
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 

   Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «  

Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου » , που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης , 

οδός Κριτοβουλίδου 19 , και εκπροσωπείται νόμιμα. 

 

ΠΡΟΣ 

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 

«Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), 

Περιφερειακή Διεύθυνση Ηρακλείου , που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου 

, οδός Καζάνη αρ. 4 , νομίμως εκπροσωπούμενο 

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου , όπως και όλοι οι ιατρικοί 

σύλλογοι της χώρας , χαρακτηρίζεται εκ του νόμου και μάλιστα από την 

ιδρυτική του πράξη , ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Δυνάμει 

του άρθρου Άρ. 2 παρ. 4 του Ν.Δ 4111/1960 (ΦΕΚ Α  163) «Περί 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υγειονομικών Συλλόγων, 

Ιατρικών και Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, Ασφαλίσεως    

Υγειονομικών, Φαρμάκων και των  περί ιατρικής εν  γένει Αντιλήψεως 

και Δημοσίας Υγείας διατάξεων» για τους Ιατρικούς Συλλόγους ισχύουν 

τα εξής :  

 

« 4.  Οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι δικαιούνται, ιδίω ονάματι ή 

ασκούντες τα δικαιώματα των ιατρών  και  οδοντιάτρων,  να  εγείρωσιν      

αγωγάς,  υποβάλλωσι  μηνύσεις,  παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες και      

γενικώς  κέκτηνται  τα  εκ  της  Πολιτικής  και  Ποινικής   Δικονομίας      

απορρέοντα  δικαιώματα  του διαδίκου ή αδικηθέντος δια πάσαν παράβασιν      

των διατάξεων των Νόμων και Κανονισμών των αφορώντων εις τα 

δικαιώματα και καθήκοντα των ιατρών και οδοντιάτρων, πλην αν  ούτοι  



αντιτίθενται ρητώς  εις την τοιαύτην δικαστικήν ενέργειαν των Συλλόγων των. 

Ωσαύτως οι Ιατρικοί και  Οδοντιατρικοί  Σύλλογοι  και  οι  Πανελλήνιοι  

τούτων θεωρούνται  έχοντες  έννομον  συμφέρον και δικαιούνται να 

παρεμβαίνουν εις πάσαν δίκην ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου σχέσιν 

έχουσαν  με  την άσκησιν  του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος, την 

ιατρικήν και οδοντιατρικήν αμοιβήν και την εφαρμογήν των  διατάξεων  περί  

ιατρικών  και οδοντιατρικών επαγγελμάτων.» 

 

 Ο ΙΣΗ , αριθμεί αυτή τη στιγμή πάνω από δύο χιλιάδες μέλη , 

πολλοί εκ των οποίων , ως ελεύθεροι επαγγελματίες , έχουν συμβληθεί 

με τον «Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» , είτε στο 

παρελθόν με διάφορα άλλα ασφαλιστικά ταμεία που υπήχθησαν σε 

αυτόν (ΟΠΑΔ,ΙΚΑ,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ,ΤΑΥΤΕΚΩ,ΕΤΑΑ κα). Παρότι οι ιατροί έχουν 

προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες τους σε ασφαλισμένους Ταμείων που 

υπήχθησαν στον ΕΟΠΥΥ ,  και συνεχίζου να παρέχουν αυτές στους 

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ ,  σε εκτέλεση των όρων των ατομικών τους 

συμβάσεων , ο  Οργανισμός σας έχει καταστεί υπερήμερος καθότι δεν 

έχετε καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά για τις ήδη παρασχεθείσες 

ιατρικές πράξεις. 

 Όπως πολύ καλά γνωρίζετε ο ΕΟΠΥΥ , αποτελεί τον καθολικό 

διάδοχο των Ασφαλιστικών Οργανισμών - Ταμείων που υπήχθησαν σε 

αυτόν με διάφορα νομοθετήματα . Ως εκ τούτου , νομίμως έχει 

υπεισέλθει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Ταμείων 

αυτών(δυνάμει των άρθρων 17 και 29 του Ν.3918/2011, του  

Ν.4075/2012 (ΦΕΚ Α/11.4.2012) καθώς και του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 

222/12.11.2012) και για το λόγο αυτό ευθύνεται προς τα μέλη μας για 

την καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν στις ιατρικές υπηρεσίες που 

έχουν προσφέρει στους ασφαλισμένους των ταμείων αυτών. Παρόλα 

αυτά όμως , δεν έχετε ακόμη προβεί στην εξόφληση – καταβολή των 

ποσών αυτών , με αποτέλεσμα να υφίσταται πλέον άμεσος κίνδυνος 

παραγραφής μέρος αυτών (αμοιβές για τα έτη 2010 κι 2011). Ο 

κίνδυνος αυτός αφορά κυρίως τις ληξιπρόθεσμες οφειλές όλων των 

ταμείων που υπήχθησαν στον ΕΟΠΥΥ 

(ΟΠΑΔ,ΙΚΑ,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ,ΤΑΥΤΕΚΩ,ΕΤΑΑ,ΟΝ κα) μέχρι και τον 12/2012.  

