
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Λεπίδα Φωτίου του Κων/νου, δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου του ΝΠΔΔ 

με την επωνυμία «Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας» κατοίκου Πατρών οδός.  

 

Κ Α Τ Α 

 

1. Γεωργίου Γιαννόπουλου του .............., ιατρού συνδικαλιστή νυν 

Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας. 

2. Παναγιώτη Νικολόπουλου του...................... ιατρού ακτινολόγου 

νύν Διοικητή 6ης ΔΥΠΕ 

3. Δέσποινας Τσαρίδου του ............................. νυν διοικήτριας του 

Γ.Ν.Ζακύνθου 

4. Παντός άλλου υπευθύνου κυρίως των αναφερομένων υπαλλήλων 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

 

Είμαι δικηγόρος παρ'Αρείω Πάγω, εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών από το έτος 1984, ασκών την ελεύθερη 

δικηγορία και ταυτόχρονα κατέχων την οργανική θέση του Νομικού 

Συμβούλου - Δικηγόρου επί παγία αντιμισθία, εις το ΝΠΔΔ με την επωνυμία 

"Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων 

Νήσων και Δυτικής Ελλάδας" που εδρεύει στην Πάτρα και στην οδό Υπάτης 1 

και μετά την τα κατωτέρω αναφερόμενα, σύσταση της Ενιαίας Νομικής 

Υπηρεσίας όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της περιοχής ευθύνης 

της 6ης ΔΥΠΕ, ορίσθηκα νομίμως προϊστάμενος της υπηρεσίας αυτής, ασκών 

ουσιαστικά τις σχετικές αρμοδιότητες και για τα νομικά ζητήματα όλων των 



Νοσοκομείων της περιοχής ευθύνης της ανωτέρω διοικήσεως και κατα 

συνέπεια και του Γ.Ν.Ζακύνθου. 

 Καθ' όλη την διάρκεια της επαγγελματικής μου πορείας ασκώ ευόρκως το 

λειτούργημα του Δικηγόρου και του Νομικού ενω καθόλην την διάρκεια της 

ζωής μου διαβιώ με απόλυτο γνώμονα το δίκαιο την ηθική και τον νόμο, τηρών 

κριτική στάση απέναντι σε κάθε φαινόμενο κοινωνικής παρακμής. Ουδέποτε 

άφησα την παραμικρή δυνατότητα να υπάρξουν αιτιάσεις για ανήθικες η 

παράνομες πράξεις εναντίον μου. 

Η συνεργασία μου από το έτος 2002 μέχρι και το έτος 2014 με όλες τις 

διοικήσεις του ΝΠΔΔ όπου υπηρετώ ως νομικός σύμβουλος – δικηγόρος, ήταν 

σε άριστο επίπεδο και στηριζόταν στον απόλυτο σεβασμό της εταρότητας 

ρόλων και αρμοδιοτήτων. Ολοι οι διοικητές ήταν προσωπικότητες 

επιστημονικής και διοικητικής ευρύτητας και γνώριζαν άριστα τον ρόλο του 

νομικού συμβούλου –κατά νόμο- στα πλαίσια της Δημόσιας Διοίκησης. 

Δυστυχώς το κλίμα με τον χώρο των συνδικαλιστών ήταν εξ αρχής 

διαφορετικό. Οι φορείς των εργαζομένων στα Νοσοκομεία, αλλά και στην ίδια 

την κεντρική υπηρεσία της ΔΥΠΕ, επιθυμούσαν διακαώς η πράξη και τα 

καθήκοντα του νομικού συμβούλου να υπηρετούν τις δικές τους στοχεύσεις. Ο 

τρόπος αρχικής οργάνωσης και στελέχωσης της κεντρικής υπηρεσίας του 

πρώην ΠΕΣΥΠ Δυτικής Ελλάδας και μετέπειτα 6η ΔΥΠΕ, αντικειμενικά 

βοηθούσε ώστε να υπάρχουν πρόσωπα σε υπηρεσίες του ΝΠΔΔ αυτού που να 

υπηρετούν και τα συμφέροντα συνδικαλιστών και εαυτών. 

Δυστυχώς αυτό ήταν η αιτιώδης εμηνεία για τις αντιθέσεις αν όχι εχθρότητα 

που απέκτησαν ορισμένοι συνδικαλιζόμενοι κυρίως, υπάλληλοι με τον νομικό 

σύμβουλο της υπηρεσίας. Ανάλογα με την δυνατότητα παρέμβασης στα 

διοικητικά πράγματα αυτή η αντίθεση πολλάκις οξύνετο αν οι στοχεύσεις 

παρεμποδίζοντο. 

 



Το χρονικό διάστημα μετά το έτος 2015 τα πράγματα δυστυχώς 

εξελίχθησαν ιδιαίτερα αντίρροπα με τις έννοιες της αυτοτελούς από την 

κομματική και συνδικαλιστική τακτικη της διοικητικής δράσεως και την αρχή 

της νομιμότητας εν πολλοίς. Ευθέως πλέον συνδικαλιστές και ελάχιστοι 

υπάλληλοι, πολιτικώς ενταγμένοι –κατά την δήλωσή τους- στο κυβερνητικό 

κόμμα, εστράφησαν εναντίον μου και δημιούργησαν ένα κλίμα απαξίωσης του 

ρόλου του νομικού συμβούλου στην υπηρεσία σε συνεργασία βεβαίως με μέλη 

της διοικήσεως. Καθημερινώς οι διοικούντες προσπαθούσαν να με «πείσουν» 

όπως γνωμοδοτώ κατά την «δική τους αντίληψη των πραγμάτων αφού αυτοί 

πλέον διοικούν» 

Εχοντες πληροφορηθεί και την πολιτική μου καταγωγή θεωρούσαν πώς 

ηδύναντο να με οδηγήσουν σε ευνοϊκή για τις προσωπικές τους αντιλήψεις, 

στάση και επιστημονική εργασία. 

