
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ 7-9, ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ 80 ΑΘΗΝΑ 

Τ. 2651302713-Κ. 6977808330 

email: k.tsoumanis@yahoo.gr - kontsoumanis@gmail.com 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

                                                           Ιωάννινα, 8  Ιουλίου 2022 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ 

ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

 Μετά από αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 

Εργαζομένων, σχετικά με τη διεκδίκηση χρηματικών ποσών για τις 

νοσοκομειακές-υπηρεσιακές στολές από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, σας 

παραθέτω τα κάτωθι: 

 1ον: Το χρονικό διάστημα, που μπορούν όλοι να διεκδικήσουν, αφορά το 

χρονικό διάστημα από το έτος 2017 μέχρι και σήμερα, ήτοι για μία πενταετία. 

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί, μετά από σχετικά ερωτήματα, ότι το 

γεγονός, ότι απορρίφθηκαν οι αγωγές, για όσους από τους εργαζόμενους 

διεκδίκησαν ποσά για στολές για τα προηγούμενα παλαιότερα διαστήματα, δεν 

τους αποκλείει και μπορούν άπαντες να διεκδικήσουν για τα έτη 2017 

μέχρι και σήμερα, καθότι αφορά διαφορετικά χρονικά διαστήματα και δ ε 

ν καταλαμβάνονται οι συγκεκριμένοι προσφεύγοντες από το 

δεδικασμένο. 
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2ον: Τα απαραίτητα στοιχεία που θα απαιτηθούν από τον κάθε 

εργαζόμενο είναι τα κάτωθι: 

1. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία και 

ΦΕΚ Πρόσληψης. 

2. Α.Φ.Μ. (οπωσδήποτε) και email (εφόσον υπάρχει) για τον κάθε 

εργαζόμενο. 

3. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, όπου θα εμφαίνεται η 

υπηρεσιακή κατάσταση και κυρίως η ακριβής ειδικότητα του κάθε 

εργαζόμενου/ης στο Π.Γ.Ν.Ι. 

4. Ευθύς κατωτέρω, σας παραθέτω τις συγκεκριμένες νομοθετικές 

διατάξεις, από τις οποίες προκύπτει, ποιες κατηγορίες 

εργαζομένων, δύνανται και δικαιούνται να συμμετάσχουν στη 

δικαστική διεκδίκηση των οφειλόμενων ποσών για στολές : 

        Mε το άρθρο 19, παρ. 1 της Γ6γ/5740/1968(ΦΕΚ Β’172) απόφασης 

του Υπουργού Κοιν. Πρόνοιας για την « Έγκριση Κανονισμού Καθηκόντων 

Νοσηλευτικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» ρητά ορίστηκε ότι 

στο νοσηλευτικό προσωπικό παρέχεται από το Νοσοκομείο πλήρης στολή 

για την υπηρεσία και ότι άπαν το νοσηλευτικό προσωπικό υποχρεούται 

να φέρει εντός του Νοσοκομείου ειδική στολή καθοριζομένη υπό του 

Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας. Επίσης στο άρθρο 1 της ιδίας 

αποφάσεως το δικαίωμα για παροχή στολής έχουν και οι άρρενες 

νοσοκόμοι, αφού και αυτοί ,όπως ρητά αναφέρεται, υπάγονται στο 

νοσηλευτικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 

Περαιτέρω, στο άρθρο 11, παρ. 2 του Προεδρικού Διατάγματος 87/1986  

αναφέρεται η στελέχωση του προσωπικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, το οποίο 

αποτελείται από τους κάτωθι ενδεικτικούς κλάδους: 

5. α) Κλάδος ΑΤ Νοσηλευτικού Προσωπικού 

6. β) Κλάδος ΑΡ Νοσηλευτικού Προσωπικού 

7. γ) Κλάδος ΑΡ Μαιών 

8. δ) Κλάδος ΑΡ Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων 

9. ε) Κλάδος ΜΕ Νοσηλευτικού Προσωπικού 

10. στ) Κλάδος ΜΕ Προσωπικού Θαλάμων 

11. ζ) Κλάδος ΜΕ Βρεφοκόμων 



12. η) Κλάδος ΣΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού (για εργασίες 

μεταφοράς ασθενών, φροντίδας ασθενών στους θαλάμους και άλλες 

συναφείς εργασίες).  

13.      Επιπλέον με το β.δ 62/12-1-1968 «περί καθορισμού στολής 

διπλωματούχων αδελφών νοσοκόμων κ.λ.π.»(ΦΕΚ 18, 25-1-1968, τ. Α’)  

καθορίστηκε το είδος της στολής για κάθε κατηγορία αδελφών νοσοκόμων 

. Ειδικότερα στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 8 του Β.Δ. 62/1968 

αναφέρεται η υποχρέωση του νοσηλευτικού προσωπικού να φέρει την 

στολή αυτή «πλήρως» , δηλαδή με όλα τα στοιχεία της και να έχει κόσμια 

την εμφάνιση.  

14.        Επιπρόσθετα, με  την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 683/1948 

« Περί Διπλωματούχων Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών»  (ΦΕΚ 

Α’ 124), ορίστηκε ότι οι αδελφές νοσοκόμοι που υπηρετούν σε…..Δημοσίου 

Δικαίου Νοσηλευτικά Ιδρύματα  ορίστηκε ότι δικαιούνται  εκτός των 

αποδοχών και δωρεάν υπηρεσιακής στολής και ότι με την  πρόσληψη μιας 

αδελφής τής χορηγούνται τρεις στολές, ανανεούμενης αυτής (της στολής) 

κατ’ έτος. Κατά δε το άρθρο 21 παρ. 1 του ιδίου νομοθετικού διατάγματος 

«άπασαι αι πτυχιούχοι αδελφαί νοσοκόμοι  υποχρεούνται να φέρουν εν τη 

εκτελέσει της υπηρεσίας των ιδίαν στολήν καθοριζομένου δια διατάγματος 

εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Υγιεινής».  

 

3ον: Το χρηματικό ποσό, που θα απαιτηθεί για την διεκδίκηση των χρηματικών 

ποσών για τη μη χορήγηση υπηρεσιακών στολών, ανέρχεται στο ποσό των 

είκοσι (20) ευρώ για τον κάθε εργαζόμενο, που ενδιαφέρεται να 

συμμετάσχει στις ομαδικές αγωγές. Το ποσό αυτό των είκοσι ευρώ αφορά 

όλες τις ενέργειες, δικαστικές και εξώδικες, που θα απαιτηθούν, μέχρι και 

την έκδοση οριστικής απόφασης από το Μονομελές Διοικητικό 

Πρωτοδικείο , στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, ήτοι: 

Α) Παράβολα-Γραμμάτια Προείσπραξης για την Κατάθεση των  Αγωγών. 

Β) Κοινοποίηση των σχετικών  Αγωγών με Δικαστικό Επιμελητή στη 

Διοίκηση του Νοσοκομείου. 

Γ) Παράβολα- Γραμμάτια Προείσπραξης για Παράσταση για τη Λήψη 

Ενόρκων Βεβαιώσεων για το κάθε δικόγραφο της Αγωγής. 



Δ) Παράβολα-Γραμμάτια Προείσπραξης για Παράσταση και την 

Κατάθεση των Υπομνημάτων των Αγωγών ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 

   

 Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση, 

 

    Με εκτίμηση, 

     

   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 

   ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ  

 