 



Για τους λόγους αυτούς ζητήσαμε από τα μέλη μας να υποβάλλουν 

αιτήσεις με τα ποσά που τους οφείλονται ανά ταμείο και ανά περίοδο. 

Τα μέλη μας που ανταποκρίθηκαν στην κλήση μας αυτή είναι τα 

ακόλουθα (συνολικά 120) : 

1. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

2. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

3. ΑΛΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4. ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

5. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 

6. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 

7. ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

8. ΑΜΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

9. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΝΟΣ 

10. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

11. ΑΡΓΙΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

12. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

13. ΑΣΠΕΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

14. ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 

15. ΒΑΚΟΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

16. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΡΧΙΛΑΚΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗ 

17. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

18. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

19. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ ΑΝΝΑ 

20. ΒΛΑΣΤΟΥ ΠΙΣΤΗ 



21. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

22. ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΕΜΜΑΝΝΟΥΗΛ 

23. ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΚΑΡΤΣΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 

24. ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΚΛΕΙΩ 

25. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 

26. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

27. ΓΚΟΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

28. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΛΕΓΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ 

29. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

30. ΔΗΜΟΥΔΙΑ ΕΛΕΝΗ 

31. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

32. ΔΟΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

33. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

34. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

35. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

36. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

37. ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 

38. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

39. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

40. ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

41. ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 

42. ΚΑΣΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

43. ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 



44. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

45. ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

46. ΚΥΡΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

47. ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

48. ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

49. ΛΑΘΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

50. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

51. ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

52. ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

53. ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

54. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

55. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

56. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 

57. ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

58. ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 

59. ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

60. ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

61. ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

62. ΜΑΡΑΚΑ ΣΟΦΙΑ 

63. ΜΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 

64. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

65. ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

66. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 



67. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

68. ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

69. ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 

70. ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΔΟΥΓΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

71. ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

72. ΜΗΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 

73. ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

74. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

75. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

76. ΝΙΩΤΗ ΚΑΔΙΑΝΗ 

77. ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

78. ΟΓΚΟΥΡ ΛΟΥΣΥ 

79. ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

80. ΟΡΦΑΝΟΥ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤ. 

81. ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

82. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

83. ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 

84. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

85. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

86. ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

87. ΠΕΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

88. ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

89. ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 



90. ΠΙΣΚΟΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

91. ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

92. ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

93. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

94. ΣΑΝΤΙΠΑΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

95. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

96. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

97. ΣΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

98. ΣΠΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 

99. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

100. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 

101. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

102. ΤΕΡΙΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

103. ΤΖΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

104. ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

105. ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

106. ΤΡΥΠΑΚΗ ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ ΚΑΔΙΑΝΗ 

107. ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ 

108. ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

109. ΤΣΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

110. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

111. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

112. ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 



113. ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

114. ΧΑΙΡΕΤΗ ΑΡΓΥΡΗ 

115. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

116. ΧΑΦΝΑΒΗΣ ΧΑΝΤΕΡ 

117. ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

118. ΧΟΝΔΡΟΖΟΥΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

119. ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 

120. ΧΡΟΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 

 

Έκαστος εξ αυτών , έχει υποβάλλει πίνακες , όπου αναφέρεται 

αναλυτικά το ποσό που του οφείλει κάθε ταμείο καθώς και η αντίστοιχη 

χρονική περίοδος. Τα σχετικά αυτά έγγραφα του κάθε ιατρού μέλους 

μας σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί ως επισυναπτόμενα του με το υπ ‘ 

αριθμ πρωτ. ΙΣΗ 1512/29.12.2015 έγγραφο μας και το οποίο έλαβε στην 

υπηρεσία σας αριθμ. Πρωτ 26627/30.12.2015. 

 

 Επειδή η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας προς 

τα μέλη μας καθυστερεί ανησυχητικά με αποτέλεσμα κάποιες εξ αυτών 

να κινδυνεύουν να παραγραφούν  

 Επειδή οφείλετε να εξοφλήσετε τις οφειλές σας από τις 

παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες των ιατρών μελών μας προς τους 

ασφαλισμένους σας 

 Επειδή τα μέλη μας , μη εξοφλούμενα για τις ήδη 

παρασχεθείσες παροχές αυτές, πλήττονται αναίτια και ζημιώνονται 

καταχρηστικά και κατά παράβαση κάθε έννοιας καλής πίστης , και 

κινδυνεύουν να απολέσουν το  δικαίωμα τους να διεκδικήσουν κάποιες 

εξ αυτών νομικά , λόγω της επικείμενης παραγραφής τους. 



