EΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΡΧΗ
ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΙΦΤΛΑΞΗ ΠΑΝΣΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ

ΠΡΟ
Το Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία
«Εθνικόσ Οργανιςμόσ Παροχήσ Τπηρεςιών Τγείασ» (Ε.Ο.Π.Τ.Τ.), που
εδρεφει ςτο Διμο Αμαρουςίου Αττικισ, οδόσ Αποςτόλου Παφλου αρ.
12, νομίμωσ εκπροςωποφμενο από τον Πρόεδρο του , κον
…………………………………………………………..

Αξιότιμε κε Πρόεδρε ,
Όπωσ πολφ καλά γνωρίηετε , τισ τελευταίεσ θμζρεσ , ο Οργανιςμόσ
των οποίο εκπροςωπείτε , με μία αιφνιδιαςτικι και εκβιαςτικι του
απόφαςθ , ανακοίνωςε ςτουσ ςυμβεβλθμζνουσ εργαςτθριακοφσ και
κλινικοεργαςτθριακοφσ ιατροφσ , ότι επίκειται ςυμψθφιςμόσ των
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του Οργανιςμοφ με το Clawback και το Rebate
που ζκαςτοσ ιατρόσ οφείλει να αποδϊςει για τα ζτθ 2012 – 2015.
Προφανϊσ και ζχετε αντιλθφκεί , ότι θ εν λόγω ακατανόθτθ και
άςτοχθ απόφαςθ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ , ζχει προκαλζςει οξφτατο
προβλθματιςμό ςε μεγάλθ μερίδα των ιατρϊν που ζχουν ςυμβλθκεί
με τον Οργανιςμό , δικαιολογθμζνθ οργι και αγανάκτθςθ. Ήδθ ζχουν
διατυπωκεί και ςασ ζχουν κοινοποιθκεί , εντονότατεσ αντιρριςεισ και
επιφυλάξεισ ςχετικά με τθν ορκότθτα , ακόμθ και για τθ νομιμότθτα ,
τθσ απόφαςισ ςασ ςτο ςυγκεκριμζνο ηιτθμα και από άλλουσ Ιατρικοφσ
Συλλόγουσ τθσ χϊρασ , κακϊσ και από διάφορεσ ενϊςεισ
εργαςτθριακϊν ιατρϊν.
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Ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Παροχϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),
που ςυςτάκθκε δυνάμει του Ν.3918/2011 , αποτελεί τον κακολικό
διάδοχο των Αςφαλιςτικϊν Οργανιςμϊν παροχισ υγείασ , ςτον οποίο
αυτοί οι τελευταίοι μεταφζρκθκαν, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
αναφερόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία. Γνωρίηετε επίςθσ , ότι οι
ςυμβάςεισ των ιατρϊν με τα αςφαλιςτικά αυτά ταμεία μεταφζρκθκαν
ομοίωσ ςτον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Κφριε Πρόεδρε , οι υφιςτάμενεσ ςυμβάςεισ των ιατρϊν με
Ε.Ο.Π.Υ.Υ είναι αμφοτεροβαρείσ. Τοφτο , πολφ καλά γνωρίηετε , ότι
γεννά δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ και για τα δφο αντιςυμβαλλόμενα
μζρθ. Εν προκειμζνω , οι ςυμβεβλθμζνοι ιατροί υποχρεοφνται να
παρζχουν τισ ιατρικζσ τουσ υπθρεςίεσ ςε αςφαλιςμζνουσ ιδιϊτεσ του
Οργανιςμοφ , και αυτόσ με τθ ςειρά του να τουσ αποηθμιϊνει για αυτζσ
, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία και με τουσ όρουσ των
ατομικϊν τουσ ςυμβάςεων.