Μετά τα παραπάνω αρχίζψ πλέον να παραθέτω τα θέματα στα οποία 

εξέβαλε η προαναφερθείσα τακτική και νοοτροπία των κομματικά ενταγμένων 

υπαλλήλων, διοικητικών παραγόντων κλπ. 

1. Την 27.4.2010 άσκησα κατά του Σωματείου με την επωνυμία 

«Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαϊας (Ε.Ι.Ν.Α) που εδρεύει στο Ρίο Πατρών 

και εκπροσωπείται νόμιμα αγωγή μου για συκοφαντική δυσφήμιση κλπ. λόγω 

ψευδών και συκοφαντικών δημοσιευμάτων εναντίον μου επειδή «τόλμησα» 

και σε γνωμοδότησή μου πρός την Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

θεώρησα τις επισχέσεις εργασίας που είχαν προβεί οι ειδικευμένοι ιατροί του 

Ε.Σ.Υ ως μή νόμιμες. 

Επιφανές στέλεχος του ανωτέρω σωματείου και πρόεδρος μεταγενέστερα, 

όπως εκθέτω κατωτέρω, του Δ.Σ υπήρξε ο Γεώργιος Γιαννόπουλος. 

Την 5.3.2015 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας η επιλογή του 

Γεωργίου Γιαννόπουλου, ιατρού ρευματολόγου, συνδικαλιστού και μετέπειτα 

συντονιστής του τμήματος Υγείας του πολιτικού κόμματος «ΣΥΡΙΖΑ», για την 

κατάληψη της θέσης του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ. 



Από 15.12.2016 ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής ιατρός ορίσθηκε Γενικός 

Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας. 

Στην Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και στην Δνση Αναπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού είχε ορισθεί να ασκεί τα καθήκοντα  προϊσταμένης, 

συνδικαλίστρια ανήκουσα στον ιδιο κομματικό χώρο η οποία λόγω των 

σχέσεων της με συνδικαλιστες των Νοσοκομείων της περιοχής ενεπλάκη σε 

αντιδικίες με πρώην υποδιοικήτρια της 6ης ΔΥΠΕ, στοχοποιώντας και εμένα 

και προσπαθώντας με κάθε τρόπο να παρακάμψει το ρόλο του νομικού 

συμβούλου, επειδή στα πλαίσια των καθηκόντων μου υποστήριζα το έργο της. 

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα Διοικητή της 6ης ΔΥΠΕ ο 

Γεώργιος Γιαννόπουλος, πλέον ήταν εμφανής η προσπάθεια καθυπόταξης της 

διοικητικής δράσεως σε πλαίσιο που διασφάλιζε τις κομματικές αλλά κυρίως 

τις προσωπικές στοχεύσεις ανθρώπων στο στενό περιβάλλον του τότε Διοικητή 

αλλά και προσώπων στο κομματικό και κυβερνητικό περιβάλλον, εντός του 

οποίου κινείτο ο διοικητής. Τούτο βεβαίως ουδόλως θα με ενδιέφερε αν δεν 

λάμβανε χαρακτηριστικά «πίεσης» και δή προσπάθεια εκβίασης μου εναντίον 

μου, προκειμένου να «προσαρμοστώ» και να γνωμοδοτώ όχι σύμφωνα με τον 

νόμο αλλά με τις κυρίαρχες βουλήσεις. 

Την 3.3.2015 και ενω είχε δημοσιοποιηθεί το όνομα του Γεωργίου 

Γιαννόπουλου (που ανακοινώθηκε και επίσημα την 5.3.2015) ιατρού 

ρευματολόγου, συνδικαλιστού και μετέπειτα συντονιστής του τμήματος Υγείας 

του πολιτικού κόμματος «ΣΥΡΙΖΑ»,ως επιλογή του Υπουργείου Υγείας για 

την θέση για την κατάληψη της θέσης του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, αυτός 

παρεστάθη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών ως νόμιμος 

εκπρόσωπος του ανωτέρω σωματείου κατά την συζήτηση της 

προαναφερομένης αγωγής μου εναντίον του. 

 Από την πρώτη στιγμή αναλήψεως των καθηκόντων του ο ανωτέρω 

ηρνείτο να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την δημοσίευση του 

κανονισμού λειτουργίας της Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας και τον τυπικό 

ορισμό του επιπέδου οργάνωσής της με την απόφαση για παροχή του σχετικού 



επιδόματος θέσεως ευθύνης σε μένα. Επικαλείτο διάφορες προφάσεις που 

προέβαλε η ασκούσα χρέη προϊσταμένης Διευθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, 

εν πολλοίς ψευδείς και προσχηματικές, με την οποία όπως προαναφέρθηκε 

ήταν και σε πλήρη συνεννόηση και ευθυγράμμιση λόγω φιλίας και της κοινής 

κομματικής τους ένταξης. 

Ολως συμπτωματικώς και σε επίσκεψη του κου Γιαννόπουλου Γεωργίου 

στο Υπουργείο Υγείας φανερώθηκε να έχει «αποσταλεί» ανώνυμη καταγγελία 

εναντίον μου με χονδροειδή ψεύδη περί αγωγών που υπέγραφα η ασκούσα 

εναντίον Νοσκομείων κλπ. Τελείως συμπτωματικώς η ανώνυμη αυτή 

καταγγελία «υοθετήθηκε» από τον Δντή του πολιτικού γραφείου του Υπουργού 

Υγείας και απεστάλη στην Εισαγγελία πρός ποινική διερεύνηση, πλήν όμως 

όπως είναι φυσικό ουδόλως απεδείχθη ως αληθής ούτε κα’ελάχιστον. 

