
ΠΡΟΣ: 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Ηράκλειο……………………… 

 

Αίτηση του …………………………………..………. 

 

 

     Είμαι ιατρός ……………………………………………………......(ειδικότητα), 

μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και διατηρώ νόμιμο ιδιωτικό ιατρείο επί της 

οδού. Από το ……………………………… έως ……………………………….. είχα 

υπογράψει 

σύμβαση με τον ΟΠΑΔ ως συμβεβλημένος ιατρός προς τους ασφαλισμένους του  

ΟΠΑΔ. 

      Τις προηγούμενες ημέρες δέχτηκα μήνυμα να καταθέσω τιμολόγιο πληρωμής 

προκειμένου να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές  του ΟΠΑΔ προς εμένα. Προς 

έκπληξη διαπίστωσα ότι το ποσό της εξόφλησης που αναγραφόταν ήταν πολύ 

μικρότερο από το ποσό που είχα καταθέσει με βάση τις ιατρικές επισκέψεις που 

είχαν πραγματοποιηθεί και είχα κάθε μήνα υποβάλλει το σχετικό φάκελο με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά στην υπηρεσία σας. Μετά από εύλογο ερώτημα μου, η 

Διευθύντρια σας με ενημέρωσε ότι το ποσό αυτό προέκυψε μετά από συμψηφισμό 

και ακύρωση μεγάλου αριθμού ιατρικών επισκέψεων μηνιαίως.  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ όπως :  

α) μου γνωστοποιήσετε σύμφωνα με ποιον ισχύοντα νόμο προβήκατε  στην 

εκκαθάριση της δαπάνης, δεδομένου ότι ουδέποτε μέχρι σήμερα υπήρξε οιοδήποτε 

ζήτημα ή ενημέρωσή μου αναφορικά με την ορθότητα και την πληρότητα των 

δικαιολογητικών που είχα καταθέσει στο φάκελό μου, ούτε μου επισημάνθηκε ποτέ η 

παραμικρή παράλειψη εκ μέρους μου ή εκ μέρους των ασφαλισμένων ασθενών μου 

προκειμένου να μπορέσω να προχωρήσω σε τυχόν απαιτούμενες  ενέργειες 

συμπλήρωσής του εντός ευλόγου διαστήματος. 

β) μου γνωστοποιήσετε αναλυτικά τις υπάρχουσες ελλείψεις  στοιχείων του φακέλου 

μου γ) μου χορηγήσετε εύλογη προθεσμία προκειμένου να προσκομισθούν και 

συμπληρωθούν οι τυχόν ελλείψεις στοιχείων. 

    Επειδή με βάση τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας  και την αρχή της χρηστής 

διοικήσεως, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής σας, 

οφείλουν να λειτουργούν εις όφελος του διοικούμενου πολίτη και να τον 

ενημερώνουν για κάθε επαχθή διοικητική πράξη. 



    Επειδή σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζω ως νόμιμη και δεν αποδέχομαι την 

συγκεκριμένη εκ μέρους σας διοικητική πράξη της εκκαθάρισης , η οποία συνιστά 

κατάφορη καταπάτηση των προσωπικών μου δικαιωμάτων και συμφερόντων . 

    Επειδή με τις ενέργειες σας αυτές είναι σχεδόν βέβαιο ότι παραβιάζετε τις εξής 

θεμελιώδεις  αρχές της Δημόσιας Διοίκησης  :  

- της νομιμότητας , η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και 

συνεπάγεται ότι η διοίκηση λειτουργεί στο πλαίσιο των νόμων 

- της ακροάσεως των διοικουμένων 

- της χρηστής διοικήσεως, η οποία πρέπει να σέβεται την προστασία των 

δικαιωμάτων του διοικουμένου και να λειτουργεί με επιείκεια. 

- της καλής πίστης  και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου 

- της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων 

Επειδή ως εκ τούτου η ενέργεια σας αυτή είναι αυθαίρετη και μη νόμιμη για 

τους λόγους αυτούς, και επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου, 

παρακαλώ να μου απαντήσετε εντός των νομίμων προθεσμιών, όπως αυτές 

καθορίζονται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κάθε άλλο σχετικό 

νομοθέτημα, για τις παραλείψεις που εντοπίσατε στο φάκελο μου, ούτως ώστε να 

μπορέσω να προβώ στη συμπλήρωση του και όπως με ενημερώσετε για τις 

διαδικασίες εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

 

 

 

Ο/H   αιτών/ούσα 