Καίτοι , οι ιατροί μζλθ μασ ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ
υποχρεϊςεισ τουσ , ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ , επιδεικνφοντασ εκ τθσ ςυςτάςεϊσ του
παράνομθ και αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά , δεν ζχει προβεί ωσ οφείλει
, ςτθν ολοςχερι εξόφλθςθ των οφειλϊν του προσ τουσ
ςυμβεβλθμζνουσ ιατροφσ μζλθ μασ , δεδομζνου ότι ακόμθ εκκρεμεί θ
εξόφλθςθ πολλϊν ετϊν (2010 μζχρι και ςιμερα). Αντικζτωσ , ο
οργανιςμόσ , με φορολογικά και νομοκετικά τεχνάςματα , προςπακεί
να μειϊςει εικονικά το λογιςτικό του χρζοσ. , πάντοτε ςε βάροσ των
μελϊν μασ. Απορρζουςα εκ των ςυμβάςεων υποχρζωςθ των ιατρϊν
που επζλεξαν να ςυμβλθκοφν με τον Οργανιςμό , είναι αποκλειςτικά
και μόνο θ παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν. Δεν είναι θ δθμοςιονομικι
εξυγίανςθ του Οργανιςμοφ , θ οποία τεχνθζντωσ τα τελευταία χρόνια
ζχει μετακυλιςει ςτισ πλάτεσ τουσ , με τθ μθ εξόφλθςθ τουσ , με τα
κουρζματα clawback και rebate , με τθν πολυετι κακυςτζρθςθ
αποπλθρωμισ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν κτλ.
Στα πλαίςια λοιπόν αυτισ τθσ παγιωμζνθσ εξοντωτικισ ςτάςθσ
του Οργανιςμοφ , ιρκε να προςτεκεί , ωσ αποκορφφωμα τθσ
αςυνζπειασ και τθσ πρωτοφανοφσ αντιςυμβατικισ ςυμπεριφοράσ του ,
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θ τελευταία ςασ απόφαςθ περί ςυμψθφιςμοφ οφειλϊν 2012 – 2015.
Σφμφωνα με αυτιν , προχωριςατε ςτθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ
ςυμψθφιςμοφ κατά τισ διατάξεισ του Ν. 4430/2016 , καλϊντασ τουσ
ςυμβεβλθμζνουσ ιατροφσ να προβοφν ςτθν αποδοχι αυτισ , εντόσ πολφ
ςφντομθσ προκεςμίασ (ακόμθ και μετά τθν τελευταία παράταςθ που
δόκθκε) , ενϊ ταυτόχρονα απαιτείτε να παραιτθκοφν από τόκουσ των
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν , όπωσ και από κάκε ζνδικο βοικθμα και μζςο
το οποίο ζχουν αςκιςει κατά του Οργανιςμοφ.
Η ζωσ ςιμερα ςτάςθ ςασ , ςυνιςτά άμεςθ και ευκεία παράβαςθ
των υποχρεϊςεων ςασ , κακϊσ επίςθσ και πλείςτων κεμελιωδϊν
ςυνταγματικϊν αρχϊν και πλιττει βάναυςα ζννομα ςυμφζροντα και
κατοχυρωμζνα δικαιϊματα των μελϊν μασ. Πωσ αλλιϊσ κα μποροφςε
να ερμθνευτεί θ προτροπι – προςταγι προσ τουσ ιατροφσ να
παραιτθκοφν των δικαιωμάτων τουσ , όπωσ αυτά προκφπτουν από τθ
ςφμβαςθ μεταξφ του Οργανιςμοφ και των ίδιων ??
Η εν λόγω δε τελευταία ςασ αυτι απόφαςθ προφανϊσ και πάςχει
νομιμότθτασ , για τον εξισ λόγο :
Προτίκεςτε να προβείτε ςε επιλεκτικό ςυμψθφιςμό
οφειλόμενων ποςϊν του οργανιςμοφ προσ τουσ ιατροφσ μζλθ μασ , για
τα ζτθ 2012 - 2015 , τα οποία ακόμθ δεν ζχουν πλιρωσ εκκακαριςτεί
και οριςτικοποιθκεί , όπωσ οι ίδιοι ζχετε παραδεχτεί ςτο παρελκόν ,
παρά το γεγονόσ ότι , όπωσ προαναφζρκθκε , οι λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ
του ΕΟΠΥΥ προσ τουσ ιατροφσ , δεν αφοροφν μόνο τα ςυγκεκριμζνα ζτθ.