Βεβαίως ο διαβιβάσας, την ανώνυμη καταγγελία, ήτις κατά τον κώδικα 

ποινικής διαδικασίας πρέπει να τίθεται στο αρχείο, καλώς την διεβίβασε 

αφού έτσι έκρινε αλλά με αυτόν τον τρόπο υιοθετησε αυτήν ως αληθή και 

χρήζουσα ποινικής διερέυνησης και δια της διαβιβάσεως, υπέχει θέση 

καταμηνυόντος και κατά συνέπεια φέρει και τις σχετικές ποινικές ευθύνες. 

Βεβαίως ουδείς δύναται να σκεφτεί πώς αυτό έγινε τυχαία!! 

 

Ο ανωτέρω κος Γιαννόπουλος, κατόπιν υπηρεσιακών σημειωμάτων μου και 

σχετικών αιτημάτων, ηναγκάσθη να δημοσιεύσει τον Κανονισμό λειτουργίας 

της Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας, παρά τα εμπόδια που συνεχώς δημιουργουσε 

η φίλη του κα προϊσταμένη  και δυνάμει της υπ’αριθμ. Πρωτ. 3368/03.08.2015 

αποφάσεως του (σχετ........) χορήγησε αναδρομικά από 21.7.2014 (ημερομηνία 

σύστασης της Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας και ορισμού μου ως προϊσταμένου 

της) σε μένα του επιδόματος ευθύνης ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ (αυτονόητα και 

διαπιστωτικά βεβαίως) ταυτόχρονα και το οργανικό επίπεδο της Ενιαίας 

Νομικής Υπηρεσίας «...και συγκεκριμένα Προϊσταμένου Δνσης» 



Το συγκεκριμένο στοιχείο έχει ιδιαίτερη αξια και σημασία για όσα θα 

εκθέσω κατωτέρω για την «πλοκή» των εις βάρος μου ενεργειών που έλαβαν 

χώρα μεταγενέστερα με περίεργες μεθοδεύσεις και τεχνάσματα. 

 

Δυο από τα θέματα που εφαίνετο να ενδιαφέρουν τον ανωτέρω Διοικητή 

ήταν «η διευθέτηση» του ζητήματος της παραχώρησης του κυλικείου και του 

ανθοπωλείου στην Ιερά Μονή Στροφάδων Ζακύνθου, μιάς και όπως μου έλεγε 

ενδιέφερε πολύ κυβερνητικό στέλεχος της περιοχής και το δεύτερο η 

διευθέτηση του ζητήματος που είχε δημιουργηθεί από την άσκηση της 

ανωτέρω αγωγής μου κατά του προαναφερθέντος σωματείου νοσοκομειακών 

ιατρών Αχαϊας.. 

Από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισα πώς για μεν το πρώτο έχω συγκεκριμένη 

νομική άποψη και εφ’όσον θα ήθελε να μην υποστηρίξω αυτή και πολύ 

περισσότερο να παραιτηθώ για λογαριασμό της 6ης ΔΥΠΕ από τα σχετικά 

δικονομικά δικαιώματα και ενέργειες, θα έπρεπε να μου δώσει έγγραφη εντολή 

πρός τούτο, για δε το δεύτερο ζήτημα του διευκρίνισα πώς επί ζητημάτων 

απτομένων της προσωπικής μου αξιοπρέπειας, μοναδική διέξοδος θα ήταν η 

δημόσια συγγνώμη των μελών του Δ.Σ του σωματείου. 

Την 26.7.2016 κανονίσθηκε συνάντηση δική μου με τον διοικητή της 6ης 

ΔΥΠΕ ανωτέρω κ. Γιαννόπουλο προκειμένου να συζητήσουμε τα θέματα του 

Νοσοκομείου Ζακύνθου και το θέμα με την εκκρεμούσα συζήτηση της αγωγής 

μου κατά της Ε.Ι.Ν.Α. 

Αφού ενημέρωσα αυτόν για τα όσα είχαν συμβεί σχετικά με το θέμα του 

Προϊσταμένου της Νοσηλευτικής Δνσης του Γ.Ν. Ζακύνθου, χωρις αυτός να 

εκφράσει, πραγματικά κάποια εκτίμηση σχετικά με το θέμα της παραχώρησης 

του κυλικείου μου επανέλαβε πώς «έπρεε να κλείσει επειδή ενδιέφερε 

κυβερνητικό παράγοντα», συζητήσαμε και το θέμα της αγωγής μου κατά της 

ΕΙΝΑ και αυτός επέμενε πολύ πιεστικά να παραιτηθώ από την αγωγή πράγμα 

που αρνήθηκα εφ’όσον δεν υπήρχε αποκατάσταση. 



Την 27.7.2016 μου απεστάλλη ηλεκτρονικό μήνυμα από τον λογαριασμό 

του διοικητή της 6ης ΔΥΠΕ κ. Γεωργίου Γιαννόπουλου το ακόλουθο μήνυμα: 

 

«From: Γιώργος Γιαννόπουλος [mailto:g.giannopoulos@dypede.gr] 

To: flepidas@gmail.com 

Cc: george.yiannop@gmail.com 

Sent: Wed, 27 Jul 2016 11:35:11 +0300 

Subject:  

 

Καλημέρα!  

Μετά την χθεσινή συζήτηση , κωδικοποίησα στο μυαλό μου κάποια δεδομένα και 

κάποια συμπεράσματα  τα οποία και σου διαβιβάζω , θεωρώντας ότι η κατάσταση 

(σχετικά με την ΕΙΝΑ) , καθώς την συνειδητοποιώ, περιπλέκεται άσχημα. 

