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Aμηόηηκε θπξία ππνπξγέ,  

Πξηλ κεξηθά ρξόληα δεκηνπξγήζεθε ν ΔΟΠΤΤ σο ν απνθιεηζηηθόο 

θνξέαο πεξίζαιςεο θαη ηαπηόρξνλα αλέιαβε θαη ηηο ιεμηπξόζεζκεο 

νθεηιέο όισλ ησλ ηακείσλ πξνο ηνπο ηαηξνύο. Μέρξη ζήκεξα ζε αξαηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα απζαίξεηα θαη κνλνκεξώο, εμνθινύζε ηκήκα ησλ 

νθεηιώλ ηνπ επηβάιινληαο  έλα γελλαίν «θνύξεκα» πξηλ απηέο 

θαηαβιεζνύλ. 

Με ηελ δεκνζίεπζε ηεο Τπνπξγηθήο απόθαζεο ππ΄αξηζκ. 2/48342/ΓΠΓΚ 

 απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Δθθαζάξηζε 

ιεμηπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ» (Β΄ 1932), κεηαθέξζεθαλ νη 

ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ζηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, δειαδή 

πάιη πίζσ ζηα ηακεία. Με ηνλ ηξόπν απηό ν ΔΟΠΤΤ σο νξγαληζκόο δελ 

έρεη θακία ππνρξέσζε εμόθιεζεο ηελ νπνία πιένλ αλαιακβάλεη ν 

ΔΦΚΑ. Αληηιακβάλεζηε όηη νη ιεμηπξόζεζκεο απηέο νθεηιέο αθνξνύλ 



ηελ εξγαζία ηαηξώλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηα ηακεία ηεο επνρήο (Φνξείο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο)  πνπ ζήκεξα πξνζπαζνύλ λα είλαη ζπλεπείο ζηηο 

δηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο (θνξνινγία, αζθάιηζε, clawback-rebate γηα ηνπο 

εξγαζηεξηαθνύο) πξνο  ζηελ Πνιηηεία.   

Κπξία ππνπξγέ, 

έρνπκε θνπξαζηεί λα παξαθνινπζνύκε ηελ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή ησλ 

εθάζηνηε ππεπζύλσλ πνπ απιά κεηαζέηνπλ ζην ρξόλν ην πξόβιεκα. 

Πξνζβάιινπλ  ηελ επαγγεικαηηθή καο αμηνπξέπεηα. Απμάλνπλ ηελ 

δπζπηζηία καο απέλαληη ζηελ πνιηηεία θαη ζην Κξάηνο. Αλαγλσξίδνληαο 

ηελ δπζρεξή νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Υώξαο  δεηάκε ηνλ  ζςμτηθιζμό ηυν 

ληξιππόθεζμυν οθειλών,  πνπ επηβαξύλνπλ πιένλ ηνλ ΔΦΚΑ, με ηιρ 

αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάινπκε. 

 Δίλαη ε ιύζε ηεο θνηλήο ινγηθήο γηα ηελ επίιπζε ηνπ ρξόληνπ 

πξνβιήκαηνο ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ.  

 

 

 