Υφίςτανται οφειλζσ από το ζτοσ 2010 , τισ οποίεσ βάςει νόμου , ο
ΕΟΠΥΥ οφείλει να αποπλθρϊςει , ωσ κακολικόσ διάδοχοσ , των
αςφαλιςτικϊν ταμείων που εντάχκθκαν ςε αυτόν , τισ οποίεσ
τεχνθζντωσ παραβλζπετε. Ο νόμοσ δε 4430/2016 ςτο Άρ. 52 παρ. 7
οριοκετεί ωσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ αυτζσ που αφοροφν το χρονικό
διάςτθμα από 1.1.2012 ζωσ 31.1.2016 οι οποίεσ εξοφλοφνται κατόπιν
ςυμψθφιςμοφ , που διενεργείται κατά προτεραιότθτα , με οφειλζσ
clawback και rebate. Απορίασ άξιον είναι εν προκειμζνω , πωσ κα
προχωριςετε ςε ςυμψθφιςμό των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του
οργανιςμοφ με τα ποςά του clawback και του rebate που πρζπει να
αποδϊςει ο κάκε ςυμβεβλθμζνοσ ιατρόσ , όταν δεν ζχουν εκκακαριςτεί
[3]

και οριςτικοποιθκεί ςτο ςφνολό τουσ οι λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ του
ΕΟΠΥΥ , αφοφ ςυμψθφιςμόσ γίνεται μόνο μεταξφ επιςτρεφόμενων
ποςϊν από τουσ ιδιϊτεσ παρόχουσ υπθρεςιϊν υγείασ και
εκκακαριςμζνων οφειλϊν του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προσ αυτοφσ. Παρότι δθλαδι
δεν ζχετε ακόμθ οριςτικοποιιςει ανείςπρακτα ποςά προθγοφμενων
ετϊν , εςείσ παρανόμωσ προτίκεςτε να τα ςυμψθφίςετε με το clawback
και το rebate. Η δε εξάρτθςθ του clawback και του rebate που
προκφπτουν , είναι προφανισ , αφοφ τελοφν ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με το
φψοσ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν. Τοφτο προκφπτει άλλωςτε και από
τθν παρ. 2 του Άρ. 100 του Ν. 4172/2013 , όπου αναφζρεται : Το ποςό
τθσ αυτόματθσ επιςτροφισ για κάκε ςυμβεβλθμζνο πάροχο για τθν
περίπτωςθ α` και καταςκευαςτι/προμθκευτι για τθν περίπτωςθ β`
υπολογίηεται με βάςθ τθν προκαλοφμενθ δαπάνθ προσ τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ζναντι των παρεχόμενων για το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα
υπθρεςιϊν υγείασ. Υφίςταται επομζνωσ ςοβαρό ηιτθμα ωσ προσ τθν
ορκότθτα και για το κατά πόςο ακριβι είναι τα ποςά του clawback και
του rebate που κα καταλογίςετε ςε κάκε ςυμβεβλθμζνο ιατρό , εάν
πρϊτα δε γίνει θ ςυνολικι εκκακάριςθ και οριςτικοποίθςθ των οφειλϊν
του ΕΟΠΥΥ προ τουσ ιατροφσ μζλθ μασ. Σθμειωτζον δε , ότι ςτο Άρ. 100
παρ. 3 του Ν. 4172/2012 , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει , ορίηεται :
«3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δφναται να ςυμψθφίηει το παραπάνω ποςό με ιςόποςθ
οφειλι εντόσ του ίδιου ι/και του προθγοφμενου ζτουσ προσ τουσ
αναφερόμενουσ ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο ιδιϊτεσ παρόχουσ για
τθν παροχι από αυτοφσ προσ τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υπθρεςιϊν υγείασ. Ο
οριςτικόσ και τελικόσ ςυμψθφιςμόσ γίνεται μεταξφ επιςτρεφόμενων
ποςϊν από τουσ ιδιϊτεσ παρόχουσ υπθρεςιϊν υγείασ και
εκκακαριςμζνων οφειλϊν του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»
«Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δφναται να ςυμψθφίηει το παραπάνω ποςό με ιςόποςθ
οφειλι εντόσ του ίδιου ι/και του προθγοφμενου ζτουσ ι/και του
επόμενου ζτουσ, προσ τουσ ωσ άνω ιδιϊτεσ παρόχουσ για τθν παροχι
από αυτοφσ προσ τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπθρεςιϊν υγείασ. Ο οριςτικόσ και
τελικόσ ςυμψθφιςμόσ γίνεται μεταξφ επιςτρεφόμενων ποςϊν από
τουσ ιδιϊτεσ παρόχουσ υπθρεςιϊν υγείασ και εκκακαριςμζνων
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οφειλϊν του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η ιςχφσ του προθγοφμενου εδαφίου άρχεται
αναδρομικά από τθ δθμοςίευςθ του ν. 4172/2013.».