  

Το πρώτο δεδομένο είναι ότι η ΕΙΝΑ δεν πρόκειται να δηλώσει κάτι περισσότερο 

απο αυτά που έχει δηλώσει μέχρι τώρα (αν θέλεις και την γνώμη μου, καλά θα 

κάνει γιατί προσωπικά θεωρώ ότι ό,τι είχε να πει, το είπε - την γνώμη αυτή δεν την 

έχω πει κάπου αλλού μέχρι τώρα) . Θεώρησε αυτή την εκτίμησή / πρόβλεψή  μου 

ως γεγονός.  

 

Αν είναι έτσι, αναγκαστικά οδηγούμαστε στα παρακάτω: η ΕΙΝΑ θα βγει δημόσια 

και θα καταγγείλει τον νομικό σύμβουλο της 6ης ΥΠΕ και θα ζητήσει απο τον 

διοικητή να πάρει θέση και να σταματήσει την δίωξη.  Κατανοείς προφανώς ότι ο 

διοικητής , το μόνο που δεν μπορεί να πει, είναι ότι πρόκειται για μια "ιδιωτικής 

φύσης" αντιδικία , η οποία δεν αφορά την ΥΠΕ ..... 

 

Το γεγονός ότι πρόκειται για μήνυση του νομικού συμβούλου της 6ης ΥΠΕ (και όχι 

του τάδε δικηγόρου) εναντίον συνδικαλιστικού οργάνου, είναι απαράγραπτο και ως 

τέτοιο θα καταγραφεί δημόσια.  Ο νομικός σύμβουλος της 6ης ΥΠΕ δεν μπορεί να 

αποσυνδεθεί (πολιτικά και επικοινωνιακά) απο την διοίκηση της 6ης ΥΠΕ .  

Με αυτήν την διάσταση το ζήτημα θα είναι δημοσιοποιημένο στον τοπικό τύπο και 

στα λοιπά ΜΜΕ (φαντάσου... το ωραίο σκηνικό).   

 

 

mailto:g.giannopoulos@dypede.gr
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Αν η ΕΙΝΑ βγει δημόσια να καταγγείλει την δίωξη , το επόμενο (αναγκαστικό) 

βήμα θα είναι η δημόσια δική μου τοποθέτηση (πιθανότατα μάλιστα με την μορφή 

εγγράφου, που θα σου απευθύνω και θα  κοινοποιώ και στην ΕΙΝΑ) που θα σε 

καλώ να αποσύρεις την μήνυση.  Καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να φτάσουμε μέχρι 

εκεί , γιατί το οποιοδήποτε ενδεχόμενο πλέον, θα είναι ιδιαίτερα προβληματικό 

γιατί θα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση και τους δυό μας....  

 

Τα παραπάνω συμπεράσματα, κατανοείς ότι δεν είναι ούτε αυθαίρετα , ούτε 

διατυπώνονται ως απειλή. Είναι η αποτύπωση της...'φυσιολογικής" πορείας των 

πραγμάτων, αν αυτή η πορεία δεν ανακοπεί απο την αρχή !  

 

 Αν έτσι έχουν τα πράγματα, γίνεται κατανοητό ότι πρέπει να γίνει κάθε 

προσπάθεια να σταματήσουν όλα από την αρχή. Η δική μου γνώμη είναι πως η 

κίνηση πρέπει να γίνει από σένα και να είναι η παραίτηση από την μήνυση .  Αν 

γίνει από τώρα αυτό , δεν θα πάρει δημοσιότητα και έτσι θα αποφευχθούν οι 

επακόλουθες  επιπλοκές. Το ότι αυτό θα φανεί (σε ποιους;) ως  προσβολή της 

αξιοπρέπειάς σου, είναι μάλλον υπερβολή εκ μέρους σου και δεν με πείθει ως 

επιχείρημα.   

Αυτό βλέπω εγώ ως μοναδική λύση. Δεν έχω αντίρρηση να μεταφέρω την πρότασή 

σου προς την ΕΙΝΑ (ότι δηλ. ζητάς από τώρα συμπληρωματική συγγνώμη), και θα 

το κάνω άμεσα, αν και την εκτίμησή μου στην είπα ήδη από την αρχή αυτού του 

μηνύματος» 

 

Περιμένω την ανταπόκρισή σου.» 

Κατόπιν αυτών την 1.8.2016 κατέθεσα έγγραφη αίτηση (απόρρητη) ενώπιον 

του ιδίου Διοικητή με το περιεχομενο της οποίας αφού ανέφερα πώς: 

«..Η Παραπάνω «επιστολή» αφορά παρέμβαση σε εκκρεμούσα δίκη (αγωγή 

αποζημίωσης) μεταξύ εμού, της Ενώσεως Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας και των 

μελών του τότε Δ.Σ αυτής, για συκοφαντικά δημοσιεύματα και επιστολές εις βάρος 

μου. 

Αν και ουδέποτε μπορούσα να φαντασθώ ότι φορέας δημόσιας εξουσίας και 

επικεφαλής δημόσιας υπηρεσίας, θα μπορούσε να ενεργεί και ως «οιονεί» 

εκπρόσωπος συνδικαλιστικών ομάδων, προσφέροντας την «αρωγή» του στις 



επιδιώξεις των μελών της (εκτός του σκοπού του σωματείου) των οποίων, ως 

δημοσίων υπαλλήλων και ιατρών του ΕΣΥ, τυγχάνει και Διοικητικά προϊστάμενος.  

