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ΔΕΛΣΙΟ    ΣΤΠΟΤ 

 

ΕΞΩΔΙΚΗ   ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ, ΠΡΟΚΛΗΗ  &  ΕΠΙΥΤΛΑΞΗ 

 
ΙΑΣΡΙΚΟY ΤΛΛΟΓΟYΠΑΣΡΩΝ, λνκηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ  πνπ εδξεύεη ζηελ 

Πάηξα(νδόο Γ. Βόηζε  αξηζ.42), όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη. 
 

ΠΡΟ 

 
Τελ αλώλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΠΕΙΡΑΙΩ FACTORING – Ανώνςμορ Εηαιπία 
Ππακηοπείαρ Επισειπημαηικών Απαιηήζεων» πνπ εδξεύεη ζηε Νέα Σκύξλε Αηηηθήο 

(Λεσθόξνο Σπγγξνύ αξηζ. 163), όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη. 
 

-------------- 
 
Όπσο αζθαιώο γλσξίδεηε, γεληθώο νη ηξαπεδηθέο θαη ινηπέο εηαηξίεο πνπ ρξεκαηνδνηνύλ 

πειάηεο ηνπο, ιακβάλνληαο από απηνύο, πξνο θάιπςε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο, απαηηήζεηο ηνπο 

θαηά ηξίησλ βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθρώξεζεο, νθείινπλ λα επηδεηθλύνπλ ηελ επηκέιεηα πνπ 

απαηηείηαη ζηηο ζπλαιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηηο εθρσξεκέλεο απαηηήζεηο θαη λα 

επηδηώμνπλ ηελ είζπξαμή ηνπο, ππνρξενύκελεο άιισο ζε απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο ησλ 

πειαηώλ ηνπο από ηελ παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο.  

Η ππνρξέσζε απηή βαξύλεη πξνερόλησο ηηο εηαηξίεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθώλ απαηηήζεσλ 

(“factoring”), αθνύ αθξηβώο απηό είλαη ην αληηθείκελό ηνπο. 

Οη γιαηποί ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΟΠΑΓ, ηνπ ΔΟΠΥΥ θαη ησλ άιισλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ, 

θαζώο επίζεο ηα διαγνωζηικά επγαζηήπια θαη νη ιαηπικέρ εηαιπίερ πνπ παξέρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο απηνύο, ζαο είραλ εθρσξήζεη ηηο ακνηβέο ηνπο έλαληη ησλ 

ελ ιόγσ ηακείσλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνύλ από ηελ εηαηξία ζαο ώζηε λα κπνξέζνπλ 

λα επηβηώζνπλ επαγγεικαηηθά κέρξηο όηνπ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία απνπιεξώζνπλ ηα 

ζπζζσξεπκέλα νθεηιόκελα, ελόςεη ησλ κεγάισλ θαη αιιεπάιιεισλ νηθνλνκηθώλ 

επηβαξύλζεσλ  πνπ πθίζηαληαη ηα ηειεπηαία έηε από ζεηξά δπζκελώλ λνκνζεηηθώλ κέηξσλ. Σην 

πιαίζην δε ησλ ηππνπνηεκέλσλ ζπκβάζεσλ πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθώλ απαηηήζεσλ, πνπ 

ππέγξαςαλ κε ηελ εηαηξία ζαο, ππνρξεώζεθαλ, πέξαλ ησλ άιισλ, λα αλαγλσξίζνπλ εθ 

πξννηκίνπ θαη θάζε δηθαζηηθή ή εμώδηθε ελέξγεηα ηεο εηαηξίαο ζαο σο έγθπξε θαη δεζκεπηηθή θαη 

γηα ηνπο ίδηνπο.  

Σηαδηαθά, σο πξνο ην ζπληξηπηηθά κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εθρσξεζεηζώλ απαηηήζεσλ, ηα ηακεία 

εμόθιεζαλ ζηελ εηαηξία ζαο. Ωζηόζν, γηα ην κηθξό κέξνο πνπ ηειηθά απέκεηλε κέρξη ζήκεξα 

αλεμόθιεην, ε εηαηξία ζαο, ε νπνία δηαζέηεη άξηηα θαη νξγαλσκέλα Ννκηθά Τκήκαηα, νπδέπνηε 
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πξνέβε ζε νπνηαδήπνηε λόκηκε δηθαζηηθή ελέξγεηα ελαληίνλ ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ, αιιά 

θξάηεζε θαη θξαηεί κέρξη θαη ζήκεξα ηηο εθρσξεκέλεο (θαη πξν πνιινύ ιεμηπξόζεζκεο) 

απαηηήζεηο ησλ γηαηξώλ θ.ιπ. θαηά ησλ ηακείσλ εληειώο αδξαλείο, ζηα ζπξηάξηα ηεο, ρσξίο λα 

δηεθδηθεί νύηε απηέο νύηε ηνπο ηόθνπο ππεξεκεξίαο πνπ έρνπλ πξνθύςεη. Ήδε, κέξνο ησλ 

εθρσξεζεηζώλ απαηηήζεσλ θηλδπλεύεη θαη λα παξαγξαθεί, ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο 2015.  

