974». 
       ηελ ζπλέρεηα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ2 ηνπ άξζξνπ 
πξώηνπ ηνπ εθαξκνζηηθνύ λόκνπ 4093/2012 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
λ. 4281/2014 πξνβιέθζεθε ε εμόθιεζε ιεμηπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ησλ 
Φνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνο ηξίηνπο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014. 

Καη’ εμνπζηνδόηεζε ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ, εθδόζεθαλ νη ππ’ αξηζ. 
2/86954/ΓΠΓΚ/29-11-2012 (ΦΔΚ Β'3396) θαη αξ. 2/76469/ΓΠΓΚ/29-9- 2014 
(ΦΔΚ Β’2671) απνθάζεηο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. κε ηηο 
νπνίεο θαζνξίζηεθαλ νη όξνη, νη πξνϋπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία εμόθιεζεο ησλ 
ιεμηπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ. 
       Όπσο είλαη δε επίζεο γλσζηό, θαηόπηλ αηηεκάησλ ησλ θαηά ηα αλσηέξσ 
εληαρζέλησλ Φνξέσλ, ν Οξγαληζκόο ζαο  έιαβε εηδηθή ρξεκαηνδόηεζε από ην 
Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο  γηα ηελ εμόθιεζε ιεμηπξόζεζκσλ 
ππνρξεώζεσλ (έσο 31/12/11, αιιά θαη από 1/1/2012 θαη κεηά), αλεξρόκελε ζην 
ζπλνιηθό πνζό ησλ € 1.776.178.839,20. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο 
ηεο απνπιεξσκήο ήηαλ ε 31.12.2014, ηα δε ππόινηπα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 
πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έσο ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία νθείιαηε λα 
επηζηξέςεηε εληόο ηνπ 2015 ζηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό. 
 

       Β. Όπσο γλσξίδεηε, νη εμ εκώλ εμσδίθσο δεινύληεο θαη αλαθεξόκελνη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ ελζσκαηώλεηαη ζηελ παξνύζα ηαηξνί – κέιε ηνπ 
ππό (α) επίζεο εμσδίθσο δεινύληνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, έρνπκε ζπκβιεζεί κε 
ηα Σακεία, Οξγαληζκνύο, Κιάδνπο θαη ελ γέλεη θνξείο Τγείαο πνπ ππήρζεζαλ 
ζηνλ Οξγαληζκό ζαο κε βάζε ηηο αλσηέξσ εθηεζείζεο δηαηάμεηο, επνκέλσο   
πιένλ ζεσξνύκεζα ζπκβεβιεκέλνη θαη κε ηνλ Οξγαληζκό ζαο, εθ ηνπ λόκνπ 
θαζνιηθό δηάδνρν όισλ ησλ ζπγρσλεπζέλησλ θνξέσλ. Σν αληηθείκελν ησλ 
ζπκβάζεώλ καο ήηαλ ε παξνρή ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ θαη εθηέιεζε ηαηξηθώλ 
πξάμεσλ ζε αζθαιηζκέλνπο ησλ ελ ιόγσ θνξέσλ. Σεξνύζακε αλέθαζελ θαη 
εμαθνινπζνύκε λα ηεξνύκε πηζηά ηνπο όξνπο ησλ ζπκβάζεώλ καο θαη 
παξείρακε πξνζεθόλησο ηηο νθεηιόκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, 
ελώ, πξνο θαηαβνιή ηεο λόκηκεο θαη νθεηινκέλεο ακνηβήο γηα ηηο ππεξεζίεο 
καο ππνβάιιακε ζηνπο θνξείο ζρεηηθέο αηηήζεηο ζπλνδεπόκελεο από ηα 
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, λόκηκα ζπληεηαγκέλα θαη ζεσξεκέλα θαη θέξνληα 
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όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία κε βάζε ηνπο όξνπο ησλ ζπκβάζεώλ καο θαη ην 
λόκν. Αληηζηνίρσο ηα ζπγρσλεπζέληα Σακεία θαη θνξείο όθεηιαλ λα καο 
θαηαιάβνπλ ηελ λόκηκε ακνηβή καο.  
       Πιελ όκσο, θαίηνη, θαηόπηλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ εθζέζακε αλσηέξσ, έρεηε 
θαηαζηεί εθ ηνπ λόκνπ θαζνιηθόο δηάδνρνο ησλ ζπγρσλεπζέλησλ ηακείσλ, παξά 
ηηο επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο, έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο, ηνπ (α) εμ εκώλ 
Ιαηξηθνύ πιιόγνπ αιιά θαη εκώλ ησλ ηαηξώλ αηνκηθά, όισο παξαλόκσο, 
αληηζπκβαηηθώο θαη θαηαρξεζηηθώο αξλείζηε λα καο θαηαβάιιεηε ηα θαησηέξσ 
αλαιπηηθώο ζηνλ εκπεξηερόκελν ζηελ παξνύζα πίλαθα αλαθεξόκελα πνζά, ηα 
νπνία απνηεινύλ ηελ νθεηιόκελε θαηά ην λόκν θαη ηηο ζπκβάζεηο καο ακνηβή γηα 
ήδε από πνιιώλ εηώλ παξαζρεζείζεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο καο, γηα ηηο νπνίεο, 
όπσο πξνεθζέζακε, έρνπκε θαηά πάληα λνκνηύπσο ππνβάιεη όια ηα 
απαηηνύκελα θαη λόκηκα παξαζηαηηθά, θαη κάιηζηα έρνπκε ήδε θνξνινγεζεί γηα 
ηα αληίζηνηρα πνζά ακνηβώλ καο, αλαγνκέλσλ κάιηζηα ζε παξειζόληα έηε 
2010, 2011 θαη 2012, ρσξίο λα έρνπκε πιεξσζεί! Αιιά πέξαλ απηνύ, αθόκε θαη 
ζε πεξηπηώζεηο ρξνληθώλ πεξηόδσλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ππάξμεη θαηαβνιέο, 
καο νθείιεηε αθόκε ην 10% ησλ νθεηινκέλσλ ακνηβώλ καο, δεδνκέλνπ όηη, 
όπσο θαιώο γλσξίδεηε, καο έρεη θαηαβιεζεί κόλνλ ην 90% θαηόπηλ ηνπ 
ιεγνκέλνπ «πξόρεηξνπ ινγηζηηθνύ ειέγρνπ». 
 
