Αξιότιμοι
Κυρίες και Κύριοι,
Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων και συναντήσεων που πραγματοποίθηκαν με
πρωτοβουλία του Συλλόγου Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού (Σ.Ε.Υ.Π.) Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Θεσσαλονίκης-Βορείου Ελλάδος σχετικά με την μείζονα προτεραιότητα, της αποκατάστασης των
τακτικών αποδοχών των Ιατρών Ε.Σ.Υ. στο ύψος που οφείλεται με βάση την Απόφαση 431/2018
της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, σας ενημερώνω για τα εξής:
1)
Προς επίτευξη του στόχου της μισθολογικής αποκατάστασης -κατ’ ουσίαν στο προ των
περικοπών του Αυγούστου 2012 ύψος- σε όσους δεν έχουν ήδη ασκήσει προσφυγή (προσοχή: όχι
αγωγή γιατί έχει άλλη δικονομική λειτουργία και δεν κατατείνει στον ανωτέρω στόχο) προτείνεται:
(α) να ασκηθεί ομαδική Προσφυγή στο κατά τόπο αρμόδιο διοικητικό Πρωτοδικείο και (β)
ακολούθως να υποβληθεί Αίτηση για εκδίκαση της προσφυγής απευθείας στο Συμβούλιο
Επικρατείας (ως «πρότυπη δίκη» ή «δίκη πιλότο» του ν. 3900/2010) λόγω του ευρύτερου
ενδιαφέροντος του κρινόμενου ζητήματος.
2)
Το κόστος συμμετοχής του κάθε γιατρού στο δικόγραφο της κοινής προσφυγής ανέρχεται
σε 250 Ευρώ και σε επιπλέον 250 Ευρώ για την υπαγωγή και εκδίκαση της υπόθεσης ως
πρότυπης δίκης στο Συμβούλιο Επικρατείας, δηλαδή συνολικά σε 500 Ευρώ ανά
συμμετέχοντα, χωρίς οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποχρέωση προς το γραφείο μας (δηλ. χωρίς
ποσοστό επί του αντικειμένου της δίκης).
3)
Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται όλα τα δικαστικά έξοδα (πλην του παραβόλου
δημοσίου των 100€ που εκδίδεται και εξοφλείται από τον κάθε ενδιαφερόμενο) για τη σύνταξη,
κατάθεση και τελειωτική εκδίκαση της προσφυγής. Για το συνολικό ποσό της δαπάνης θα εκδοθεί
το προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό στο όνομα του πρώτου προσφεύγοντος και αντίγραφό
του θα αποσταλεί σε όλους τους λοιπούς συμμετέχοντες.
4)
Το ποσό αυτό αποτελεί ειδική προσφορά για τα μέλη του ΣΕΥΠΙΚΑ και ισχύει μόνον
εφόσον συμπληρωθεί ελάχιστος αριθμός 20 συμμετεχόντων ιατρών ανά ομαδική προσφυγή,
προκειμένου να είναι δυνατή η κάλυψη όλων των δαπανών διεξαγωγής της δίκης.
5)
Το ποσό των 500 Ευρώ, προκειμένου κάποιος να θεωρηθεί «συμμετέχων», θα πρέπει να
έχει κατατεθεί το αργότερο μέχρι τις 10/09/2019 στον κάτωθι λογαριασμό της Τράπεζας
Πειραιώς:
IBAN: GR68 0171 5400 0065 4014 1287 806
6) Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο καταθέτη, αιτιολογία
«δικαστικά έξοδα προσφυγής» και να ενημερώνεται το γραφείο μας για την κατάθεση, κατά
προτίμηση μέσω email στο panzab@otenet.gr
7) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής έχουν ανακοινωθεί στη διαδρομή
http://www.seypika-thes.gr/el/Portals/0/Templates/ζαμπιτης102018.pdf
(συμπεριλαμβανομένων
οδηγιών έκδοσης και εξόφλησης του παραβόλου δημοσίου των 100€) καθώς και σε προηγούμενα
ενημερωτικά σημειώματα.
Μαζί με το παράβολο των 100€ παρακαλείσθε να αποστέλλετε και το αποδεικτικό εξόφλησής
του.
8) Η προσφυγή θα συνταχθεί/κατατεθεί ανά Δ.Υ.ΠΕ. και θα έπεται κοινής αιτήσεως των
προσφευγόντων περί αποκατάστασης του μισθολογίου και καταβολής των τυχόν αναδρομικών από
της εντάξεως στον Κλάδο Ε.Σ.Υ. και εντεύθεν.
9) Πριν την κατάθεση της προσφυγής θα ζητηθεί από τον κάθε συμμετέχοντα γιατρό η
μισθοδοτική κατάσταση εκείνης της περιόδου (για το ζήτημα αυτό θα υπάρξει νεότερη επίκαιρη
ενημέρωση).
10) Για την εκδίκαση της προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας θα χρειαστεί
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (για το ζήτημα αυτό θα υπάρξει νεότερη επίκαιρη ενημέρωση).

