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Κύριε Πατσούρη,

Η τελευταία επιστολή που μας αποστείλατε στις 08/07/2013 με        

αρ.πρωτ. 387 βρίθει ανακριβειών. Συγκεκριμένα:

1. Το εξώδικο που σας αποστείλαμε με ημ/νία 24/05/2013        

αναφέρεται «στα δεδουλευμένα οφειλόμενα ποσά που αφορούν την       

απασχόληση γιατρών μελών του Συλλόγου μας στις Επιτροπές       

Αναπηρίας προ ΚΕΠΑ για το χρονικό διάστημα 1/4/2011 έως και         

31/08/2011.Επιπλέον αποδόθηκαν ποσά για το χρονικό διάστημα από       

1/5/2012 έως και σήμερα σε γιατρούς που μετέχουν στα ΚΕΠΑ, τα          

οποία σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές οφειλές        

του εν λόγω χρονικού διαστήματος και για τα οποία επίσης αιτούμαστε          



την πλήρη αποπληρωμή τους» και όχι όπως αναφέρεται εσείς στην         

επιστολή σας «για χρονικό διάστημα 04/2011-08/2011 καθώς και       

διαφορές που προέκυψαν για τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν το        

2012».

2. Καμία τηλεγραφική απαίτηση δεν τέθηκε στην κα. Νιαρχάκου        

απλώς όταν μας ενημέρωσε προφορικά ότι εντός του πρώτου        

δεκαήμερου του Ιουλίου επρόκειτο να εξοφληθούν οι οφειλές του 4ου         

και 5ου 2013 καθώς επίσης και οι διαφορές 11ου και 12ου 2012 της            

ζητήσαμε να μας το αποστείλει γραπτώς για να το κοινοποιήσουμε         

στην γενική συνέλευση των συναδέλφων.

3. Καμία «νεότερη άποψη» δεν διατυπώθηκε όπως αναφέρετε,       

αλλά στην Γενική Συνέλευση στις 01/07/2013 αποφασίσθηκε με       

πλειοψηφία 99% από τα μέλη ΚΕΠΑ ότι εάν υλοποιηθούν οι ανωτέρω          

υποσχέσεις έως τις 10/07/2013 δεν θα επιμείνουμε στην πλήρη        

εξόφληση και θα διακόψουμε την επίσχεση για κοινωνικούς λόγους.

4. Όσον αφορά στο ύψος των οφειλομένων ποσών προς τους         

γιατρούς αυτό είναι και το ζητούμενο εδώ και μήνες, να ενημερώνονται          

δηλαδή οι γιατροί με μηνιαίο εκκαθαριστικό για το ύψος των         

αποζημιώσεων από τις επιτροπές που τους αντιστοιχούν. Είναι λυπηρό        

στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να μην μπορεί να        

υποχρεωθεί ο ιδιώτης πάροχος να ενημερώνει ηλεκτρονικά για τις        

προκύπτουσες οφειλές.

5. Σας υπενθυμίζουμε ότι στις 17/04/2013 σας είχαμε αποστείλει        

έγγραφο με αρ.πρωτ. 48 με το οποίο σας ενημερώσαμε για την          

απόφαση της συγκέντρωσης των γιατρών που μετέχουν στα ΚΕ.Π.Α.        

στις 06/04/13 να προχωρήσουμε στην αποστολή νέας εξώδικης       

διαμαρτυρίας. Επίσης ενημερώσαμε ότι η απόφαση αυτή θα       

υλοποιηθεί μετά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου στις 24/04/13 αν και         

τελικά καθυστερήσαμε σκόπιμα την έναρξη της επίσχεσης έως τις        



10/06/2013 για να σας δώσουμε επιπλέον χρόνο ώστε να προχωρήσετε         

στην εξόφληση των οφειλομένων κάτι που δυστυχώς δεν καταφέρατε        

να υλοποιήσετε.

                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γ. Γραμματέας

Σάββας Παρασκευόπουλος                                    Αθανασιάδης Χρήστος
Χειρουργός Ουρολόγος 

Μαιευτήρ-Γυναικολόγος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Έγγραφο του ΣΕΥΠΙΚΑ Θεσ/νίκης-Β.Ελλάδος προς  τον Υποδιοικητή ΙΚΑ

κ. Δ.Πατσούρη και την Προϊσταμένη της Δ/νσης Αναπηρίας και Ι.Ε.

κα.Ε.Νιαρχάκου στις 17/04/2013.

2. Εξώδικη πρόσκληση-διαμαρτυρία ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ Θεσ/νίκης-Β.Ελλάδος

24/05/2013.

3. Έγγραφο της Προϊσταμένης Δ/νσης Αναπηρίας και Ι.Ε. κας Ε.Νιαρχάκου

προς τον ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ Θεσ/νίκης-Β.Ελλάδος στις 28/06/2013.

4. Απάντηση του Υποδιοικητή ΙΚΑ κ. Δ.Πατσούρη στην Εξώδικη

πρόσκληση-διαμαρτυρία ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ Θεσ/νίκης-Β.Ελλάδος στις

03/07/2013.

5. Έγγραφο του ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ Θεσ/νίκης-Β.Ελλάδος προς τον Υποδιοικητή

ΙΚΑ κ. Δ.Πατσούρη στις 08/07/2013.


