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Ενημερωτικό σημείωμα για κοινή προσφυγή ιατρών κλάδου ΕΣΥ 

του π. ΠΕΔΥ 
 

Σε συνέχεια νεότερης εκ μέρους σας ενημέρωσης ότι συνάδελφοί σας επιθυμούν να 

συμμετέχουν σε ομαδικές ανά ΔΥΠΕ προσφυγές που θα κατατεθούν στα Διοικητικά 

Πρωτοδικεία της χώρας για τη μισθολογική αποκατάσταση των γιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. 

μετά την έκδοση της Ολομέλειας ΣτΕ 431/2018,  σας αποστέλλω και πάλι το συνημμένο 

σημείωμα σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ, αφού 

ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα Μέλη του Συλλόγου σας, να τηρηθεί αυστηρό 

χρονοδιάγραμμα μέχρι την Παρασκευή 19.10.2018 για την αποστολή των 

δικαιολογητικών στα γραφείο μας (βλ. διεύθυνση γραφείου κάτωθι). 

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζω ότι, εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον, μπορεί να 

επιδιωχθεί η άσκηση αγωγής για λογαριασμό ιατρών του Συλλόγου σας οι οποίοι έχουν 

πλέον συνταξιοδοτηθεί (οπότε, για το λόγο αυτό, αδυνατούν να συμμετέχουν στη 

διαδικασία της κοινής προσφυγής).  

 

 

 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση,  

  

Παναγιώτης Στ. ΖΑΜΠΙΤΗΣ 

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω 

Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου 

  
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 2018 (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. Το κόστος συμμετοχής θα καθοριστεί μετά την οριστικοποίηση 

του συνολικού αριθμού των ανά Δ.Υ.ΠΕ. ενδιαφερομένω 


