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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 Με το παρόν, σας ενημερώνω για την εξέλιξη και πορεία των δικαστικών 

υποθέσεων και διεκδικήσεων των εργαζομένων του νοσοκομείου, για διάφορα 

θέματα και ειδικότερα: 

 

1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ 

ΣΤΟΛΕΣ: 

Πρόσφατα έλαβα από τη Γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων, τις Αποφάσεις για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων των 

εργαζομένων του ΠΓΝΙ για προμήθεια υπηρεσιακών στολών, για τα έτη 

2003-2008, που αφορούσαν τις εξής αγωγές: 

Α)  Την αγωγή με χρονολογία κατάθεσης 13.08.2008, με πρώτο όνομα 

ενάγοντος Βασιλική Κόκκα του Μιχαήλ κλπ. (σύνολο 100 ενάγοντες). 

Β)  Την αγωγή με χρονολογία κατάθεσης 13.08.2008, με πρώτο όνομα 

ενάγοντος Χρυσάνθη Ξυλούρη του Κωνσταντίνου, κλπ (σύνολο 96 ενάγοντες)  

Γ) Την αγωγή με χρονολογία κατάθεσης 13.08.2008, με πρώτο όνομα 

ενάγοντος Ξάνθη Πλιάκου του Ιωάννου κλπ (σύνολο 51 ενάγοντες ). 

Δ) Την αγωγή με χρονολογία κατάθεσης 13.08.2008, με πρώτο όνομα 

ενάγοντος Αθηνά Καρανάσιου του Γεωργίου κλπ (σύνολο 97 ενάγοντες). 

Ε) Την αγωγή με χρονολογία κατάθεσης 13.08.2008, με πρώτο όνομα 

ενάγοντος Ειρήνη Δεμερτζή του Ηλία κλπ (σύνολο 21 ενάγοντες). 

  

 

 



Άπασες οι αποφάσεις α π ο ρ ρ ί π τ ο υ ν το σύνολο των παραπάνω 

αγωγών μας, ως απαράδεκτων, με το κάτωθι σκεπτικό: 

 «Οι ενάγοντες δεν ανταποκρίθηκαν στο βάρος απόδειξης που έφεραν 

ως προς τη ζημία που ισχυρίζονται ότι υπέστησαν από τις παράνομες 

παραλείψεις των οργάνων του εναγομένου, αλλά και ως προς το ύψος στο 

οποίο αυτή ανέρχεται. Τούτο δε, διότι το μοναδικό προσκομισθέν ιδιωτικό 

έγγραφο δεν συνιστά πρόσφορο στοιχείο προκειμένου να αποδειχθεί, πέραν 

πάσης αμφιβολίας, ότι οι ενάγοντες πραγματοποίησαν  την επικαλούμενη 

από αυτούς δαπάνη και συνακόλουθα, ότι υπέστησαν τη σχετική ζημία, 

όπως το συμπέρασμα αυτό ευθέως θα προέκυπτε από 

τιμολόγια πώλησης ή αποδείξεις λιανικής πώλησης ή με άλλο 

πρόσφορο αποδεικτικό μέσο …. Τέλος ο ισχυρισμός των εναγόντων 

σύμφωνα με τον οποίο έχει αμετάκλητα κριθεί το  ί δ ι ο  ζήτημα με την με 

αρ. 2778/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι αβάσιμος, 

κατά το μέρος που με αυτόν  προτείνεται η ύπαρξη δεδικασμένου, 

δεδομένου ότι δεν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις κατ’  ‘άρθρο 197 

του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και ιδίως αυτές που διατυπώνονται 

στην  παρ.3  του άρθρου αυτού, καθόσον οι ενάγοντες δεν είχαν την 

ιδιότητα του διαδίκου στις προαναφερόμενες δίκες..». 

 Συμπερασματικά για την ευδοκίμηση των αγωγών μας, θα έπρεπε να 

προσκομίζαμε αναλυτικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγια από 

01-01-2003 μέχρι 13-08-2008, οπότε και κατατέθηκαν οι αγωγές μας.. 

 Σημειωτέον ότι οι αγωγές με πρώτο όνομα εναγόντων α) Παναγιώτα 

Χασόγια Τόκη κλπ και β) Μαίρη Στεργίου κλπ δεν έχει συζητηθεί ακόμα 

καθότι η δικάσιμος αυτών έχει προσδιοριστεί για την 11η Δεκεμβρίου 

2018. 

 

 

 



2) ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: 

Η αγωγή με αριθμό κατάθεσης 781//29-12-2017 των υπευθύνων-

υπολόγων, αναπληρωτών προϊσταμένων, με πρώτο όνομα Κυριακή 

Ζηκίδου του Γεωργίου κλπ (σύνολο 18 ενάγοντες), αναφορικά με το 

επίδομα θέσης-ευθύνης, δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί, ενώ δεν 

μπορεί να γίνει εκτίμηση του προσδιορισμού της ημερομηνίας της 

δικασίμου. 

3) ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:  

Η αγωγή των φυσικοθεραπευτών κατά του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου, με πρώτο όνομα Τριανταφυλλιά Κοληνιάτη κλπ (σύνολο 

11 ενάγοντες) για τη διεκδίκηση του επιδόματος επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας είχε αρχικώς προσδιοριστεί για την Τρίτη 13 

Νοεμβρίου 2018, όμως θα αναβληθεί από το ίδιο το Δικαστήριο 

(οίκοθεν) λόγω έλλειψης διοικητικού φακέλου. 

   Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. 

     Με εκτίμηση, 

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 

 

 


