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Θεμα:  Αγωγές για δεδουλευμένα κατά ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΕΟΠΥ  κλπ  

 

Συνάδελφοι,  

Μετά τις συνεχείς παρατάσεις, υποσχέσεις  και δήθεν διαβεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων, σχετικά με την 

πληρωμή  των δεδουλευμένων μας, που εν τέλει δεν τακτοποιείται, αλλά αντίθετα, πολλοί συνάδελφοι 

αντιμετωπίσαμε και αναθεώρηση (προς τα κάτω) των βεβαιωμένων με ένταλμα τμηματικών πληρωμών,  

θεωρούμε ότι  η μόνη λύση για να περισωθούν τα χρήματά μας είναι η άσκηση αγωγών κατά των 

ασφαλιστικών φορέων που μας τα οφείλουν και μάλιστα άμεσα. 

Γνωρίζετε ότι  ο ΟΠΑΔ  όπως και τα περισσότερα από τα άλλα ταμεία  έπαψαν να υφίστανται και 

ενσωματώθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος με την σειρά του έχει δημιουργήσει ήδη νέες οφειλές. 

Η διοίκηση του Σωματείου μας έχοντας ήδη ζητήσει την συμβουλευτική συνδρομή από τους νομικούς μας 

συμβούλους για το θέμα των αγωγών,  καταλήξαμε ότι  πρέπει είτε ατομικά, είτε ομαδικά, είτε  εν τέλει και 

συλλογικά, να ασκήσουμε ένδικα μέσα κατά του Δημοσίου και των λοιπών ταμείων για τις οφειλές των 

δεδουλευμένων μας.   

Ανάλογα με την επίδειξη ενδιαφέροντος από τα μέλη, το Σωματείο μας θα  ενεργήσει, για λήψη 

προσφοράς από τα Δικηγορικά Γραφεία των νομικών μας συμβούλων και θα τις προωθήσουμε προς εσάς.   

Οι αγωγές πρέπει να ασκηθούν το συντομότερο  δυνατό, για να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα 

παραγραφών Ως ομαδικές, με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, είναι βέβαιο ότι θα  έχουν καλύτερο 

αποτέλεσμα .  

Πληροφοριακά, για την επίδειξη ενδιαφέροντος,  σας ανακοινώνουμε ότι για να ασκηθεί αγωγή πρέπει να  

υποβληθούν από τον κάθε ενδιαφερόμενο, εκτός από τα προσωπικά και επαγγελματικά του στοιχεία, 

αντίγραφα των συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ ή τα άλλα ταμεία, αναλυτικά οι οφειλές κάθε ταμείου προς τον 

ιατρό, συνοδευόμενες από τις υποβληθείσες μηνιαίες καταστάσεις και λοιπά τυχόν έγγραφα που σχετίζονται 

και αποδεικνύουν τις οφειλές και την αναγνώρισή τους από τα ταμεία (βεβαιώσεις αποδοχών, απαντήσεις, 

κλπ). Για την δημιουργία κάθε ατομικού φακέλου και για τον τρόπο και το διαδικαστικό  που θα  

προχωρήσουμε στην άσκηση των αγωγών, θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση από το Σύλλογο, αφού 

εκδηλωθεί ενδιαφέρον  από τα μέλη, οπότε θα ανακοινωθεί και η προσφορά των συνεργαζόμενων μαζί μας 

νομικών συμβούλων. 

Φυσικά κάθε μέλος μπορεί να προχωρήσει σε δικαστικές ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων 

του ατομικά, καλόν όμως θα είναι να υπάρχει μια μαζική κίνηση για μεγαλύτερη άσκηση πίεσης. 

Σε πρώτη φάση: 

Όσοι εκ των συναδέλφων επιθυμούν, να στείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα 

στοιχεία τους (Ονομ/μο,  Τηλέφωνο, Kινητό,   Mail),  στο  FAX  210 6032347 
 
Για το ΔΣ      

 
         Ο  Πρόεδρος                                                                 Ο  Γ.  Γραμματέας                  

        
                                                    

      Αργύρης Πλακιώτης                                                     Σπύρος Κραμποβίτης 
 
 
 
 


