
ΔΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΓΙΟΤ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟΤ 

ΚΑΙ ΠΑΗ ΑΡΥΗ 

 

ΔΞΩΓΙΚΟ ΓΗΛΩΙ – ΓΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ – ΠΡΟΚΛΗΙ  

  

Τνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ κε ηελ επωλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ Ν.Π.Γ.Γ.» εδξεύνληνο εηο ηελ Αζήλα επί ηεο 

Λεωθόξνπ Πεηξαηώο αξ. 134 θαη Αγαζεκέξνπ, λνκίκωο εθπξνζωπνύκελνπ.  

 

ΚΑΣΑ 

 

Τνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Ιδηωηηθνύ Δηθαίνπ κε ηελ επωλπκία ««ΣΑΜΔΙΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ 

ΔΡΓΑΙΩΝ (ΣΔΑΤΦΔ)», εδξεύνληνο εηο ηελ Αζήλα επί ηεο νδνύ Φαιθνθνλδύιε αξ. 

56, λνκίκωο εθπξνζωπνύκελνπ. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΤΜΔΝΗ ΠΡΟ 

 

1. Τνλ Τθςποςπγό Δπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ, κ. Αναζηάζιο Πεηπόποςλο. 

2. Τν Ννκηθό Πξόζωπν Ιδηωηηθνύ Δηθαίνπ κε ηελ επωλπκία ««ΣΑΜΔΙΟ 

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΔΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ» θαη 

ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΣΑΤΦΔ», εδξεύνλ εηο ηελ Αζήλα επί ηεο νδνύ Μάξλεο αξ. 22, 

λνκίκωο εθπξνζωπνύκελν. 

 

------------------------------------------------------------- 

 

 Όπωο πνιύ θαιά γλωξίδεηε επί ζεηξά εηώλ πιείζηνη όζνη θαξκαθνπνηνί έρνπλ 

θαηαβάιεη εθ παξαδξνκήο θαη αρξεωζηήηωο ηηο θαηά λόκν εηζθνξέο εηο ηνλ θιάδν 

ΤΕΑΥΦΕ ηνπ ΝΠΔΔ ΤΕΑΙΤ, αληί ηνπ θιάδνπ ΤΠΥΦΕ ηνπ ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ.  

Γλωξίδεηε επίζεο πνιύ θαιά όηη όια απηά ηα έηε, παξά ην γεγνλόο όηη είραηε 

πιήξε γλώζε όηη νη ωο άλω εηζθνξέο εθ παξαδξνκήο θαη αρξεωζηήηωο είραλ 

θαηαβιεζεί εηο ην Τακείν ζαο, παξόιν απηά όκωο δελ πξνβήθαηε εηο ηελ επηζηξνθή 
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απηώλ εηο ηνλ θιάδν ΤΠΥΦΕ ηνπ ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ, ωο είραηε θαηά λόκν ππνρξέωζε, 

αιιά παξαθξαηήζαηε ηηο εηζθνξέο παξαλόκωο θαη αδηθαηνινγήηωο. 

Κη ελώ ηόζν ν Π.Φ.Σ., όζν ην αξκόδην Υπνπξγείν αιιά θαη ην ΤΑΥΦΕ έρνπκε 

θαηαιήμεη από θνηλνύ εηο ηνλ ηξόπν θαη ηε λνκνζεηηθή πξόηαζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

κείδνλνο απηνύ δεηήκαηνο πνπ ηαιαηπωξεί πάξα πνιινύο θαξκαθνπνηνύο, εληνύηνηο 

γηα άγλωζηνπο ζε εκάο ιόγνπο θωιπζηεξγείηε θαη δελ ζπκπξάηηεηε ζηελ πηνζέηεζε ηεο 

θνηλήο πξόηαζεο.  