11) Διευκρινίζεται ότι:

-

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο αναγκαίος, για την κάλυψη των αναγκαίων εξόδων,
αριθμός συμμετεχόντων ιατρών, τα χρήματα θα επιστραφούν στους καταβαλόντες αφού
ενημερωθούν σχετικά από το γραφείο μας.

-

Όσοι γιατροί έχουν ήδη ασκήσει προσφυγή, η οποία εκκρεμεί σε διοικητικό Πρωτοδικείο
χωρίς να έχει οριστεί δικάσιμος συζήτησης, θα επιβαρυνθούν μόνον με το επιπλέον ποσό των 250
Ευρώ για την υπαγωγή και εκδίκαση της υπόθεσης ως πρότυπης δίκης στο Συμβούλιο
Επικρατείας. Το ποσό αυτό θα πρέπει να κατατεθεί στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό της
τράπεζας Πειραιώς και στο καταθετήριο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο καταθέτη, αιτιολογία
«δικαστικά έξοδα εκδίκασης προσφυγής» και να ενημερώνεται το γραφείο μας για την κατάθεση
μέσω email στο panzab@otenet.gr

-

Η άσκηση της προσφυγής παραμένει κομβικής σημασίας για την κατοχύρωση των
μισθολογικών δικαιωμάτων των γιατρών, ιδίως μετά τη θέσπιση του νέου μισθολογίου του ν.
4472/2017.
Θεσσαλονίκη, 08.08.2019

Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Ζαμπίτης
Δικηγόρος παρ´ Αρείω Πάγω
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
1)Φωτοτυπία ταυτότητας προσφεύγοντος.
2) Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας και επικοινωνίας (τηλέφωνα και email)
προσφεύγοντος.
3) ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. προσφεύγοντος.
4) 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/ebanking) ποσού 100 ευρώ (κωδ. παραβόλου: 1367), με
αιτιολογία: «Ένσταση/ Αντένσταση/Προσφυγή/Ανακοπή ενώπιον ΔΔ» δηλαδή ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου.
5) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών, πρόσφατης εκδόσεως από τη
Διοικητική Υπηρεσία της Δ.Υ.ΠΕ. (κατ᾽ εξαίρεση, αρκεί και παλαιότερο
Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εφόσον δεν έχει μεταβληθεί η περιγραφόμενη σε αυτό
υπηρεσιακή κατάσταση του γιατρού).
6) Μισθοδοτική Κατάσταση (ή αλλιώς «Βεβαίωση Αποδοχών») μηνός Σεπτεμβρίου 2019 (ή
την πλέον πρόσφατη σε σχέση με την ημερομηνία υποβολής των λοιπών δικαιολογητικών
συμμετοχής). Κατά το χρόνο κατάθεσης της προσφυγής θα απαιτηθεί και η πλέον
πρόσφατη διαθέσιμη (τότε) Μισθοδοτική Κατάσταση (θα υπάρξει σχετική ενημέρωση).
7) Τυχόν προκατατεθείσα αίτηση για μισθολογική αποκατάσταση σύμφωνα με την
απόφαση ΣτΕ Ολ. 431/2018 (με τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχ. εγγράφου στη Δ.Υ.ΠΕ.)
Τα ανωτέρω είναι αναγκαία για την άσκηση ομαδικής προσφυγής, ανά Δ.Υ.ΠΕ., από
γιατρούς κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. των μονάδων του π. ΠΕΔΥ, στο αρμόδιο κατά τόπο
Διοικητικό Πρωτοδικείο.