 Επειδή ο Οργανισμός σας , ως καθολικός διάδοχος των 

Ασφαλιστικών Ταμείων που εντάχθηκαν σε αυτόν , ευθύνεται και για τις 

υποχρεώσεις αυτών προς τους ιατρούς μέλη μας που είχαν συμβληθεί 

με αυτά. 

 Επειδή ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου νομιμοποιείται 

ενεργητικά και έχει έννομο συμφέρον για την διεκδίκηση των 

οφειλόμενων ποσών για λογαριασμό των ιατρών μελών μας , καθώς και 

για την άσκηση κάθε δίκης που έχει σχέση με την άσκηση του ιατρικού 

επαγγέλματος , την ιατρική αμοιβή και την εφαρμογή των διατάξεων 

περί ιατρικού επαγγέλματος (ΝΔ 4111/1960 Άρ. 2 παρ. 4)  

 Επειδή η συμπεριφορά του Οργανισμού σας είναι προφανώς 

καταχρηστική και αντισυμβατική και ενδεχομένως να αποστερήσει  από 

τους ιατρούς κάθε νόμιμη δυνατότητα διεκδίκησης των δεδουλευμένων 

τους.       

 Επειδή στο Άρ. 143 του Ν. 4270/2014 , ορίζεται ότι «……β. Με 

την υποβολή στην αρμόδια δημόσια αρχή αίτησης για την πληρωμή της 

απαίτησης, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που 

φέρει η έγγραφη απάντηση του διατάκτη ή της αρμόδιας για την 

πληρωμή της απαίτησης αρχής. Αν η αρμόδια δημόσια αρχή δεν 

απαντήσει, η παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι (6) μηνών από τη 

χρονολογία υποβολής της αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν 

διακόπτει εκ νέου την παραγραφή…..» 

 Επειδή οφείλετε , ως καθολικός διάδοχος όλων των 

ασφαλιστικών ταμείων που υπήχθησαν σε εσάς , στα μέλη μας , 

αμοιβές για τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες στους ασφαλισμένους 

σας.    

 

   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

Και επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος μας και 

δικαιώματος των συμβεβλημένων με τον Οργανισμό σας ιατρών μελών 

μας ,  



ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την παράνομη και αντισυμβατική 

συμπεριφορά του Οργανισμού σας , η οποία πλήττει τα συμφέροντα 

και  την αξιοπρέπεια των μελών μας που έχουν ή είχαν συμβληθεί με 

τον ΕΟΠΥΥ  

Ενεργώντας σύμφωνα με το νόμο και εκπροσωπώντας όλους τους 

ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς μέλη του Ιατρικού Συλλόγου 

Ηρακλείου  που είχαν ή έχουν  συμβληθεί με τον Οργανισμό σας , σας  

ΚΑΛΟΥΜΕ όπως προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες 

ενέργειες για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων σας και 

την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας προς τα 120 μέλη μας , 

όπως οι οφειλές αυτές προκύπτουν από τα επισυναπτόμενα έγγραφα 

που σας έχουμε ήδη κοινοποιήσει με το υπ ‘ αριθμ πρωτ. ΙΣΗ 

1512/29.12.2015 έγγραφο μας και το οποίο έλαβε στην υπηρεσία σας 

αριθμ. Πρωτ 26627/30.12.2015. Σας καλούμε επίσης να θεωρήσετε , ως 

οφείλετε , το ίδιο ως άνω έγγραφο , ως αίτηση η οποία υποβλήθηκε 

στην αρμόδια δημόσια αρχή σας , σύμφωνα με το Άρ. 143 του Ν. 

4270/2014 ,  και έχει επιφέρει τη διακοπή παραγραφής των αξιώσεων 

των 120 μελών μας. Ζητούμε δε , να προβείτε άμεσα στην πλήρη 

εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας προς τους ιατρούς μέλη 

μας.      

Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι εάν η καταβολή των οφειλόμενων 

δεδουλευμένων των ιατρών μελών μας δεν πραγματοποιηθεί , θα 

χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο και βοήθημα για την προάσπιση 

των δικαιωμάτων των ιατρών μελών  μας και την ικανοποίηση πάσης 

θετικής και αποθετικής ζημίας τους , καθώς και για την αποκατάσταση 

πάσης ηθικής  βλάβης τους.         

 

Με επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματος και αξιώσεως των 

μελών του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου , αρμόδιος δικαστικός 

επιμελητής παραγγέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε 

αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται , για να λάβει γνώση και για τις 

νόμιμες συνέπειες , καλούμενος ταυτόχρονα να ενεργήσει άμεσα 



σύμφωνα με τα ανωτέρω , αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενο της 

παρούσης στην έκθεση επιδόσεώς του 

 

 

Ηράκλειο 30 Δεκεμβρίου 2015 

Για τον Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος   

 


