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ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ: 

 Με την παρούσα ενημερωτική επιστολή σας γνωστοποιώ ότι έλαβα 

από την γραμματεία του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων Πράξη της 

Προέδρου του 1ου Τμήματος του Δικαστηρίου αυτού, σύμφωνα με την οποία, 

για την υπόθεση των υπευθύνων-υπολόγων,  για την οποία είχαμε καταθέσει 

την με αριθμό καταχώρησης ΑΚ34/21-05-2018 Αίτηση Ακύρωσής μας, 

ορίστηκε δικάσιμος για την συζήτηση της εν λόγω υπόθεσης η 13η  Νοεμβρίου 

2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30.  

Υπενθυμίζεται ότι με το ως άνω δικόγραφο της Αίτησής μας,  

ζητούσαμε να ακυρωθεί  7/22-03-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, σύμφωνα με την οποία είχε 

αποφασιστεί : 

α) Η  ανάκληση όλων των αποφάσεων που εκδόθηκαν είτε από το 

Διοικητή του Νοσοκομείου είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, με τις 

οποίες ανατέθηκαν καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος σε υπαλλήλους της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ως υπευθύνων-υπολόγων μονάδων. Οι ανάγκες 

εύρυθμης λειτουργίας των εν λόγω τμημάτων-μονάδων θα αντιμετωπίζονται 

στο εξής με την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπαλλήλους που υπηρετούν στο 

τμήμα-μονάδα, από τον νόμιμο σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις (Άρθρα 6 

και 7 της αριθμ. Υ4α/39190/11-04-2012 ΚΥΑ) προϊστάμενο αυτού, ο οποίος θα 

φέρει την αποκλειστική ευθύνη, καθώς και το δικαίωμα υπογραφής.  

β) Η άρση ισχύος όλων των αντίστοιχων αποφάσεων που τυχόν 



εκδόθηκαν από τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 

Νοσοκομείου. 

 γ) Η άρση ισχύος κάθε συναφούς ή παρεμφερούς απόφασης 

αντίθετης με το σκεπτικό της παρούσας .  

 Για την πλήρη προετοιμασία της υπόθεσής μας, θα χρειαστεί να 

προβούν οι αιτούντες-εργαζόμενοι του Π.Γ.Ν.Ι. σε συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο, σε οποιοδήποτε συμβολαιογράφο των Ιωαννίνων, όπου όλοι 

μαζί θα με εξουσιοδοτούν να παραστώ στη συζήτηση της υπόθεσης και θα 

εγκρίνει ο καθένας ξεχωριστά του παραπάνω ενδίκου μέσου. 

 Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφόρηση περαιτέρω 

  Ο Συντάξας την παρούσα ενημερωτική επιστολή Δικηγόρος 
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