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Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου συμμεριζόμενος τους φόβους και τις 

επιφυλάξεις των μελών του ως προς την αποπληρωμή των υποχρεώσεων του 

ΕΟΠΥΥ υιοθετεί τις απόψεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ως προς το 

συγκεκριμένο θέμα και σας ενημερώνει επισυνάπτοντας τις σχετικές επιστολές. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ     ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

http://www.ish.gr/
mailto:info@ish.gr


Προς τον 

κ. Ελ. Παπαγεωργόπουλο 

Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ 

Κηφισίας 39,Αθήνα                                                                                                    

Αθήνα 27-11-2012 

                                                                                                        ΑΠ 33853 

ΘΕΜΑ: Πρόταση του Ι.Σ.Α. για στερητική αναδοχή από τον ΕΟΠΥΥ των χρεών των 
ιατρών προς τις εταιρείες factoring 

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, 

Όπως έχουμε επανειλημμένα καταστήσει σαφές, σε όλα τα επίπεδα, ο ΙΣΑ δεν 
πρόκειται σε καμία περίπτωση να μείνει αμέτοχος απέναντι στο απαράδεκτο φαινόμενο οι 
ιατροί-μέλη του να βρίσκονται εκτεθειμένοι έναντι των εταιριών Factoring, επιβαρυνόμενοι 
συνεχώς με τόκους και τόκους τόκων και ήδη με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, επειδή 
προσέφεραν τις επιστημονικές τους υπηρεσίες στους ασθενείς του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος 
εξακολουθεί να μην τους καταβάλλει τα οφειλόμενα εδώ και μήνες. Επιφυλάσσεται δε να 
αναδείξει και στην κοινή γνώμη και σε όλα τα ΜΜΕ ότι η Πολιτεία, μέχρι στιγμής, φαίνεται 
να δρομολογεί τα πράγματα έτσι που ο ιατρικός κλάδος να οδηγηθεί σε οικονομική ασφυξία 
και επαγγελματικό αδιέξοδο, προκρίνοντας ως προτιμότερη λύση τα χρήματα που του 
οφείλονται για ιατρικές υπηρεσίες να δοθούν στις Τράπεζες, δηλαδή στους δανειστές του, 
οι οποίες έτσι θα εξακολουθήσουν να τους έχουν οικονομικά εξαρτημένους και υπό ομηρία. 

Ως μόνη ρεαλιστική, έντιμη και ριζική λύση του σοβαρότατου αυτού προβλήματος ο 
ΙΣΑ πρότεινε, και επαναλαμβάνει ήδη διά της παρούσας, τη Στερητική Αναδοχή από τον 
ΕΟΠΥΥ των Χρεών των ιατρών (και γενικά των φορέων Υγείας) προς τις εταιρίες Factoring 
που δημιουργήθηκαν λόγω της παρατεινόμενης μη πληρωμής των απαιτήσεών τους από 
τον ΕΟΠΥΥ, τις οποίες άλλωστε οι ιατροί έχουν εκχωρήσει στις εταιρίες Factoring στο 
πλαίσιο της (κατ’ανάγκην) χρηματοδότησής τους από αυτές. 

Ομοίως, προτείνουμε την εφ’εξής μόνιμη χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ με το σύστημα 
του Factoring, προκειμένου ο ίδιος, ο οποίος άλλωστε είναι και ο πραγματικός οφειλέτης, 
να δύναται να καταβάλλει τακτικά και έγκαιρα τις υποχρεώσεις του προς τους παρόχους 
Υγείας, ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον τα ίδια, θλιβερά φαινόμενα, αλλά να 
υπάρξει πραγματική εξυγίανση του κλάδου και να παρέχονται πλέον ακώλυτα οι υπηρεσίες 
υγείας στους ασφαλισμένους. 

Πιστεύοντας στις ειλικρινείς προθέσεις σας για την οριστική και δίκαιη επίλυση του 
θέματος, παρακαλούμε να ανταποκριθείτε άμεσα στην πρότασή μας, δηλώνοντας συνάμα 
ότι προσφερόμαστε, σε περίπτωση που ήθελε κριθεί αυτό απαραίτητο, να σας υποβάλουμε 
και σχετικό Σχέδιο Νόμου (και Αιτιολογικής Έκθεσης), εξαντλώντας κάθε περιθώριο 
συνδρομής μας προς την κατεύθυνση αυτή. Υπενθυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο σύστημα 
έχει εφαρμοσθεί κατά το παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις. 