Έηζη, παξόιν πνπ ν Υθππνπξγόο Εξγαζίαο, Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, θ. Αλαζηάζηνο Πεηξόπνπινο, είλαη έηνηκνο, εμ όζωλ 

γλωξίδνπκε, λα πξνβεί άκεζα ζε λνκνζεηηθή πξωηνβνπιία γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

δεηήκαηνο, εζείο θωθεύεηε θαη νπδέλ πξάηηεηε, κε απνηέιεζκα λα ζέηεηε ελ θηλδύλω ην 

όιν εγρείξεκα.   

Επεηδή ην Τακείν ζαο είλαη θαζνιηθόο δηάδνρνο ηνπ θιάδνπ ΤΕΑΥΦΕ ηνπ 

ΝΠΔΔ ΤΕΑΙΤ θαη ππεηζέξρεηαη εηο ηα πάζεο θύζεωο δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο 

ηνπ.  

Επεηδή ν Π.Φ.Σ. είλαη θαηά λόκν ππεύζπλνο γηα ηελ πξναγωγή ηωλ 

επαγγεικαηηθώλ ζπκθεξόληωλ ηωλ θαξκαθνπνηώλ (ΣηΕ 2204/2010), δπλάκεη ηωλ 

δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 7 θαη 52 ηνπ Ν. 3601/1928 ωο ηζρύνπλ ζήκεξα.   

Επεηδή ζαο δειώλνπκε κε ηελ παξνύζα όηη δελ πξόθεηηαη λα αλερζνύκε έηη 

πεξηζζόηεξν ηελ παξάλνκε παξαθξάηεζε ηωλ ελ ιόγω εηζθνξώλ ηωλ θαξκαθνπνηώλ. 

Επεηδή ζε θάζε πεξίπηωζε ζαο δειώλνπκε όηη απηή είλαη ε πξώηε θαη ηειεπηαία 

θνξά, πνπ επηθνηλωλνύκε καδί ζαο εμωδίθωο.  

Επεηδή δηακαξηπξόκαζηε εληόλωο γηα ηελ παξάλνκε παξαθξάηεζε ηωλ 

εηζθνξώλ ηωλ θαξκαθνπνηώλ. 

Επεηδή ε παξνύζα είλαη λόκηκε, βάζηκε θαη αιεζήο. 

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 

(Καη κε ηε ξεηή επηθύιαμε παληόο δηθαηώκαηόο καο) 

 

Σαο θαινύκε όπωο εληόο πέληε (5) εξγαζίκωλ εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

παξνύζαο πξνβείηε εηο ηελ απόδνζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ παξαλόκωο παξαθξαηεζεηζώλ 

εηζθνξώλ πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο, άιιωο ελεξγήζεηε ό,ηη είλαη λόκηκν θαη αλαγθαίν γηα 

ηε λνκνζεηηθή επίιπζε ηνπ ρξνλίδνληνο δεηήκαηνο, ωο αλωηέξω πεξηγξάθεηαη. 
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Εηο ηελ πεξίπηωζε πνπ δελ ελεξγήζεηε όζα αλωηέξω λνκίκωο νξίδνληαη, ν 

Π.Φ.Σ. επηθπιάζζεηαη λα πξνβεί ζε θάζε λόκηκε ελέξγεηα επί ζθνπώ πξνάζπηζεο ηωλ 

επαγγεικαηηθώλ ζπκθεξόληωλ ηωλ θαξκαθνπνηώλ, ελώπηνλ ηωλ αζηηθώλ θαη πνηληθώλ 

δηθαζηεξίωλ. 

Αξκόδηνο δηθαζηηθόο επηκειεηήο λα επηδώζεη λόκηκα ηελ παξνύζα πξνο ό αύηε 

απεπζύλεηαη πξνο γλώζηλ ηνπ θαη γηα θάζε λόκηκε ζπλέπεηα αληηγξάθνληαο παξάιιεια 

νιόθιεξε εηο ηελ επηδνηήξηα έθζεζε. 

 

Μεηά ηηκήο, 

Αζήλα, 12 Απξηιίνπ 2017 

Για ηον Δξωδίκωρ Γηλούνηα Π.Φ.. 

 

 

                                                                                              

           Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                      Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

                                                                                              

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΛΟΤΡΑΝΣΟ                           ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ 


