
 

                                                                             Αθήνα, 23/1/2013 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Έκτακτη επίσκεψη του Ι.Σ.Α. στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο 

κο Σταϊκούρα για την άμεση αποπληρωμή οφειλών στους γιατρούς και την 

ελαχιστοποίηση του «κουρέματος». 

 Καλούνται ο Υπουργός Υγείας κος Λυκουρέντζος και ο Αναπληρωτής 

Υπουργός Υγείας κος Σαλμάς όπως συνηγορήσουν στην μείωση του 

«κουρέματος» όπως απεδέχθη να συμβεί ο κος Σταϊκούρας. 

Για τη σφοδρή αδικία που επιτελείται απέναντι στους γιατρούς μετά τη χθεσινή 

διυπουργική απόφαση να αποπληρωθεί μέρος των οφειλών των γιατρών και όχι το 

ποσό που τους αντιστοιχεί από το ελληνικό κράτος, επισκέφθηκε σήμερα ο 

Πρόεδρος κος Πατούλης και μέλη του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών τον Αν 

Υπουργό Οικονομικών κο Σταϊκούρα. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η διεκδίκηση του 

αυτοδίκαιου δικαιώματος των γιατρών να αποπληρωθούν για τα δεδουλευμένα που 

τους οφείλει το κράτος. Πρόκειται για ποσά δεδουλευμένα 3 χρόνων  για τα οποία 

οι γιατροί έχουν ήδη αποδώσει στο κράτος απόδειξη παροχής υπηρεσιών προ 

πολλού και χωρίς να πληρωθούν, έχουν ήδη φορολογηθεί για τα ποσά αυτά 

«είσπραξης» χωρίς να τα λάβουν και τώρα που ήρθε η ώρα, θα λάβουν μέρος 

αυτών… 

 

Ο κος Πατούλης εξέθεσε στον Αν Υπουργό το οικονομικό, κοινωνικό αλλά και 

ηθικό αδιέξοδο των λειτουργών υγείας απέναντι στα νέα μέτρα. Ακολούθησε 

εκτενής συζήτηση, στο τέλος της οποίας  ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε ότι εγγυάται την 

αποπληρωμή των οφειλών που για τα πρώτα τέσσερα ταμεία του ΕΟΠΥΥ 

ανέρχονται στο 1 δις 692 εκ. ευρώ και των 240 εκ. για τα ταμεία που εισήχθησαν 

στη συνέχεια. Στα ποσοστά κουρέματος και κατανομής των χρηματικών ποσών 

στους επί μέρους κλάδους και κατηγορίες γιατρών ανέφερε ότι δεν είχε καμία 

συμμετοχή, δηλώνοντας ότι αν του είχε δοθεί διαφορετική κατανομή των 

ποσοστιαίων αναλογιών από το Υπουργείο Υγείας, δε θα είχε αντίρρηση να τις 

υπογράψει.  

 

 

Η κατανομή προβλέπει: 1) στους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς, μηνιαίως σε 

οφειλές έως 4.000 ευρώ 10% κούρεμα και σε οφειλές άνω των 4.000 ευρώ 20% 

κούρεμα και 2) στα Διαγνωστικά Κέντρα, μηνιαίως σε οφειλές έως 15.000 ευρώ 

10% κούρεμα και σε οφειλές άνω των 15.000 ευρώ 20% κούρεμα. Πρόκειται για 

την ποσοστιαία κατανομή που προτάθηκε από τον Υπουργό Υγείας κ. Λυκουρέντζο 

και τον Αν. Υπουργό Υγείας κ. Σαλμά, στα ποσοστά που προσδιορίζονται 1% για 



τις φαρμακοβιομηχανίες, 8% για τα νοσήλια των κλινικών και 21% για τα υλικά 

κλινικών και προμηθευτών. 

 

«Θεωρούμε ότι σε οτιδήποτε συμβαίνει θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη και 

δίκαιη  κατανομή. Ο Ιατρικός κόσμος, εδώ και 3 χρόνια πλήρωσε επίσημα 

το φόρο των οφειλόμενων ποσών κατά τη κατάθεση των αποδείξεων και 

τώρα ήρθε η στιγμή που δε θα μπορέσει να πληρωθεί τα ποσά για τα οποία 

φορολογήθηκε, ενώ ταυτόχρονα υπόκειται σε συνεχή κουρέματα (μέσα 

από το factoring και άλλες οριζόντιες περικοπές) στις ιατρικές πράξεις και 

επισκέψεις.» δήλωσε ο κος Πατούλης. 

 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο και εκτενέστερο «κούρεμα» οποιασδήποτε άλλης 

κατηγορίας επαγγελματιών και παρόχων υγείας που πραγματικά θεωρείται 

αδιανόητο για την επιβίωση των γιατρών αλλά και για την ποιότητα παροχής 

υγείας των ασθενών. 

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε από τον Αν Υπουργό Οικονομικών: 

1) Το ποσοστό του «κουρέματος» των αμοιβών των γιατρών να είναι 

πολύ μικρότερο του ανακοινωθέντος  

 

2) Να δοθεί προκαταβολή αποπληρωμής των οφειλών, με την οποία ο 

κος Σταϊκούρας συμφώνησε και υποσχέθηκε ότι μπορεί να 

ανέρχεται μέχρι και το 80% αυτών 

 

3)  Για το θέμα του κουρέματος των οφειλών των γιατρών που έχουν 

εκχωρήσει τις απαιτήσεις τους σε εταιρείες factoring, αποφασίστηκε 

μετά από εισήγηση του κου Πατούλη, ειδική συνάντηση του 

Αν.Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου του ΙΣΑ με τους 

γιατρούς και την Πειραιώς factoring για να διευθετηθεί εν όψει του 

κουρέματος της αποπληρωμής των οφειλών τους.  

 

 

 

Καλούμε τον Υπουργό Υγείας κο Λυκουρέντζο και  τον Αν Υπουργό Υγείας 

κο Σαλμά να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες, διότι θα μείνει χαραγμένο στη 

συνείδηση του κάθε γιατρού αλλά  και του κάθε ασθενή ότι τα μεγάλα συμφέροντα 

είναι εκείνα που εξυπηρετούνται μέσα από τέτοιες διαδικασίες και οι παραγωγοί της 

Υγείας αδικούνται. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουν όλο τον υγειονομικό κλάδο 

απέναντί τους για  μια ζωή 

 

Δηλώνουμε για ακόμη μία φορά ότι Υγεία χωρίς Γιατρούς δε γίνεται!!! 
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