Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Αθήνα, 21 Απριλίου 2018
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί σας, παραθέτω τα εξής
πληροφοριακά στοιχεία:
1. Οι Μόνιμοι δημοσίου δικαίου γιατροί, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο
Ε.Σ.Υ., έχουν την δυνατότητα πρόσθετης παρέμβασης στην Τριτανακοπή
που κατέθεσα χθες (20-04-2018) στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά
της υπ’ αριθμ. 431/2018 Απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, ως προς το
σκέλος που αφορά τον περιορισμό των αποτελεσμάτων της αντισυνταγματικότητας των μισθολογικών περικοπών του Ε.Σ.Υ. που είχαν
επιβληθεί με το ν.4093/2012, ορίζοντας ότι αυτά επέρχονται από 26-022018 (χρόνος δημοσίευσης της Απόφασης) για όσους Γιατρούς δεν είχαν
προσφύγει.
Επίσης, οι εν λόγω Γιατροί έχουν την δυνατότητα άσκησης Ομαδικής
Προσφυγής-Αναγνωριστικής Αγωγής στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, σχετικά με τις μισθολογικές διεκδικήσεις τους, σύμφωνα με τα
κριθέντα (αντισυνταγματικότητα) από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
2. Επισυνάπτω λίστα δικαιολογητικών:
α Για την πρόσθεση παρέμβαση στην Τριτανακοπή: Ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο, ΑΦΜ, Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης, ειδικότητα,
βαθμός, διεύθυνση κατοικίας, κινητό τηλέφωνο.
β Για την Ομαδική Προσφυγή-Αναγνωριστική Αγωγή:
 Φωτοτυπία ταυτότητας προσφεύγοντος.
 Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας και επικοινωνίας (τηλέφωνα
και email) προσφεύγοντος.
 ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. προσφεύγοντος.
 Μισθοδοτική Κατάσταση (ή αλλιώς «Βεβαίωση Αποδοχών») μηνός
Μαρτίου, Απριλίου ή Μαΐου 2018, ανάλογα με τον μήνα
κατάθεσης της Προσφυγής-Αγωγής.
Κυρίλλου Λουκάρεως 55, 11475 Αθήνα, τηλ.: 210 - 6444473, fax: 210 - 6454904,
e-mail: mihailm@otenet.gr

 Παράβολο Δημοσίου (e-Παράβολο εκδιδόμενο στο όνομα κάθε
προσφεύγοντος μέσω TAXISNET, στη διεύθυνση https://www1.
gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm, και εξοφλούμενο
μέσω τραπέζης/e-banking) ποσού 100 ευρώ (κωδ. παραβόλου: 1367),
με αιτιολογία:
«Ένσταση/Αντένσταση/Προσφυγή/Ανακοπή ενώπιον ΔΔ» δηλαδή
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
 Πιστοποιητικό/Βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών, πρόσφατης
εκδόσεως από τη Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου ή της
Δ.Υ.ΠΕ. (για Ιατρούς Μονάδων του Π.Ε.Δ.Υ.).
Τα ανωτέρω είναι αναγκαία για την άσκηση ομαδικής προσφυγής, ανά
Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Δ.Υ.ΠΕ. (για Ιατρούς Μονάδων του
Π.Ε.Δ.Υ.), στο αρμόδιο κατά τόπο Διοικητικό Πρωτοδικείο.
Για την οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση παραμένω στην διάθεσή σας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Δρ Μιχαήλ Δ. Μιχαήλ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Σημείωση ΣΕΥΠΙΚΑ: Από το ενημερωτικό του κ. Μιχαήλ παραλείπουμε
την ενημέρωση για τους ΙΔΑΧ ΠΑΑ λόγω του επείγοντος της τριτανακοπής
των ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΑΑ προς αποφυγή παρανόησης. Θα ακολουθήσει το
θπόλοιπο της ενημέρωσης που αφορά τους ΙΔΑΧ ΠΑΑ
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