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H ∆.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, µε αίσθηµα ευθύνης,  ολοκληρώνει την επίλυση 

του ζητήµατος της απλήρωτης εργασίας, που είχε δηµιουργηθεί σε γιατρούς µε 

απορριπτικές δικαστικές αποφάσεις. 

Η ∆.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, παρότι επέτυχε την ακύρωση κατασχετήριων,  

προχώρησε στην τακτοποίηση των αµοιβών ιατρών συνολικού ποσού 497.268,97€  

που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στις Μονάδες Π.Φ.Υ. αρµοδιότητας της.  Τα εν 

λόγω κατασχετήρια συνολικού ποσού 421.624,00€ εκταµιεύτηκαν, µε αµφίσηµο 

τρόπο,  από τον τραπεζικό λογαριασµό της υπηρεσίας µας, στις 14 και 16   

Αυγούστου 2017 και αφορούσαν σε καταβολή δεδουλευµένων, 23 ιατρών, για το 

διάστηµα από ∆εκέµβριο 2015 έως Νοέµβριο 2016.  

Για την τακτοποίηση των ανωτέρων κατασχετηρίων η ∆.Υ.ΠΕ. προέβη στις 

παρακάτω ενέργειες: 

- Εκδόθηκε συµψηφιστικό ΧΕΠ για την λογιστική τακτοποίηση των δυο 

κατασχετηρίων 

- Εκδόθηκαν ΧΕΠ για την τακτοποίηση του συνόλου της οφειλής της ∆ΥΠΕ σε 

18 ιατρούς, για το διάστηµα από ∆εκέµβριο 2015 έως Νοέµβριο 2016, βάση 

των βεβαιώσεων των Υπευθύνων των Μονάδων Υγείας 

- Ζητήθηκαν από 5 ιατρούς µέρος των µη νοµίµως κατασχεθέντων ποσών 

- Εκδόθηκε ΧΕΠ για την απόδοση σε ασφαλιστικά ταµεία των εργοδοτικών 

εισφορών για το ανωτέρω διάστηµα 

- Βεβαιώθηκαν τα ποσά των οφειλοµένων ασφαλιστικών εισφορών των ιατρών 

και ενηµερώθηκαν τα αντίστοιχα ταµεία. 

H ∆.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, επιφυλάσσεται να ασκήσει και θα ασκήσει τα 

νόµιµα δικαιώµατα της σε υποθέσεις κατασχετηρίων µε αµφίσηµα 

χαρακτηριστικά. 

Επιπλέον, η  ∆ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου εκκαθάρισε τις οφειλόµενες αµοιβές, 

συνολικού ποσού 173.656,13€ για 6 ιατρούς, που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στις 

Μονάδες Π.Φ.Υ. αρµοδιότητας της, για το χρονικό διάστηµα από ∆εκέµβριο 2015 

έως Σεπτέµβριο 2017, βάση των αντίστοιχων βεβαιώσεων των υπευθύνων των 

Μ.Υ.. και οι οποίοι υπέγραψαν την υπ’ αρ. 232/2018 πράξη δικαστικού 

συµβιβασµού του Πρωτοδικείου Πειραιά. Η καταβολή των δεδουλευµένων 

εκκαθαρισθεισών αµοιβών θα υλοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2018. Οι ιατροί αυτοί ήδη 

µισθοδοτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4461/2017. 

 

Με την ίδια διαδικασία η ∆.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου προχωρεί επίσης στην 

εκκαθάριση οφειλών συνολικού ποσού 569.106,64€, σε άλλους 28 ιατρούς, οι 

οποίοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους για το χρονικό διάστηµα από ∆εκέµβριο 2015 έως 

Σεπτέµβριο 2017 και ήδη µισθοδοτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν.4461/2017. 

 

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών η ∆.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου 

επιλύει όλες τις εκκρεµότητες παροχής ιατρικών υπηρεσιών χωρίς αµοιβή, 

υλοποιώντας τις επιταγές του Ν. 1397/1983 περί Εθνικού Συστήµατος Υγείας. 