Εν αναμονή,                       

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                       ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 



Προς τον κ. Ελ. Παπαγεωργόπουλο 

Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ 

Κηφισίας 39 Αθήνα 

Αθήνα, 27-11-2012 

ΑΠ 33852 

ΘΕΜΑ: «Δεν υπάρχει άλλος χρόνος η αποπληρωμή των δεδουλευμένων των 
ιατρών πρέπει να γίνει άμεσα» 

 Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε  

Θα θέλαμε να σας θέσουμε εκ νέου το σοβαρότατο πρόβλημα που αφορά στην 
μερική αποπληρωμή των ιατρικών επισκέψεων, κλινικών πράξεων και εργαστηριακών 
εξετάσεων, στις οποίες έχουν προβεί οι συμβεβλημένοι ιατροί με τον ΕΟΠΥΥ και για τις 
οποίες δεν έχουν πληρωθεί σε ποσοστό 10%. Όπως σας είναι γνωστό η μερική 
αποπληρωμή δημιουργεί έντονα προβλήματα όσον αφορά την βιωσιμότητα των ιατρείων 
και εργαστηρίων των μελών μας, αλλά ιδίως τίθεται το ζήτημα της παραγραφής των 
ως άνω ποσών, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του 
ΕΟΠΥΥ ΦΕΚ Β’ 3054/18-11-2012, περί παραγραφής, διότι όπως αναφέρεται κάθε δικαίωμα 
για την λήψη των παροχών παραγράφεται ένα έτος μετά τη γέννηση του.  

Έχοντας επίγνωση της τραγικής οικονομικής κατάστασης την οποία βιώνουν οι 
γιατροί, δια της παρούσης σας καλούμε να ορίσετε ΑΜΕΣΑ χρονοδιάγραμμα 
αποπληρωμής των χρωστούμενων ποσών και να μεριμνήσετε άμεσα για την καταβολή 
των συγκεκριμένων ποσών.  

Επίσης θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τις υφιστάμενες οφειλές για 
πράξεις που διενεργήθηκαν μετά τις 31.10.2011 σύμφωνα με το Ν.4038/2012 και για τις 
οποίες παραμένουν ακόμα απλήρωτοι οι ιατροί, ήτοι μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 
2011, αν και ο ΕΟΠΥΥ όφειλε να τους καταβάλει άμεσα τα σχετικά ποσά. 

Επίσης θα πρέπει να διευθετηθεί η αποπληρωμή των δεδουλευμένων των ιατρών 
για το έτος 2012 των ταμείων που υπήχθησαν στον ΕΟΠΥΥ με την ψήφιση του 
Ν.4093/2012, (Οίκος Ναύτου, το ΤΑΥΤΕΚΩ (Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ) ΕΤΑΑ(ΤΣΑΥ, Ταμείο 
Δικηγόρων, συμβολαιογράφων, ΤΣΜΔΕ) ΕΤΑΠ-ΜΜΕ από 1-1-2012), για τα οποία οι 
συμβεβλημένοι ιατροί δεν έχουν ακόμα πληρωθεί. Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι εξαιτίας 
αυτού δημιουργείται πρόβλημα, δεδομένου ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει πληρώσει για εξετάσεις έως 
τον Μάιο του 2012 και για επισκέψεις έως Ιούλιο του 2012 μέσω του e-dapy. Όπως γίνεται 
σαφές, το ίδιο πρέπει να γίνει και για τα ως άνω ταμεία, να καταχωρηθούν δηλαδή μέσω 
του e-dapy και αυτά για να πληρωθούν οι ιατροί άμεσα και με προτεραιότητα για να μην 
υπάρχουν υπόλοιπα προηγούμενων μηνών. 

Σε κάθε περίπτωση επειδή το θέμα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και 
επειδή καθημερινά δεχόμαστε ενημέρωση για ιατρεία που κλείνουν , πρέπει άμεσα 
να διευθετήσετε τα ανωτέρω ζητήματα , όπως επίσης να αποπληρωθούν άμεσα οι 
ιατροί για όλα τα ποσά από τα ασφαλιστικά ταμεία, που έχουν ενταχθεί στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ για τα έτη 2010 και 2011. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ             ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 