Παρά την έκπληξη που ένοιωσα απήντησα μάλλον ιδιαίτερα κόσμια και με 

μέτρο, καλώντας το αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος να αποσύρει, άλλως 

ανασκευάσει με δήλωσή του το περιεχόμενο του μηνύματος αφού τούτο κατά 

τρόπο απολύτως  έκδηλο ήταν εκτός ορίων νομιμότητας και τυποποιούσε σοβαρά 

αδικήματα. 

Παρά τα παραπάνω ουδεμία δήλωση ανασκευής η «διόρθωσης» υπήρξε, 

πράγμα το οποίο μάλλον επιβεβαίωσε την συνδρομή του στοιχείου της προθέσεως 

την τέλεση των σχετικών αδικημάτων. 

Επειδή η αποστολή του ανωτέρω μηνύματος είχε προφανή στόχο να με 

εξαναγκάσει παρανόμως σε παραίτηση από ασκηθείσα αγωγή μου κατά της 

Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας και των μελών του Δ.Σ αυτής όπως 

βέβαια και κατά του πληρεξουσίου δικηγόρου των. 

Επειδή η αποστολή του μηνύματος, το περιεχόμενο του, η επιμονή σε μη 

απόσυρση η ανασκευή αυτού συνιστά πράξη επιμονής σε σοβαρά αδικήματα. 

Επειδή είναι αδύνατον να δεχθώ ότι ο Διοικητής ΝΠΔΔ ενεργεί ως 

εκπρόσωπος συνδικαλιστών 

Επειδή τα ανωτέρω είναι συνέχεια της παραστάσεως του ιδίου προσώπου ως 

εκπροσώπου του εναγόμενου σωματείου, λίγες ημέρες πριν την ανάληψη των 

καθηκόντων του ως «Διοικητή της 6ης ΔΥΠΕ» και ενώ είχε ήδη δημοσιευθεί η 

είδηση της τοποθέτησης του, ως Διοικητή. 

Επειδή αδυνατώ ακόμη να πιστέψω ότι οι παραπάνω ενέργειες καλύπτονται 

από το βουλητικό στοιχείο» 

Του ζητούσα όπως «.....α) Εξηγηθεί η παραπάνω ενέργεια που –αν δεν 

‘διασκεδασθεί’-   θα αφήσει ακλόνητη την ερμηνεία, πώς πρόκειται για σκόπιμη 

πράξη  η β) σε διαφορετική περίπτωση να διαβιβασθεί η παρούσα αίτηση στο 

Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών και 

στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών»  

 



Πέραν των ανωτέρω ο προαναφερθείς διοικητής και πρώην συνδικαλιστής 

ιατρός επί θέματος που συναρτάται άμεσα με το δημόσιο συμφέρον 

προσεπάθησε να παρέμβη στο εργο του νομικού γραφείου, υπέρ της 

εξυπηρέτησης ιατρών που είχαν στραφεί κατά του Ελληνικού Δημοσίου, των 

ΔΥΠΕ κλπ. ισχυριζόμενοι πώς ήταν αντισυνταγματικές οι διατάξεις Ν. 

4238/2014 σύμφωνα με τις οποίες οι ιατροί των καταργουμένων μονάδων του 

ΕΟΠΥΥ εντάσσονται στις ΔΥΠΕ (ΠΕΔΥ) ως πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης κλπ. 

Μολονότι κατετέθη, εκ μέρους μου, αίτηση ανακλήσεως κατά εκδοθείσης 

αποφάσεως εις βάρος και της 6ης ΔΥΠΕ, επικαλούμενος «επικείμενη 

νομοθετική ρύθμιση» ζήτησε να μη συζητηθεί η υπόθεση. Πέραν αυτού όταν 

τελείως παρανόμως και επί τη βάση αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων εξεδόθη 

διαταγή πληρωμής εις βάρος της 6ης ΔΥΠΕ και πάλι δεν ήταν σύμφωνος στην 

άσκηση ανακοπής κλπ. αρνούμενος όμως να μου χορηγήσει σχετικό έγγραφο. 

Ετσι εγω συμφώνως με τα ισχύοντα κατέθεσα ανακοπές αλλά η συζήτησή τους 

κατόπιν εντολής του, ματαιώθηκε. Για τον λόγο αυτό κατέθεσα και σχετικό 

υπηρεσιακό σημείωμα (...................) Περιττόν βεβαια να αναφέρω πώς σήμερα 

και ενω ουδέν έχει ρυθμισθεί και κοινοποιούνται αντίγραφα εξ απογράφου 

κατά της 6ης ΔΥΠΕ ουδείς αναλαμβάνει την ευθύνη να παραδεχθεί τα 

ανωτέρω. Είναι η γνωστή τακτική των επικαιρικά κρατούντων αλλά μονίμως 

ανευθύνων (σχετ......... υπηρεσιακά και γνωμοδοτήσεις μου) 

Ομως στην συγκεκριμένη περίπτωση διαφαίνετο καθαρά η πρόθεση 

εξυπηρετήσεως των εναγόντων και των συνδικαλιστών εκπροσώπων τους αλλά 

με ταυτόχρονη μετάθεση της ενδεχόμενης ευθύνης σε άλλους. 

