
Προς:	ΣΕΥΠ-ΠΦΥ	Β.	Ελλάδος	και	ιατρούς	μέλη	του	

Σε	 συνε'χεια	 προηγου' μενης	 ενημε'ρωσης	 που	 πραγματοποιη' θηκε	 με	
πρωτοβουλι'α	 του	 Συλλο'γου	 Επιστημονικου' 	 Υγειονομικου' 	 Προσωπικου' 	
(Σ.Ε.Υ.Π.)	Π.Φ.Υ.	-	Βορει'ου	Ελλα' δος,	θε'τουμε	υπο'ψη	σας	και	τα	εξη' ς:	

α)	 Με	 την	 προ' σφατη	 απο'φαση	 1408/2022	 της	 Ολομέλειας	 του	
Συμβουλίου	 της	 Επικρατείας	 κρι'θηκε	 ο' τι	 οι	 διατα' ξεις	 των	 α' ρθρων	
138-140	 του	 ν.	 4472/2017	 περι'	 θεσπι'σεως	 του	 νε'ου	 (νυν	 ισχυ' οντος)	
ειδικου' 	 μισθολογι'ου	 των	 ιατρω' ν	 του	 Ε.Σ.Υ.	 και	 επανακαθορισμου' 	 του	
βασικου' 	 μισθου' ,	 των	 επιδομα' των	 και	 των	ωρομισθι'ων	 εφημεριω' ν	 τους,	
αντι'κεινται	στην	απορρε'ουσα	απο' 	 το	α' ρθρο	21	παρ.	 3	 του	Συντα' γματος	
αρχη' 	 της	 ιδιαι'τερης	 μισθολογικη' ς	 μεταχειρι'σεως	 των	 ιατρω' ν	 του	 Ε.Σ.Υ.	
καθω' ς	 και	 προς	 την	 αρχη' 	 της	 αναλογικο' τητας	 και	 της	 ισο' τητας	 στα	
δημο' σια	 βα' ρη.	 Η	 απο'φαση	 αυτη' 	 εκδο' θηκε	 σε	 συνε'χεια	 της	 431/2018	
απο'φασης	της	Ολομε'λειας	του	Συμβουλι'ου	της	Επικρατει'ας	με	την	οποι'α	
ει'χαν	κριθει'	 ομοι'ως	αντισυνταγματικε'ς	 οι	 μισθολογικε'ς	περικοπε'ς	 του	 ν.	
4093/2012	στο	“παλαιο' 	μισθολο'γιο”.	

β)	Προς	επι'τευξη	του	στο'χου	της	μισθολογικη' ς	αποκατα' στασης,	κατ’	
ουσι'αν	στο	προ	των	περικοπω' ν	του	Αυγου' στου	2012	υ'ψος,	σε	ο' σους	δεν	
ε'χουν	ασκη' σει	προσφυγη' 	(προσοχη' :	ο'χι	αγωγη' 	γιατι'	ε'χει	α' λλη	δικονομικη' 	
λειτουργι'α	 και	 δεν	 κατατει'νει	 στον	 ανωτε'ρω	 στο'χο)	 προτει'νεται	 να	
ασκηθει'	 ομαδικη' 	 Προσφυγη' 	 στο	 κατα' 	 το' πο	 αρμο' διο	 Διοικητικο' 	
Πρωτοδικει'ο.	

γ)	 Το	 προσδοκω' μενο	 ο'φελος	 απο' 	 την	 α' σκηση	 προσφυγη' ς	 στο	
διοικητικο' 	 πρωτοδικει'ο	 με	 αι'τημα	 την	 ακυ' ρωση	 των	 μισθοδοτικω' ν	
καταστα' σεων	 της	 τρε'χουσας	 χρονικη' ς	 περιο' δου	 και	 την	 ad	 hoc	
αποκατα' σταση	 του	 μισθολογι'ου	 τακτικω' ν	 αποδοχω' ν	 για	 κα' θε	
προσφευ' γοντα	ιατρο' 	κλα' δου	Ε.Σ.Υ.,	στα	επι'πεδα	που	κρι'θηκαν	με	την	ΣτΕ	
Ολ.	 1408/2022,	 εκτιμα' ται	 ο' τι	 θα	 ανε'λθει	 περι'που	 στο	 υ'ψος	 του	 30%	
μεσοσταθμικα' ,	 ανα' λογα	 και	 με	 τη	 βαθμι'δα	 και	 τον	 συνολικο' 	 χρο' νο	
υπηρεσι'ας	ενο' ς	εκα' στου	προσφευ' γοντος.	