Επομζνωσ , οποιαδιποτε εκ μζρουσ ςασ ενζργεια ςυμψθφιςμοφ
οφειλϊν με τα ποςά clawback και rebate , χωρίσ πρϊτα να ζχει γίνει
εκκακάριςθ του ςυνόλου των οφειλϊν του ΕΟΠΥΥ , κα ςυνιςτά εκ
μζρουσ ςασ πράξθ παράνομθ και αντίκετθ με τισ επιταγζσ του νόμου.

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ
Και επιφυλαςςόμενοι παντόσ νομίμου δικαιϊματοσ μασ για τθν
προάςπιςθ των ςυμφερόντων των μελϊν μασ

ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΟΜΑΣΕ για τθν ωσ άνω περιγραφόμενθ αυκαίρετθ και
καταχρθςτικι ςυμπεριφορά ςασ , θ οποία πλιττει βάναυςα τα
ςυμφζροντα και τα δικαιϊματα των ιατρϊν μελϊν μασ που ζχουν
ςυμβλθκεί με τον Οργανιςμό.
Α ΚΑΛΟΤΜΕ όπωσ
- Μασ γνωςτοποιιςετε τθν θμερομθνία λιψθσ κακϊσ και τον
αρικμό τθσ απόφαςθσ του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ , με τθν οποία
αποφάςιςε ο Οργανιςμόσ να προβεί αιφνιδιαςτικϊσ ςε
ςυμψθφιςμό λθξιπρόκεςμων οφειλϊν με τα clawback και τα
rebate.
- Χορθγιςετε αντίγραφο αυτισ ςε όλουσ τουσ Ιατρικοφσ Συλλόγουσ
τθσ Χϊρασ.
- Αναςτείλετε τθν εφαρμογι τθσ απόφαςθσ αυτισ , μζχρι να
εκκακαριςτοφν και να οριςτικοποιθκοφν επακριβϊσ ςτο ςφνολο
τουσ οι λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ΟΛΩΝ των ταμείων , από το ζτοσ
2010.
- Μασ γνωςτοποιιςετε επιτζλουσ τον τρόπο με τον οποίο
υπολογίηετε τα ποςά που αντιςτοιχοφν ςτο clawback και ςτο
rebate , για να μπορζςουν τα μζλθ μασ να προχωριςουν ςε
επαλικευςθ των ποςϊν αυτϊν.
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- Πριν τθν εφαρμογι τθσ απόφαςθσ να κακοριςτοφν λεπτομερϊσ
και μασ γνωςτοποιθκοφν με ςαφινεια οι όροι και οι ςυνζπειεσ
αυτισ , προκειμζνου να αποφαςίςουν με αςφάλεια τα μζλθ μασ
τι είναι προσ ο ςυμφζρον τουσ να πράξουν.
- Προβείτε επιτζλουσ ςτθν πλιρθ και ολοςχερι εξόφλθςθ του
ςυνόλου
των
λθξιπρόκεςμων
οφειλϊν
προσ
τουσ
ςυμβεβλθμζνουσ ιατροφσ , και όχι μόνο για τα ζτθ 2012 – 2015 ,
μζςω του αιφνιδιαςτικοφ και εκβιαςτικοφ ςυμψθφιςμοφ που
αποφαςίςατε προ ολίγων θμερϊν. .

Α ΔΗΛΩΝΟΤΜΕ δε , ότι ςε αντίκετθ περίπτωςθ , κα πράξουμε τα
νόμιμα και κα προςφφγουμε ενϊπιον πάςθσ αρμόδιασ δικαςτικισ
αρχισ αςκϊντασ κάκε νόμιμο μζςο , για τθν προάςπιςθ των
ςυμφερόντων των μελϊν μασ , αφοφ είναι πρόδθλθ θ ηθμία που κα
υποςτοφν όλα τα μζλθ μασ που ζχουν ςυμβλθκεί με τον Οργανιςμό από
τθν ωσ άνω περιγραφόμενθ ςυμπεριφορά ςασ.
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