
 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη 15 Σεπτεµβρίου 2011 

 

 

  

ΘΘΕΕΜΜΑΑ::  ΑΑγγωωγγέέςς  εεννααννττίίοονν  ΟΟΠΠΑΑ∆∆  κκααιι  λλοοιιππώώνν  ττααµµεείίωωνν  γγιιαα  τταα  

δδεεδδοουυλλεευυµµέένναα  χχρρεεωωσσττοούύµµεενναα  

 

 

 Αγαπητές-οί , συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
 

Η δικαστική διεκδίκηση των δεδουλευµένων από τον ΟΠΑ∆ και 

τα λοιπά ταµεία υπήρξε προεκλογική µας δέσµευση και δυστυχώς 

αποδεικνύεται αναγκαίος µονόδροµος. 

Κατόπιν τούτου το ∆.Σ. του Ι.Σ.Θ. στις 13/9/2011 αποφάσισε 

οµόφωνα να καλέσει τους συναδέλφους που επιθυµούν να καταθέσουν 

αγωγή για τα δεδουλευµένα τους. 

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ: 

Μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2011 κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να 

προσκοµίσει στο σύλλογο το ειδικό έντυπο µε τα στοιχεία επικοινωνίας 

του, το οποίο µπορείτε να παραλάβετε από το σύλλογο ή να εκτυπώσετε 

από την ιστοσελίδα. Επιπλέον, θα πρέπει να προσκοµίσει σε κλειστό 

φάκελο λευκό Α4 ( ένας φάκελος για κάθε ταµείο ): 

1) φωτοτυπία της σύµβασης του, 

2) φωτοτυπίες των ανεξόφλητων καταστάσεων που έχει υποβάλει και δεν 

έχει πληρωθεί ανά ταµείο και 

3) εφόσον έχει, φωτοτυπίες των συνοδών παραστατικών. 

Το κόστος της αγωγής για το πρώτο ταµείο είναι 100€ και 20€ για κάθε 

επιπλέον ταµείο. Για τα παραπάνω θα λαµβάνετε απόδειξη κατάθεσης 

και πληρωµής. 



 

 

Οι φάκελοι κλειστοί θα παραδοθούν απευθείας στους δικηγόρους 

οι οποίοι και µόνο θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. Μετά την 

επεξεργασία των στοιχείων αρχικά θα αποσταλούν οµαδικά εξώδικα 

προς κάθε ταµείο και στη συνέχεια θα κατατεθούν οµαδικές αγωγές κατά 

των ταµείων για έντοκη εξόφληση ( από την ηµεροµηνία εξωδίκου – 

αγωγής ). 

 Η εκδίκαση αναµένεται µετά από µακρύ χρονικό διάστηµα και 

κατά την εκδίκαση κάθε συνάδελφος θα επιβαρυνθεί µε τέλος που 

καταβάλλεται στο δικαστήριο και σήµερα ανέρχεται σε 4,4 τοις χιλίοις 

επί του διεκδικούµενου ποσού, από τον ίδιο. 

 Το κόστος της αγωγής που τυχόν δεν θα καλυφθεί από τα χρήµατα 

των ενδιαφεροµένων θα συµπληρωθεί από το ταµείο του συλλόγου. 

 Αιτήσεις και δικαιολογητικά µπορείτε να παραδίδετε στα γραφεία 

του συλλόγου από 19/9/2011. 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Dr. Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος 

Πλαστικός Χειρούργος 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Νικόλαος Π. Νίτσας 

Οφθαλµίατρος 