2. Περί τα μέσα του έτους 2015 είχε ανακύψει ζήτημα με τον τρόπο 

λειτουργίας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και κάποιων τμημάτων και μονάδων 

αυτής στο Γ.Ν.Ζακύνθου με συγκρούσεις εργαζομένων, αντιθέσεις εκατέρωθεν 

αιτιάσεις κλπ. Τα γεγονότα αυτά είχαν περιέλθει εις γνώσιν της Διοίκησης της 

6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και ήταν αντικείμενο συζητήσεων κατά την 

επίσκεψη κλιμακίου της Διοίκησης στο ανωτέρω Νοσοκομείο. Κεντρικό 



προσωπο των αντιγνωμιών και των αντιθέσεων ήταν ο προϊστάμενος της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ανωτέρω Νοσοκομείου 

 Κατά τον μήνα Ιούλιο του έτους 2016 ο διοικητής και ο υποδιοικητής της 

6ης ΔΥΠΕ μου ζήτησαν να έχω επικοινωνία με την νεα διοικήτρια του 

Νοσοκομείου, προκειμένου να τις δώσω τις κατάλληλες συμβουλές για τον 

χειρισμό θεμάτων που είχαν «επείγοντα χαρακτήρα» στα πλαίσια των 

ανωτέρω. Μου διεμήνυσαν πώς ήταν και θέληση «τοπικού παράγοντα» που 

βεβαίως δεν απεκρύβη το όνομά του. 

Πράγματι δέχθηκα και είχα επικοινωνία με την άγνωστη μου μέχρι τότε 

διοικήτρια η οποία τηλεφωνικώς μου εξέθεσε τα προβλήματα που αφορούσαν 

τον τρόπο λειτουργίας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και της συμπεριφοράς του 

προϊσταμένου και προβλημάτων που δημιουργούντο από αυτόν και γύρω από 

αυτόν. Πράγματι αφού επικαλέσθηκε την απειρία της στο χώρο της υγείας και 

φοβούμενη «τα πρόσωπα και τις καταστάσεις στο Γ.Ν. Ζακύνθου», μου ζήτησε 

αρχικά να έχω επικοινωνία με τον Διοικητικό Δντή που –κατά τα λεγόμενά 

της- ήταν το μόνο πρόσωπο που είχε εμπιστοσύνη, ώστε να μην γίνει 

αντιληπτή η συνεννόησή μας από τον προϊστάμενο της Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας, τον οποίο χαρακτήρισε ως άνθρωπο με «ιδιαίτερες» συμπεριφορές 

και «πρακτικές» και αφού συζητήσω μαζί του  « ώστε να έχω μία εικόνα, να 

δούμε μετά σε συνάντηση τι μπορούμε να κάνουμε»!! 

Μου ζήτησε όμως όλα αυτά να μείνουν απόρρητα ώστε να μην γίνουν 

αντικείμενο «δολοπλοκιών» εκ μέρους του, μιάς και ο σκοπός της ήταν το 

«ξεκαθάρισμα» της κατάστασης. 

 Πράγματι αφού σε επίσκεψή μου στην Ζάκυνθο το δεύτερο δεκαπενθήμερο 

του μηνός Ιουλίου 2016  είχα συνάντηση με τον Διοικητικό Δντή κο Μεϊντάνη, 

σε εξωτερικό χώρο κεντρικού καφέ του νησιού, όπου για κάποια ώρα μου 

εξέθετε –για λογαριασμό της διοικήτριας- όλα όσα σχετιζοντο με τον κ. 

Λευτάκη (προϊστάμενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου) και 

τις σχέσεις του με υπαλληλους, με κατηγορίες εναντίον του, με ενέργειες που 

τον είχαν «καταστήσει ουσιαστικά διοικητή του Νοσοκομείου επί αρκετά 



χρόνια» κλπ.  Τελικά μετά από τηλεφώνημα της κυρίας Τσαρίδου κάποιες 

ημέρες αργότερα και κατόπιν  συνεννόησης με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, 

μετέβην στη Ζάκυνθο όπου την συνάντησα –σύμφωνα με την θέλησή της- 

πρώτα εκτός του χώρου του Νοσοκομείου και αργότερα όταν το ωραριο 

εργασίας των υπαλλήλων γραφείου είχε λήξει, με οδήγησε εντός του 

Νοσοκομείου και στο γραφείο της, το οποίο πρώτη φορά επισκεπτόμουν, αφού 

προηγουμένως η ίδια δεν θέλησε να περάσουμε από τον διάδρομο που ήταν το 

γραφείο του ως άνω προϊσταμένου «μήπως και δεν είχε φύγει και για να μη μας 

δεί και δημιουργήσει προβλήματα» όπως μου ανέφερε χαρακτηριστικά.  

Στη συνάντηση μας, μου εξέθεσε και η ίδια γεγονότα και καταστάσεις που  

είχε πληροφορηθεί από διαμαρτυρίες εργαζομένων που πράγματι 

δημιουργούσαν εικόνα νοσηρού κλίματος και ζήτησε την γνώμη μου για το 

πώς έπρεπε να χειριστεί (διαδικαστικά το θέμα)  

Σημειώνω –κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία- για τα ιστορούμενα κατωτέρω 

πώς εγώ μέχρι εκείνη την ώρα αλλά και για αρκετό καιρό αργότερα δεν 

γνώριζα τον κ. Βυθουλκα Νικόλαο, ούτε την κα Αριάδνη Κλάδη οι οποίοι 

σύμφωνα με τα δικά της λεγόμενα ήταν μεταξύ αυτών που διαμαρτύροντο κατά 

του συγκεκριμένου προϊσταμένου. 

Αφού της ανέφερα το τι προέβλεπε ο Υπαλληλικός Κώδικας και ειδικότερα 

οι πειθαρχικές διατάξεις αυτού, τόσο για την ουσιαστική όσο και την 

διαδικαστική αντιμετώπιση των ζητημάτων απεχώρησα και επέστρεψα στην 

Πάτρα μη θέλοντας να καταστήσω εαυτόν μέρος του προβλήματος και έχων 

την εκτίμηση πώς κάθε ζήτημα έχει θσμικές δυνατότητες επιλύσεως σύμφωνα 

με τον νόμο και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις 

Ακολούθησε σειρά τηλεφωνημάτων εκ μέρους της κας Τσαρίδου σχετικά 

με το θέμα, αλλά όπως διαπίστωσα ολίγον κατ’ολίγον υπήρχε μια αλλαγή του 

ενδιαφέροντός της και μία άμβλυνση της θέλησής της,  να αντιμετωπίσει η ίδια 

τα ζητήματα και είτε ήθελε να μετατεθούν στην Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, είτε 

παρέτεινε τον χρόνο αντιμετωπίσεώς των. Την ίδια διάθεση όμως άρχισε να 



επιδεικνύει και η Διοίκηση της ΔΥΠΕ για λόγους που μάλλον εξηγούνται από 

τις πολιτικές συγκυρίες στο νησί. 

