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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ενόψει σχετικής συζήτησης και ερωτήματος:  

1)Αναφορικά με τους ιατρούς του  Π.Ε.Δ.Υ. κλάδου ΠΕ ιατρών -οδοντιάτρων της

4ης Υ.Π.Ε. Μακεδονίας, οι οποίοι, ενώ υπέβαλαν  εμπρόθεσμα αίτηση για ένταξή

τους στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., εντούτοις δεν αξιολογήθηκαν και

δεν συμπεριλήφθηκαν τελικώς στην αριθμ. 12208/15.5.2015(ΦΕΚ G 700/20.7.2015)

απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.Π.Ε. περί ένταξης και κατάταξης σε θέσεις

κλάδου ιατρών ΕΣΥ , λόγω της συμμετοχής τους σε ένδικα βοηθήματα (αιτήσεις

ασφαλιστικών μέτρων και αγωγές), ήτοι βάσει μη νομίμου κριτηρίου: 

Η μη συμπερίληψή τους στην ανωτέρω απόφαση συνιστά  άρνηση για ένταξή

τους  στον  κλάδο  ειδικευμένων  ιατρών  Ε.Σ.Υ.  και  δύναται  να  προσβληθεί  με

αίτηση  ακύρωσης  ενώπιον  του  Διοικητικού  Εφετείου.  Η  προθεσμία  είναι  60

ημέρες  από  την  δημοσίευση  στο  ΦΕΚ  (ισχύει  επίσης  η  αναστολή  λόγω

δικαστικών διακοπών). 

2)Για την άσκηση αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά  της

αριθμ.  12208/15.5.2015 (ΦΕΚ Γ 700/20.7.2015)  απόφασης του Διοικητή της 4ης

Υ.Π.Ε. περί ένταξης και κατάταξης σε θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ, με την οποία

εκδηλώθηκε άρνηση για ένταξη των ιατρών/ οδοντιάτρων που συμμετείχαν στις

αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και είτε λειτουργούσαν είτε όχι τα ιατρεία τους

δυνάμει των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων που εκδόθηκαν, θα απαιτηθούν

κατ΄αρχάς τα ακόλουθα έγγραφα: 



- Ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλου της αίτησης ένταξης στο

Ε.Σ.Υ.

- Η υποβολή της συνημμένης αίτησης για χορήγηση εγγράφων από

τον  φάκελο  της  αξιολόγησης  προς  την  4η ΔΥΠΕ  από  κάθε

ενδιαφερόμενο ιατρό /οδοντίατρο. 

- Ο  αριθμός  και  η  ημερομηνία  πρωτοκόλλου  της  ως  αίτησης  για

χορήγηση αντιγράφων από τον φάκελο αξιολόγησής του για το ΕΣΥ. 

- Τα  έγγραφα  που  θα  χορηγηθούν  από  την  παραπάνω  αίτηση.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που χορηγηθούν εκ των υστέρων τα

έγγραφα   αξιολόγησης  θα  κατατεθούν  και  πρόσθετοι  λόγοι

ακύρωσης.

Η  υποβολή  της  αίτησης  προς  την  4η ΔΥΠΕ  για  χορήγηση  αντιγράφων

συνιστάται να γίνει άμεσα προκειμένου να υπάρξει απάντηση πριν την εκπνοή

της προθεσμίας για προσφυγή στα Δικαστήρια.

Το κόστος συμμετοχής θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ενδιαφερομένων.

Συνημμένα:

Αίτηση προς 4η ΔΥΠΕ

Εξουσιοδότηση


