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ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ - ΟΧΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

–

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Κ.Α. (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΠΕΙΡΑΙΩΣ», εδρεύοντος στον
Πειραιά, οδός Μπουμπουλίνας, αριθμ. 7 – 13,
ΚΑΤΑ
1] Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου [Ν.Π.Δ.Δ.] με την
επωνυμία

«ΕΘΝΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ», εδρεύοντος στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Κηφισίας, αριθμ.
39,
2] Του Υπουργείου Υγείας εδρεύοντος στην Αθήνα επί της οδού
Αριστοτέλους, αριθμ. 17, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό
Υγείας,
3] Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου [Ν.Π.Δ.Δ.] με την
επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» εδρεύοντος
στον Πειραιά, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αριθμ. 19.
--------------------------------Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτοκ. οικ.
5737/13-2-2014 εγγράφου του πρώτου από Σας απευθυνόμενου προς : 1]
τους Διευθυντές των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και
2] τους Διευθυντές των Νομαρχιακών και Τοπικών Μονάδων Υγείας,

μας γνωστοποιήσατε ότι δήθεν για τις ανάγκες ομαλούς και ασφαλούς
παράδοσης των υγειονομικών δομών του ΕΟΠΥΥ και του πάσης φύσεως
υλικού, επικαλούμενοι την ευθύνη των Διευθυντών των περιφερειακών
διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ ως επιβλεπόντων όλης της διαδικασίας,
«επιτροπές παραλαβής» όπως χαρακτηριστικά τις ονομάσατε, έδει να
αρχίσουν τη διαδικασία παραλαβής από τις αντίστοιχες «επιτροπές
παράδοσης» των κτιρίων από Παρασκευή 14.2.2014 και ήτις διαδικασία
έδει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Δευτέρα 17.2.2014.
Επίσης, μας γνωστοποιήσατε ότι κάθε σχηματισμός που θα
παραλαμβανόταν, θα έδει να ασφαλιζόταν με ευθύνη των Διευθυντών
των ΠΕ.ΔΙ. και της επιτροπής παραλαβής, ζητώντας μάλιστα άπαντες οι
διευθυντές των Μονάδων Υγείας να συμβάλλουν στην υλοποίηση των
αιτούμενων, επικαλούμενοι σχετική δήθεν πρόβλεψη από το Νόμο.
Σύμφωνα με το νόμο που ψηφίστηκε στις 11-2-2014 και δη το άρ.
21, παρ. 8 του νόμου αυτού, «…από την ψήφιση του παρόντος το πάσης
φύσεως υγειονομικό, φαρμακευτικό και λοιπό αναλώσιμο υλικό τρων
υγειονομικών μονάδων του ΕΟΠΥΥ που εντάσσονται στις ΔΙ.ΠΕ.,
περιέρχεται κατά κυριότητα σε αυτές με έκδοση διαπιστωτικής πράξης μετά
την διενέργεια σχετικής απογραφής από τις οικείες Περιφερειακές
Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ έχουν
την πλήρη ευθύνη για την διαφύλαξη της κινητής και ακίνητης περιουσίας
μέχρι την οριστική παράδοσή τους…».
Εν συνεχεία, μας ανακοινώσατε ότι σε εκτέλεση αυτού, δεν θα
παραλαμβάνατε το πάσης φύσεως υγειονομικό, φαρμακευτικό και λοιπό
αναλώσιμο υλικό ως ορίζει η διάταξη αυτού, αλλά και ότι θα ασφαλίσετε
και τα κτίρια εντός των οποίων ευρίσκεται το υλικό αυτό με συνέπεια της
πράξεως

αυτής

την

πλήρη

και

κατάφωρη

παραβίαση

και

καταστρατήγηση σωρείας διατάξεων τόσο του συνταγματικού δικαίου,
όσο του διοικητικού και εργατικού δικαίου. Ειδικότερα, οι ανωτέρω

όλως παράνομες, αυθαίρετες και καταχρηστικές ενέργειές σας, αφ’ ενός
μεν επιφέρουν την διακοπή της συνέχειας της δημόσιας υπηρεσίας κατά
παράβαση της αντίστοιχης συνταγματικής αρχής που επιβάλλει την
απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και την
σύστοιχη

εξασφάλιση

πάση

θυσία

της

προσβασιμότητας

των

ασφαλισμένων στις εν γένει υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, αφ’ ετέρου δε η
σφράγιση των κτιριακών δομών την οποία επιχειρείτε να πράξετε, δήθεν
με την επίκληση της ανάγκης ασφάλισης του πάσης φύσεως
υγειονομικού, φαρμακευτικού και λοιπού αναλώσιμου υλικού, ισούται με
εκδίωξή μας από τον φυσικό εργασιακό μας χώρο, με σφόδρα παράνομη
άρνηση

αποδοχής

των

νομίμως

προσηκόντως

προσφερομένων

υπηρεσιών μας, κινδυνεύοντας να περιέλθετε σε κατάσταση υπερημερίας
δανειστή ως προς την αποδοχή των υπηρεσιών μας αυτών και με εν τοις
πράγμασιν καταγγελία της εργασιακής μας σχέσης με δική Σας
υπαιτιότητα και κακοβουλία.
Επειδή και σε κάθε περίπτωση η τήρηση της προβλεπόμενης
νομίμου διαδικασίας απαιτεί πριν την παράδοση – παραλαβή του πάσης
φύσεως υγειονομικού, φαρμακευτικού και λοιπού αναλώσιμου υλικού,
την σε πρώτη φάση ενδελεχή απογραφή τούτων ώστε μετά το πλέον
απογραφέν υλικό να παραδοθεί νομιμότροπα,
Κατόπιν

των

ανωτέρω,

με

την

παρούσα

μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντόνως για την παραπάνω παράνομη, αθέμιτη,
αυθαίρετη και αντίθετη με την έννοια και τις αρχές της χρηστής
διοικήσεως και της συνταγματικής νομιμότητας συμπεριφορά Σας, Σας
ΚΑΛΟΥΜΕ όπως αυθωρεί ανακαλέσετε την ως άνω παράνομη εντολή
και όπως λάβετε όλα τα νόμιμα αναγκαία μέτρα για την προάσπιση της
δημόσιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., άλλως Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα
καταφύγουμε ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου, ή/και Δημοσίας
Αρχής για την ενάσκηση των νομίμων δικαιωμάτων μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής με την ρητή επιφύλαξη παντός εν
γένει νομίμου δικαιώματός μας από οπουδήποτε και από οποιαδήποτε
αιτία και αν απορρέει, παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα και
εμπρόθεσμα την παρούσα μας σε αυτούς τους οποίους απευθύνεται αυτή,
για να λάβουν αυτοί γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια αντιγράφοντας
συγχρόνως αυτή ολόκληρη στις εκθέσεις επιδόσεώς του.

Πειραιάς, 15-2-2014
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

