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ΠΡΟ 
Σον Πρόεδρο του Δ.. του ΟΠΑΔ 

κ. Κυριάκο ουλιώτη 
 
  Κφριε Πρόεδρε,  

Με ζγγραφό ςασ (19471(20-7-2011 ) μασ ενθμερώνατε για τθν πορεία εξόφλθςθσ 
των οφειλών του ΟΠΑΔ προσ τουσ ςυμβεβλθμζνουσ ιατροφσ, δθλώνοντασ ότι ιδθ ζχει 
ξεκινιςει θ πλθρωμι μζρουσ των οφειλών του 2011, με το νζο κεςμικό πλαίςιο (το 90% 
καταρχιν ….).  

Σασ υπενκυμίηουμε ότι από 6μινου περίπου ιςχφει ο νόμοσ που προβλζπει ότι οι 
οφειλζσ εξοφλοφνται εντόσ 45 θμερών (το 90% μετά από πρόχειρο λογιςτικό ζλεγχο) από 
τθν υποβολι τουσ. 

Είναι επίςθσ καταγεγραμμζνθ ςτα πρακτικά τθσ Βουλισ θ απάντθςθ του Υπουργοφ 
Υγείασ κ. Λοβζρδου ςε ερώτθςθ Βουλευτι για τισ οφειλζσ του ΟΠΑΔ (Απάντθςθ Υπουργοφ: 
«… μζχρι τον Σεπτζμβρθ κα ζχει εξοφλθκεί όλο το 2010 και οι δφο πρώτοι μινεσ του 2011». 
Θζλουμε να πιςτεφουμε ότι οι Υπουργικζσ δθλώςεισ δεν γίνονται επιπόλαια και ότι 
εξακολουκοφν να ιςχφουν. 
 Όμωσ, ο Σεπτζμβριοσ ζφκαςε, και οι πλθρωμζσ ςτο Ν. Ζβρου είναι ζωσ τον Μάιο - 
Ιοφνιο 2010, ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, οι εργαςτθριακοί ιατροί είναι πιο πίςω, ενώ από το 
2011 δεν ζχει εξοφλθκεί κανζνασ μινασ (ςφμφωνα με το νζο κεςμικό πλαίςιο). Αν τελικά 
ιςχφει θ παραπάνω Υπουργικι διλωςθ αλλά και οι δικζσ ςασ δεςμεφςεισ, τότε πρζπει εντόσ 
του Σεπτεμβρίου να πλθρωκοφν οφειλζσ 8 (οκτώ) τουλάχιςτον μθνών. Να περιμζνουμε ότι 
κα γίνει αυτό, υλοποιώντασ τισ δθμόςιεσ και ζγγραφεσ δεςμεφςεισ ςασ; 

Σασ δθλώνουμε κφριε Πρόεδρε, ότι ςε εφαρμογι των αποφάςεων τθσ πρόςφατθσ 
Γεν. Συνζλευςθσ του ΠΙΣ  πρόκειται να κατατεκοφν δικαςτικζσ αγωγζσ διεκδίκθςθσ όλων 
των οφειλών του ΟΠΑΔ και μάλιςτα με τθν προβλεπόμενθ τοκοφορία. 

Περιμζνουμε άμεςα κάποιεσ απαντιςεισ, και τθν εξόφλθςθ τουλάχιςτον των 
οφειλών για τισ οποίεσ τόςο εςείσ όςο και ο Υπουργόσ Υγείασ ζχετε δεςμευκεί. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ είμαςτε υποχρεωμζνοι να διεκδικιςουμε τα δεδουλευμζνα μασ με κάκε 
πρόςφορο τρόπο. 

Με τιμι 
Για το Δ.Σ. 

  Ο Πρόεδροσ                                                                 Ο Γεν. Γραμματζασ 
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