Την 11η Αυγούστου 2016 δέχθηκα τηλεφωνήματα από την κα Τσαρίδου 

αλλά δεν μπορούσα να απαντήσω ευρισκόμενος σε σύσκεψη. Ετσι της 

απέστειλα μήνυμα δια του κινητού μου τηλεφώνου στο οποίο ανέφερα: «Θα 

σου τηλεφωνήσω το βράδυ να συνεννοηθούμε για όλα». Η ιδία μου απάντησε: 

«Εντάξει κ. Λεπίδα Ευχαριστώ» 

Το Σάββατο 13.8.2016 απέστειλα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην κα 

Τσαρίδου γνωμοδότηση για το θέμα που αφορούσε εξώδικο του κ. Νικολάου 

Βυθούλκα κλπ.που η ίδια μου είχε δώσει και αυτή μου απήντησε: «Θα το 

κοιτάξω ευχαριστώ» 

Την 17.8.2016 η πρώτη εναγόμενη μου αποστέλλει με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο αφ’ενός μεν  την απολογία του κ. Προϊσταμένου αφετέρου δε την 

απόφαση της σχετικά με την άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου εκ μέρους του 

προϊσταμένου.    

Την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2017 δέχθηκα μήνυμα από την κα Τσαρίδου 

στο οποίο μου έλεγε: «Καλημέρα. Οποτε μπορέσετε να επικοινωνήσουμε. 

Ευχαριστώ» 

Πράγματι επικοινωνήσαμε και μου έθεσε μια σειρά ερωτημάτων  για τον 

τρόπο χειρισμού της υποθέσεως σχετικά με ανώνυμες καταγγελίες και 

φωτογραφικό υλικό, που έδειχναν τον ανωτέρω προϊστάμενο να εργάζεται για 

λογαριασμόιδιωτικής επιχείρησης στο χώρο της παροχής πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας που αφορούσαν τον ανωτέρω προϊστάμενο και την 

διαδικασία παραπομπής του θέματος ενώπιον του Δ.Σ του Νοσοκομείου όπως 

η ίδια είχε αποφασίσει. 

Τηλεφωνικά με πληροφόρησε πώς η συνεδρίαση του Δ.Σ είχε ορισθεί για 

την 13.10.2016 και την ενημέρωσε για ζητήματα που έπρεπε να προσεχθούν. 

 Την  12.10.2016 επειδή είχα διαπιστώσει πλημμέλειες στην συγκρότηση 

και την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημιουργούσαν 



προϋποθέσεις ακυρώσεως των αποφάσεων της απέστειλα και μήνυμα (της είχα 

κάνει πλήρη και γενική ενημέρωση τις προηγούμενες ημέρες για όσα 

προβλέπονται σχετικά) με το οποίο της ανέφερα «Αυριο να προσεχθούν τα 

κωλύματα συμμετοχής στο Δ.Σ» (παράσταση μέλους με διπλή ιδιότητα κ.ο.κ) 

Το ανωτέρω διάστημα ζητήθηκαν γνωμοδοτήσεις για τα θέματα αυτά και 

καταθέτω στην 6η ΔΥΠΕ σχετικές γνωμοδοτήσεις 

 

3. Την 10.2.2017 ορκίσθηκε και τυπικά ως Διοικητής της 6ης ΔΥΠΕ ο 

Παναγιώτης Νικολόπουλος, ιατρός ακτινολόγος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, 

υποδειχθείς –όπως έλεγαν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες- από τον ίδιο τον 

ανωτέρω κ. Γιαννόπουλο 

Από την πρώτη ημέρα αναλήψεως των καθηκόντων του κατέστη σαφές πώς 

εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν η τήρηση της κυβερνητικής και υπουργικής 

πολιτικής και τακτικής στον χώρο της 6ης ΔΥΠΕ αλλά και η συνεργασία του με 

τον νέο Γενικό Γραμματέα κ. Γιαννόπουλο Γεώργιο και την υλοποίηση των 

σχετικών κομματικών και προσωπικών επιταγών και εντολών. 

Χωρίς κανένα πρόσχημα απαιτούσε να «ευθυγραμμιζομαι» γνωμοδοτικά με 

ότι αυτός επιθυμούσε, γεγονός για το οποίο υπήρξε από την αρχή μία 

αντιγνωμία αφού ενώ εγω του κατέστησα ευκρινές πώς ευθυγραμμίζομαι 

μόνον με τον νόμο, τις διατάξεις και τις εντολές, που είναι σύμφωνες με αυτόν 

καθώς και τις δικαστικές αποφάσεις όταν είναι εκτελεστές, ο ίδιος απέφευγε 

οιαδήποτε σχετική δήλωσή του. 

Αρχισε να συνεργάζεται για τα θέματα αρμοδιότητας του νομικού γραφείου 

με προϊσταμένη Δνσης πολιτικά ομογνωμούσα, δεν έδειχνε επιθυμία 

προσφυγής στην νομική αρωγή του νομικού γραφείου και ουσιαστικά 

‘ναρκοθετούσε’ τη λειτουργία της Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας. 