       Δπειδή, νη ππό (β) Ιαηξνί – πάξνρνη πγείαο, κέιε ηνπ εμ εκώλ ππό (α) 

εμσδίθσο δεινύληνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, έρνπκε θαηά πάληα ζπκκνξθσζεί θαη 
ηεξήζεη ην λόκν θαη ηνπο όξνπο ηεο ζπκβάζεώο καο, πιελ όκσο ζείο, όπσο θαη 
ηα ζπγρσλεπζέληα κε ζαο Σακεία, θαηά ηξόπν παξάλνκν, αληηζπκβαηηθό, 
θαηαρξεζηηθό θαη πάλησο ππαίηην θαη παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηνπ (α) 
εμ εκώλ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ αιιά θαη εκώλ ησλ δηθαηνύρσλ ηαηξώλ αηνκηθά, 
αξλείζηε λα  θαηαβάιιεηε ζε εκάο ηνπο ηαηξνύο ηηο νθεηιόκελεο ακνηβέο καο γηα 
ήδε από καθξνύ ρξόλνπ εθηειεζζείζεο πιήξσο ηαηξηθέο πξάμεηο θαη 
παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο, όπσο εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 
ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη Σακεία, θαη κάιηζηα όρη κόλνλ θαηά θεθάιαην αιιά θαη 
θαηά ηνπο νθεηινκέλνπο λόκηκνπο ηόθνπο ππεξεκεξίαο, όπσο θαη θαησηέξσ 
εθζέηνπκε θαίηνη είζηε ν ππεύζπλνο πξνο ηνύην Οξγαληζκόο σο ν θαζνιηθόο 
βάζεη ηνπ λόκνπ δηάδνρνο ησλ ζπγρσλεπζέλησλ Σακείσλ θαη θνξέσλ. 
 
       Δπειδή, ελόςεη ηεο αλσηέξσ ζπκπεξηθνξάο ζαο θαη ηεο εμαθνινπζεηηθήο 

άξλεζεο πιεξσκήο δεδνπιεπκέλσλ ακνηβώλ καο, έρνπκε πιένλ ηελ βάζηκε 
ππόλνηα όηη, αθνύ δελ έρεη ιάβεη ρώξα εκπξόζεζκα ε εμόθιεζε εκώλ ησλ 
ηαηξώλ / παξόρσλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη δεδνκέλνπ όηη έρεη παξέιζεη ε 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ αλαθέξνπκε ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηεο (Α) 
ελόηεηαο ηεο παξνύζαο, ηα ππόινηπα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ έσο 31-12-2014 πηζαλόηαηα επεζηξάθεζαλ από ηνλ 
Οξγαληζκό ζαο ζηνλ Κξαηηθό πξνϋπνινγηζκό. 
 
