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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ  

ΑΜΑΛΙΑ ΤΑΣΣΗ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Σαλαμάγκα 2, Ιωάννινα, 4ος όροφος 

Τηλ γραφείου:26510-34976-73440 

Fax: 265107344 

e-mail: amaliatassi@hotmail.com 

Ιωάννινα, Νοέμβριος 2018 

---------------------------------------------------------------------------- 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Καλούμε όσους εργαζόμενους επιθυμούν να συμμετέχουν στις 

ομαδικές αγωγές που θα καταθέσει το δικηγορικό μας γραφείο για την 

διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών και αδείας που περικόπηκαν 

ολοσχερώς με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 για την τελευταία ΤΡΙΕΤΙΑ 

(2016,2017,2018), να προσκομίσουν: 

1) Υπηρεσιακή βεβαίωση από την οποία να προκύπτουν:  

α)η ημερομηνία πρόσληψης στο νοσοκομείο,  

β)το ΦΕΚ πρόσληψης,  

γ)η ειδικότητα που κατέχει ο κάθε εργαζόμενος, 

δ)τυχόν μεταβολές. 

2) Μηνιαία βεβαίωση αποδοχών ενός οποιουδήποτε μήνα του 

έτους 2018 

3) Μηνιαία βεβαίωση αποδοχών ενός οποιουδήποτε μήνα του 

έτους 2012. 
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4) Έντυπο, το οποίο θα παραλάβετε από το γραφείο του Συλλόγου 

Εργαζομένων και στο οποίο θα συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία 

που ζητούνται.  

Το κόστος συμμετοχής κάθε υπαλλήλου του νοσοκομείου σας, στις 

σχετικές ομαδικές αγωγές που θα ασκήσει το γραφείο μας, ανέρχεται στο 

ποσό των τριάντα (30)ευρώ, ως προκαταβολή δαπανών. Το πόσο 

αυτό θα καταβληθεί από κάθε εργαζόμενο στον ΤΑΜΙΑ του συλλόγου 

εργαζομένων, ο οποίος θα τηρεί σχετική κατάσταση στην οποία θα 

καταγράφονται τα ονόματα, όσων κατέβαλλαν το κόστος συμμετοχής στις 

ομαδικές αγωγές. Επιπλέον ο κάθε εργαζόμενος που θα καταβάλλει το εν 

λόγω ποσό των τριάντα (30) ευρώ, θα υπογράφει στη σχετική 

κατάσταση που θα τηρείται από τον Ταμία του Συλλόγου Εργαζομένων του 

νοσοκομείου σας. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση ευδοκίμησης των 

σχετικών αγωγών το ποσοστό δικηγορικής αμοιβής, ανέρχεται σε 4% 

πλέον Φ.Π.Α επί του συνολικού (μικτού) χρηματικού ποσού που θα 

επιδικαστεί στον κάθε υπάλληλο, και σε 2% πλέον Φ.Π.Α, σε περίπτωση 

καταβολής της διεκδικούμενης αξιώσεως με δικαστικό συμβιβασμό ή με 

νομοθετική ρύθμιση, εάν αυτά επέλθουν μετά την άσκηση αγωγών και πριν 

από την έκδοση δικαστικών αποφάσεων. Επίσης σε περίπτωση άσκησης 

έφεσης εκ μέρους των εργαζομένων κατά της πρωτόδικης απόφασης, ο 

κάθε εργαζόμενος θα επιβαρυνθεί με το εκάστοτε ισχύον ποσό του 

παραβόλου Δημοσίου για την άσκηση της. 

Παρακαλείσθε, σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις 

σχετικές αγωγές που θα καταθέσει το δικηγορικό μας γραφείο: 
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α) να καταβάλλετε το κόστος συμμετοχής, το οποίο ανέρχεται στο 

ποσό των τριάντα (30) ευρώ, στο ταμία του συλλόγου εργαζομένων του 

νοσοκομείου σας, κατά τις ημερομηνίες από 12/11/2018 έως 

20/11/2018 και ώρες 11:00- 13:00 και  

β) να προσκομίσετε συμπληρωμένο το έντυπο που θα σας 

δοθεί, στα γραφεία του συλλόγου εργαζομένων, κατά τις ημερομηνίες από 

12/11/2018 έως 20/11/2018 και ώρες 11:00- 13:00 

Τα υπόλοιπα έγγραφα που απαιτούνται: α) υπηρεσιακή βεβαίωση, β) 

Μηνιαία βεβαίωση αποδοχών ενός οποιουδήποτε μήνα του έτους 

2018 γ) Μηνιαία βεβαίωση αποδοχών ενός οποιουδήποτε μήνα του 

έτους 2012, παρακαλείσθε να τα προσκομίσετε στο γραφείο εργαζομένων 

του νοσοκομείο σας, το αργότερο μέχρι τις 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΣΟΙ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 

ΤΟΥ 2017. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΟΥΔΑΣ 

 ΟΙ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ 

ΑΜΑΛΙΑ ΤΑΣΣΗ 

 

 


