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και Νικολέτας Μανιάτη και δια αυτών προς όλα τα 

µέλη του ανωτέρω Συλλόγου. 

Θέµα: Παρέµβαση σε δίκη Τριτανακοπής ενώπιον του 

Συµβουλίου της Επικρατείας. 

1) Με την υπ’ αριθ. 431/26.02.2018 Απόφαση της 

Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν 

αντισυνταγµατικές οι περικοπές στο µισθολόγιο των Ιατρών 

του Ε.Σ.Υ. που είχαν επιβληθεί µε το ν. 4093/2012. 

2) Ωστόσο, η Απόφαση αυτή περιορίζει τα αποτελέσµατα 

της αντισυνταγµατικότητας, ορίζοντας ότι αυτά επέρχονται 

από 26.02.2018 (χρόνος δηµοσίευσης της Απόφασης) για 

όσους γιατρούς δεν είχαν προσφύγει προηγουµένως στα 

δικαστήρια. 

3) Ήδη, κατά της ανωτέρω αποφάσεως της Ολοµέλειας 

έχουµε ασκήσει, για λογαριασµό ιατρών του Ε.Σ.Υ., 

Τριτανακοπή, µε αίτηµα να ακυρωθεί αυτός ο χρονικός 

περιορισµός, διότι είναι αντίθετος προς το Σύνταγµα και την 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). 

Σηµειωτέον, όπως επισηµαίνεται στη µειοψηφία της ίδιας της 



τριτανακοπτόµενης Απόφασης, «το Δικαστήριο δεν έχει την 

ε ξουσ ί α προσδ ι ορ ι σµού των έναντ ι των τρ ί των 

αποτελεσµάτων της […] αποφάσεώς του. Και τούτο διότι για 

τον περιορισµό των δικαιωµάτων των διοικουµένων, τον 

οποίο συνεπάγεται η άσκηση της εξουσίας αυτής, όπως 

δέχεται η πλειοψηφήσασα άποψη, απαιτείται σχετική 

πρόβλεψη στον νόµο …» η οποία όµως εν προκειµένω δεν 

υφίστατο. 

4) Στη δίκη της Τριτανακοπής στην Ολοµέλεια του 

Συµβουλίου της Επικρατείας µπορούν να παρέµβουν µόνιµοι 

γιατροί του ΠΕΔΥ, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, 

ενταγµένοι στο µισθολόγιο του Ε.Σ.Υ., αλλά και συλλογικές 

οργανώσεις τους, που δεν είναι διάδικοι σε µισθολογικές 

δίκες, εκκρεµείς πριν από την 26η.02.2018. 

5) Διευκρινίζεται ότι βρισκόµαστε σε συνεργασία µε το 

Δικηγορικό Γραφείο Δήµου Νικόπουλου , ο οποίος 

συνυπογράφει και το δικόγραφο της πιο πάνω Τριτανακοπής.   

6) Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενηµέρωση επί του 

θέµατος.- 
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