       Δπειδή κε ηελ αλσηέξσ αληηζπκβαηηθή, παξάλνκε θαη ππαίηηα 
ζπκπεξηθνξά ζαο, κε ηηο παξαιείςεηο ζαο θαη ηελ άξλεζε λα αληαπνθξηζείηε 
ζηηο λόκηκεο ππνρξεώζεηο ζαο, έρεηε νδεγήζεη ζε ππνβηβαζκό ησλ εμ εκώλ 
ηαηξώλ / παξόρσλ ππεξεζηώλ πγείαο, πνπ αλαθεξόκεζα ζηνλ θαησηέξσ θαη 
ζηελ παξνύζα ελζσκαηνύκελν πίλαθαο σο επαγγεικαηηώλ θαη ιεηηνπξγώλ ηεο 
πγείαο, κειώλ ηνπ (α) Ιαηξηθνύ πιιόγνπ θαη καο έρεηε δεκηνπξγήζεη ηεξάζηην 
πξόβιεκα ζηελ άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηόο καο θαη ζηελ βησζηκόηεηα ησλ 
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ηαηξείσλ θαη εξγαζηεξίσλ καο, επηθέξαηε δε ηεξάζηηα ππνβάζκηζε ηεο 
επηζηεκνληθήο καο ππόζηαζεο θαη έρεηε θζάζεη κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα 
παξαθσιύεηε, πξαθηηθά θαη νπζηαζηηθά, ηελ άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηόο καο 
εληόο ηνπ ηζρύνληνο ζπκβαηηθνύ πιαηζίνπ. Όια ηα αλσηέξσ, ηδίσο ππό ηηο 
ηξέρνπζεο δπζκελέζηαηεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ελόςεη ησλ ζπλερώλ 
λνκνζεηηθώλ παξεκβάζεσλ κε ζηόρν ηελ κείσζε θαηαβνιήο νθεηινκέλσλ θαη 
δεδνπιεπκέλσλ ακνηβώλ (ι. ρ. επηβνιή, θαη κάιηζηα αλαδξνκηθώο, νηθνλνκηθώλ 
βαξώλ επαρζέζηαησλ πέξα θαη έμσ από ηηο ζπκβάζεηο καο όπσο «claw-back», 
«rebate», «πιαθόλ» θ. α.), καο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηεξάζηην άγρνο, 
ζηελνρώξηα θαη αγσλία γηα ην κέιινλ καο, αθνύ είλαη νξαηόο θαη άκεζνο ν 
θίλδπλνο λα αδπλαηνύκε πιένλ λα αληαπνθξηζνύκε ζηηο ππνρξεώζεηο καο θαη 
ζην ιεηηνύξγεκά καο. Ωο ζπλέπεηα απηώλ, έρνπκε ππνζηεί ζνβαξόηαηε εζηθή 
βιάβε θαη πξνζβνιή ζηελ πξνζσπηθόηεηά καο σο επηζηήκνλεο θαη ιεηηνπξγεί 
ηεο πγείαο, επηθπιαζζόκαζηε δε γηα θάζε λόκηκε ελέξγεηα πξνο επηδίσμε ησλ 
αμηώζεώλ καο θαη γηα ηηο αηηίεο απηέο. 
 
       Δπειδή, πέξα από νηηδήπνηε άιιν, ε αλσηέξσ ζπκπεξηθνξά ζαο 

δεκηνπξγεί θαηάζηαζε όισο δπζκελή γηα ηελ δεκόζηα πγεία θαη ελάληηα πξνο  
ην ζπκθέξνλ θαη ησλ ίδησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ. 
 
       Δπειδή ν (α) εμ εκώλ Ιαηξηθόο ύιινγνο κε έλλνκν ζπκθέξνλ αζθεί ηελ 

παξνύζα θαη γηα ινγαξηαζκό ησλ κειώλ ηνπ ηαηξώλ – παξόρσλ πγείαο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνλ θαησηέξσ ελζσκαηνύκελν πίλαθα νθεηιώλ, θαζόζνλ, 
ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Β.Γ. 11-10/7-11-1957 ζθνπόο ησλ 
Ιαηξηθώλ πιιόγσλ είλαη, κεηαμύ άιισλ, ε 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. 
 