δ)	Ανα' λογου	περι'που	υ'ψους	εκτιμα' ται	ο' τι	θα	ει'ναι	το	ο'φελος	επι'	των	
προ' σθετων	 απολαβω' ν	 (αποζημι'ωση	 εφημεριακη' ς	 απασχο' λησης)	 για	
ο' σους	 ιατρου' ς	 εκτελου' ν	 εφημερι'ες	 και	 αμει'βονται	 γι’	 αυτε'ς.	 Για	 την	
επιδι'ωξη	των	αξιω' σεων	αυτω' ν	προτει'νεται	η	α' σκηση	αγωγη' ς.	
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ε)	Το	κο' στος	συμμετοχη' ς	του	κα' θε	γιατρου' 	στο	δικο'γραφο	της	κοινη' ς	
προσφυγη' ς	θα	καθοριστει'	ανα' λογα	με	τον	συνολικο' 	αριθμο' 	των	γιατρω' ν	
που	 θα	 εκδηλω' σουν	 ενδιαφε'ρον	 συμμετοχη' ς	 στην	 προσφυγη' .	 Για	 το	
σκοπο' 	 αυτο' 	 θα	 ακολουθη' σει	 νεο' τερη	 ενημε'ρωση	 μετα' 	 την	 καταρχήν	
εκδη' λωση	ενδιαφε'ροντος.	

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	 ΓΙΑ	 ΤΗΝ	ΑΣΚΗΣΗ	ΟΜΑΔΙΚΗΣ	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ	
ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ	

1)	Φωτοτυπι'α	ταυτο' τητας	προσφευ' γοντος.	
2)	Πλη' ρη	στοιχει'α	διευ' θυνσης	κατοικι'ας	και	επικοινωνι'ας	(τηλε'φωνα	

και	email)	προσφευ' γοντος.	
3)	ΑΦΜ	και	Δ.Ο.Υ.	προσφευ' γοντος.	
4)	 Πιστοποιητικο' /Βεβαι'ωση	 υπηρεσιακω' ν	 μεταβολω' ν,	 προ' σφατης	

εκδο' σεως	 απο' 	 τη	 Διοικητικη' 	 Υπηρεσι'α	 (κατ	e 	 εξαι'ρεση,	 αρκει'	 και	
παλαιο' τερο	 Πιστοποιητικο' /Βεβαι'ωση	 εφο'σον	 δεν	 ε'χει	 μεταβληθει'	 η	
υπηρεσιακη' 	κατα' σταση	του	γιατρου' ).	

5)	 Μισθοδοτικη' 	 Κατα' σταση	 (η' 	 αλλιω' ς	 «Βεβαι'ωση	 Αποδοχω' ν»)	 του	
τρέχοντος	μηνός.	Κατα' 	το	χρο' νο	κατα' θεσης	της	προσφυγη' ς	ενδε'χεται	να	
απαιτηθει'	 και	 η	 πλε'ον	 προ' σφατη	 διαθε'σιμη	 (το' τε)	 Μισθοδοτικη' 	
Κατα' σταση	(θα	υπα' ρξει	σχετικη' 	ενημε'ρωση).	

6)	 Παρα' βολο	 Δημοσι'ου	 (e-Παρα' βολο	 εκδιδο' μενο	 στο	 ο' νομα	 κα' θε	
προσφευ' γοντος	 με'σω	 TAXISNET,	 στη	 διευ' θυνση	 https://www1.gsis.gr/	
sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm,	 και	 εξοφλου' μενο	 με'σω	
τραπε'ζης/ebanking)	 ποσου' 	 100	 ευρω' 	 (κωδ.	 παραβο' λου:	 1367),	 με	
αιτιολογι'α:	 «Ένσταση/	 Αντε'νσταση/Προσφυγη' /Ανακοπη' 	 ενω' πιον	 ΔΔ»	
δηλαδη' 	ενω' πιον	του	Διοικητικου' 	Πρωτοδικει'ου.	

7)	Αποδεικτικο' 	πληρωμη' ς	του	ανωτε'ρω	παραβο' λου	των	100	€.		
Τα	υπ’	αριθ.	6	και	7	θα	πρέπει	να	εκδοθούν	όταν	οριστικοποιηθεί	

η	ομάδα	των	προσφευγόντων.		

Θεσσαλονίκη,	1.11.2022	

Με	εκτίμηση,	

Παναγιώτης	Ζαμπίτης	
Δικηγόρος	παρ´	Αρείω	Πάγω	
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