
 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ 

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» - (Ι.Σ.Α.), 
που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό 
του Γεώργιο Πατούλη. 

ΚΑΤΑ 

Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» και τον διακριτικό τίτλο 
«Ε.Φ.Κ.Α.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 8) και εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον Πρόεδρο του. 

 

 Όπως γνωρίζετε, με τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4486/2017 [ΦΕΚ Α' 115/7.8.2017] 

«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Υγείας και άλλες διατάξεις.» ορίστηκε ότι η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016, αντικαθίσταται ως 

εξής:   «4. Μετά τις 30.6.2017 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που προέρχονται από 

Φ.Κ.Α., των οποίων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, μεταφέρονται, παρακολουθούνται και 

βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α.. Εκκρεμείς δίκες ………………….. Από τις διατάξεις του 

προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των πρώην ΟΠΑΔ, πρώην Οίκου 

Ναύτου και πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ και οι οποίες εξακολουθούν να παρακολουθούνται και να βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εξοφλούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν», ώστε ο ΕΦΚΑ να 

είναι αρμόδιος και υπόχρεος για την αποπληρωμή των ως άνω ληξιπρόθεσμων οφειλών για τις οποίες οι 

ιατροί μέλη μας ως συμβεβλημένοι με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία έχουν παράσχει τις 

υπηρεσίες τους, εκδώσει τιμολόγια και φορολογηθεί.  

 

 

 Και ενώ ως καταληκτική ημερομηνία πλήρους εκκαθάρισης και εξόφλησης των ιατρών μελών 

μας ορίστηκε η 30.6.2018 μέχρι σήμερα η Διοίκηση του ΕΦΚΑ αφενός ενώ φέρεται, όπως 

πληροφορούμεθα, να έχει ήδη εκκαθαρίσει τους λογαριασμούς των «μεγάλων παρόχων» πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, κωφεύει στο αίτημα του ΙΣΑ να προβεί στην εκκαθάριση των 

οφειλομένων στα μέλη μας, αφετέρου δε δεν έχει προβεί στην εκκαθάριση των ασφαλιστικών 



εισφορών, ώστε κατά μήνα να απαιτεί και να εισπράττει κατά τεκμήριο μεγαλύτερες ασφαλιστικές 

εισφορές. 

 ‘Έτσι πράττοντας, αποβλέπετε προφανώς σε αυτό που τελικώς συμβαίνει : διττώς 

συγκεντρώνετε μεγάλα οικονομικά οφέλη, παραβιάζοντας τις ισχύουσες διατάξεις, σε βάρος των ιατρών 

μελών μας, οι οποίοι, όπως οι Έλληνες συμπολίτες μας βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση. 

Παράλληλα αποπληρώνετε τους μεγάλους παρόχους για να εμφανίζετε προς τα «έξω» ότι 

αποπληρώνετε τα ληξιπρόθεσμα. 

 

 Με τα δεδομένα αυτά, απολύτως δικαιολογημένη είναι η αγανάκτηση των ιατρών μελών μας, 

οι οποίοι εκλήθησαν εντός του έτους 2016 να εκδώσουν τιμολόγια για ληξιπρόθεσμα χρέη 

ασφαλιστικών οργανισμών προκειμένου αυτά να εκκαθαριστούν από τον καθολικό τους διάδοχο τον 

ΕΟΠΥΥ και ακόμη περιμένουν. Πρόκειται για χρέη που κάποιες φορές χρονολογούνται από το 2011, 

μέχρι σήμερα εκκρεμούν και δεν έχουν εξοφληθεί, αποτέλεσαν όμως φορολογικά έσοδα του έτους 2016. 

 

Με την ως άνω συμπεριφορά σας, παραλείπετε νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια σε εκτέλεση νόμου, 

αλλά και προσβάλλετε βάναυσα την προσωπικότητα και το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης των 

παρόχων υπηρεσιών υγείας κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 57 επ. του Α.Κ. και των άρθρων 

2 και 5 παρ.1 του Συντάγματος, καθώς η μη καταβολή των νόμιμων αμοιβών σε αυτούς για τις 

αποδεδειγμένα παρασχεθείσες ιατρικές υπηρεσίες συνιστά σφοδρή υποτίμηση της αξίας των 

παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών και αναμφισβήτητη μείωση της υπόστασής τους ως επιστημόνων 

ιατρών και πολιτών της χώρας. 

 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ επειδή, με τα δεδομένα αυτά, είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος ματαίωσης 

και της νέας αυτής νομοθετικής ρύθμισης με βάση την οποία θα πρέπει να  καταβάλετε στους ιδιώτες 

παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, διαγνωστικά εργαστήρια και πολυϊατρεία)  την συμφωνηθείσα 

αμοιβή για ήδη πραγματοποιηθείσες ιατρικές πράξεις για τις οποίες νομότυπα έχουν υποβάλει όλα τα 

νόμιμα παραστατικά προς πληρωμή, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασής τους. 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να αντιμετωπίσετε αμελλητί τις ως άνω εκκρεμότητες και συγκεκριμένα: α) να 

προβείτε άμεσα στην εκκαθάριση και καταβολή των οφειλομένων στους ιατρούς μέλη μας, παρόχους 

των φορέων κοινωνικής ασφάλισης τα οποία υποχρεούστε να καταβάλετε με βάση την παραπάνω ρητή 

νομοθετική πρόβλεψη, β) να μας γνωστοποιήσετε συγκεκριμένα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει σε 

πόσους παρόχους (απόλυτο αριθμό και ποσοστό επί του συνόλου των παρόχων) έχουν πράγματι μέχρι 

σήμερα καταβληθεί τα ληξιπρόθεσμα και σε ποιο ποσοστό επί του συνόλου των οφειλομένων 



αντιστοιχεί το μέχρι σήμερα καταβληθέν ποσό  και γ) να προβείτε άμεσα στην εκκαθάριση των 

οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2017 και εντεύθεν.  

Άλλως, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα ασκήσουμε κάθε προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα ή μέσο και  θα 

επιδιώξουμε την ποινική δίωξη όσων υπέχουν ποινική ευθύνη. 

 Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς το 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Φ.Κ.Α.», 

που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 8) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο 

του προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. 

Αθήνα,  3.5.2018    Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 