 
       ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ, δηακαξηπξόκαζηε θαη πάιη εληνλόηαηα γηα 
ηελ πξνεθηεζείζα ζπκπεξηθνξά ζαο θαη ηηο παξαιείςεηο ζαο θαη, 
επηθπιαζζόκελνη γηα θάζε δηθαίσκα θαη αμίσζή καο από ηηο ζπκβάζεηο καο θαη 
ην λόκν, ζαο ΚΑΛΟΤΜΔ όπσο θαηαβάιιεηε ΑΜΔΑ ζε εκάο ηνπο δηθαηνύρνπο 

ηαηξνύο, κέιε ηνπ (α) εμ εκώλ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, ηα πνζά πνπ κλεκνλεύνπκε 
αλαιπηηθά έλαληη ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ελόο εθάζηνπ εμ εκώλ ησλ 
δηθαηνύρσλ αλά ζπγρσλεπζέλ Σακείν ζηνλ ακέζσο θαησηέξσ αλαθεξόκελν 
πίλαθα πνπ ελζσκαηώλεηαη ζηελ παξνύζα, , επηπιένλ δε θαη ην 10% ελ ζρέζεη 
κε ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ έρνπλ ήδε ππάξμεη θαηαβνιέο, αθνύ, όπσο 
αλσηέξσ έρνπκε εθζέζεη, ε πιεξσκή αθόκε θαη ησλ θεξνκέλσλ σο 
«θαηαβιεζέλησλ» πνζώλ αθνξά κόλνλ ην 90% ησλ νθεηινκέλσλ, θαηόπηλ 
πξόρεηξνπ ινγηζηηθνύ ειέγρνπ. Να καο θαηαβάιεηε δε ηα νθεηιόκελα απηά πνζά 
λνκηκνηόθσο από ηόηε πνπ ην θάζε κεξηθόηεξν πνζό ήηαλ ιεμηπξόζεζκν θαη 
απαηηεηό, άιισο από ην ηέινο ηνπ νηθείνπ έηνπο, άιισο θαη επηθνπξηθώο από 
ηεο λόκηκεο θνηλνπνίεζεο πξνο εζάο ηεο παξνύζαο: 
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       αο ΓΗΛΩΝΟΤΜΔ δε όηη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα πξνβνύκε ακειιεηί 

ζε θάζε λόκηκε δηθαζηηθή ελέξγεηα πξνο πξνζηαζία ησλ λνκίκσλ δηθαησκάησλ 
θαη αμηώζεώλ καο εκώλ ησλ δηθαηνύρσλ ηαηξώλ, κειώλ ηνπ ππό (α) ζηελ αξρή 
ηεο παξνύζαο αλαθεξνκέλνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ 
 
       Η παξνύζα απνηειεί θαη αίηεζε γηα πιεξσκή πξνο ηνπο εμ εκώλ ηαηξνύο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ελζσκαηνύκελν πίλαθα ησλ απαηηήζεώλ καο από ηηο 
αηηίεο πνπ αλαθέξνπκε παξαπάλσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 51 πεξίπησζε  β ηνπ 
Ν. Γ. 496/74, άιισο ζύκθσλα κε ην άξζξν 137 Δλόηεηα Β, παξάγξαθνο 3β ηνπ 
λόκνπ 3655/2008. 
 
       Με επιθύλαξη κάθε εν γένει δικαίωμαηος και αξιώζεώς μας, αξκόδηνο 
δηθαζηηθόο επηκειεηή λα επηδώζεη λόκηκα ηελ παξνύζα πξνο ηνλ θαζνύ απηή 
απεπζύλεηαη ΔΟΠΤΤ πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο, όπσο λόκηκα 
εθπξνζσπείηαη, γηα λα ιάβεη γλώζε θαη γηα ηηο λόκηκεο ζπλέπεηεο, θαινύκελν 
ηαπηόρξνλα λα ζπκκνξθσζεί άκεζα κε ηα αλσηέξσ θαη λα πιεξώζεη ηα 
νθεηιόκελα πνζά. Η παξνύζα λα αληηγξαθεί νιόθιεξε ζηελ έθζεζε επηδόζεσο 
θαη λα ζεκεησζεί ε επηθόιιεζε ελζήκνπ ΛΔΑΓΠΑ € 3.- 

 
Πάηξα, 29 Γεθεκβξίνπ 2015 
Ο πιεξεμνύζηνο Γηθεγόξνο  
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