Έηζη, νη αληηζπκβαιιόκελνί ζαο πάξνρνη ππεξεζηώλ πγείαο απνζηεξήζεθαλ νπνηαζδήπνηε 

δπλαηόηεηαο έγθαηξεο δηεθδίθεζεο θαη είζπξαμεο ησλ νθεηινκέλσλ θαη ησλ επ’ απηώλ λόκηκσλ 

ηόθσλ.  

Ταπηόρξνλα, ε εηαηξία ζαο θξόληηδε (θαη ζπλερίδεη) λα ρξεώλεη ηνπο πειάηεο ηεο γηαηξνύο θ.ιπ. 

κε ηνπο δηθνύο ηεο ηόθνπο ππεξεκεξίαο από ηελ πξώηε κέξα θαη, κάιηζηα, κε αλαηνθηζκό.  

Καη όρη κόλνλ απηό, αιιά ηώξα απνζηείιαηε ζηνλ θαζέλαλ ηνπο αηνκηθή εηδνπνίεζε, δεηώληαο 

ηνπ λα ζαο δειώζεη ππεύζπλα, εληόο ζύληνκεο ηαθηήο πξνζεζκίαο, ιεπηνκεξώο ηα θάζε είδνπο 

εηζνδήκαηά ηνπο θαη όια ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ εζείο λα ηα εθηηκήζεηε γηα 

λα ηνλ θαηαηάμεηε, αλάινγα, ζηνπο βηώζηκνπο ή κε νθεηιέηεο ζαο, κε όιεο ηηο εληεύζελ 

ζπλέπεηεο, κεηαρεηξηδόκελνη έηζη, παγίσο θαη κέρξη ηέινπο, ηνπο παξόρνπο πγείαο ζαλ ηνλ 

νπνηνδήπνηε αλαμηόπηζην νθεηιέηε. 

Ο Σύιινγόο καο, ελεξγώλ,βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 11 ηνπ βαζηιηθνύ Γηαηάγκαηνο 

ηεο 11-10 / 7-11-1957 (ΦΔΚ Α΄ 225) «Περί Ιατρικών Συλλόγων και πειθαρχικών Συμβουλίων» 

θαη 2 παξ. 4 ηνπ Ν.Γ. 4111/1960 γηα ινγαξηαζκό θαη πξνο πξνζηαζία ησλ κειώλ καο παξόρσλ 

πγείαο πνπ πθίζηαληαη ζήκεξα ηελ απαξάδεθηε απηή κεηαρείξηζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηθήο 

ζαο ακέιεηαο λα δηεθδηθήζεηε πξνζεθόλησο θαη εγθαίξσο ηα νθεηιόκελα, 

ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΟΜΕΝΟ έληνλα γηα ηηο θαηαρξεζηηθέο απηέο ζπκπεξηθνξέο, θαη ρσξίο ζε θακία 

πεξίπησζε λα ζπλνκνινγνύκε νπνηαδήπνηε από πιεπξάο ζαο πξνβαιιόκελε νθεηιή ή 

επηβάξπλζε νπνηνπδήπνηε είδνπο εηο βάξνο κέινπο καο παξόρνπ πγείαο, ζαο ΚΑΛΟΤΜΕ λα 

αλαιάβεηε ηηο επζύλεο ζαο από ηηο ζπλέπεηεο ησλ δηθώλ ζαο παξαιείςεσλ θαη λα 

ζπκκνξθσζείηε άκεζα ζηηο παξαπάλσ ππνρξεώζεηο ζαο, όπσο ν λόκνο επηβάιιεη, απέσονηαρ 

εθ’ εξήρ από κάθε ενέπγεια ενανηίον ηων μελών μαρ, ηα νπνία, εθ’ όζνλ ζεηο είραηε 

επηθαίξσο εθπιεξώζεη ηηο λόκηκεο ππνρξεώζεηο ζαο, αζθαιώο ζα είραλ ππεξθαιύςεη ή 

θάπνηνη, έζησ, ζα είραλ θαιύςεη θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ην εθθξεκέο ππόινηπν ηεο νθεηιήο 

ηνπο πξνο ηελ εηαηξία ζαο.  

Με ηη πηηή επιθύλαξη κάθε δικαιώμαηορ και αξιώζεώρ μαρ ωρ και ηων μελών μαρ 

παπόσων ςπηπεζιών ςγείαρ, αξκόδηνο δηθαζηηθόο Δπηκειεηήο λα επηδώζεη λόκηκα ηελ 

παξνύζα ζηελ εηαηξία πξνο ηελ νπνία απεπζύλεηαη, όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη, γηα λα ιάβεη 

γλώζε θαη γηα ηηο λόκηκεο ζπλέπεηεο, αληηγξάθνληαο νιόθιεξν ην πεξηερόκελό ηεο ζηελ έθζεζε 

επίδνζεο πνπ ζα ζπληάμεη.- 

 

 