Η διαχρονική απαξίωση κάθε έννοιας νομιμότητας αναφορικά με την 

λειτουργία της Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας της 6ης ΔΥΠΕ  προκύπτει από τα 

συνεχή υπηρεσιακά σημειώματα (σχετ................) που απηύθυνα πρός αυτόν 



r 

εντοπίζοντας τις οργανικά, νομικά και διοικητικά ανορθόδοξες πρακτικές σε 

συνεργασία με την συγκεκριμένη προϊσταμένη της Δνσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού. 

 

4. Αρχές Μαρτίου 2017 ανέκυψε ζήτημα με το θέμα της λειτουργίας των 

χειρουργείων του Γ.Ν.Ζακύνθου που αργότερα έλαβε και μεγάλη έκταση στην 

δημοσιογραφική επικαιρότητα. Στα πλαίσια της προσπάθειας της διοικήσεως 

αλλά και των λοιπών οργάνων του Γ.Ν.Ζακύνθου, προς επίλυση του 

προβλήματος υπήρξε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ του Γ.Ν.Ζακύνθου 

προκειμένου να συζητηθεί πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου περί 

κοινής συνεδρίασης σύμφωνα με την οποία όπως πληροφορήθηκα οι 

προτείνοντες ζητούσαν να παρασταθεί ένας δικηγόρος της επιλογής τους και 

εγω ως ο προϊστάμενος της Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας της 6ης ΔΥΠΕ. 

Κατά την συνεδρίαση αυτή όπως προκύπτει από το «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ» της 24.3.2017 η πρώτη εναγόμενη  αφού   

απλά ανέγνωσε το υπ’αριθμ. 23/21.3.2017 έγγραφο – πρόταση του 

Επιστημονικού Συμβουλίου και καταφανώς συνεννοημένα  (όπως 

αποδεικνύεται και από τα παρακάτω αναφερόμενα) με το μέλος του Δ.Σ 

δεύτερο εναγόμενο Ελευθέριο Γιαννάτο, δικηγόρο, πρόσωπο παντελώς 

άγνωστο σε μένα έδωσε τον λόγο σε αυτόν  ο οποίος ανέφερε τα 

ακόλουθα:«Προτείνω να γίνει συνάντηση του Δ.Σ. με το Επιστημονικό 

Συμβούλιο, δηλ. όχι συνεδρίαση, υπό τον ορό ότι την 6η ΥΠΕ δεν θα την 

εκπροσωπήσει ως δικηγόρος ο κ. Φώτης Λεπίδας, διότι όπως έχω πληροφορηθεί 

από την κ. Διοικήιρια, ο κ. Λεπίδας, ενώ έχει την ιδιότητα του νομικού 

συμβούλου της 6ης ΥΠΕ, αναλαμβάνει ταυτόχρονα εντολές ανάθεσης υποθέσεων 

υπαλλήλου του Νοσοκομείου Ζακύνθου κατά του Νοσοκομείου και μάλιστα, 

σύμφωνα με όσα με έχει πληροφορήσει η κ. Διοικήτρια, ο κ. Λεπίδας 

τηλεφωνικά της έχει φερθεί κατά τρόπο ανάρμοστο, ήτοι κατά τρόπο που δεν 

συνάδει με ενάσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. 

Επαναλαμβάνω ότι τα παραπάνω αναφερόμενα από εμέ για τον κ, Φώτη 

Λεπίδα βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε όσα με έχει πληροφορήσει η κ. 



Διοικήτρια, την οποία εμπιστεύομαι απολύτως, άλλως δεν θα δήλωνα τα 

παραπάνω και δεν θα αρνιόμουν την παρουσία του κ. Φώτη Λεπίδα. 

Κατόπιν των ανωτέρω ζητώ αντί του κ. Φώτη Λεπίδα με δεδομένο ότι και 

εγώ ως δικηγόρος ουδόλως ασχολούμαι με το Διοικητικό Δίκαιο, να επιλέξει ο 

Διοικητής της όης ΥΓΓΕ κ. Παναγιώτης Νικολόπουλος δικηγόρο εξειδικευμένο 

στο Διοικητικό Δίκαιο και ει δυνατόν να έχει χειρισθεί ανάλογες υποθέσεις που 

να αφορούν το Ε.Σ.Υ.». 

Πρέπει εδώ να σημειωθεί πώς ο Ελευθέριος Γιαννάτος τεχνηέντως και 

αποκαλυπτικώς των συκοφαντικών εφευρημάτων της κας Τσαρίδου, και 

προκειμένου ο ίδιος να «χτίσει» μιά κάποια νομική δικαιολογία για τον εαυτό 

του εξέφρασε πώς αυτά που ανέφερε βασίζονται σε «όσα τον έχει 

πληροφορήσει η κα Διοικήτρια την οποία εμπιστεύεται». Ετσι όμως 

αφ’ενός υιοθέτησε άκριτα και εν γνώσει του τα –κατά την δική του δήλωση- 

αναφερθέντα σε αυτόν από τν κα Τσαρίδου, αφετέρου αποδεικνύει πώς ο ίδιος 

έχει «προνομιακές» συνομιλίες και εκτός θεσμικού πεδίου (Δ.Σ Νοσοκομείου) 

με την κα Τσαρίδου όπου ανταλλάσουν γνώμες πληροφορίες και ισχυρισμούς 

που εν προκειμένω είναι συκοφαντικοί, κάτι που ουδείς δικηγόρος σεβόμενος 

τον ρόλο του και τα καθηκοντά του, κάνει..   

 

4. Πέραν των ανωτέρω, περί τα μέσα Μαϊου 2017 στα πλαίσια 

μείζοντος ζητήματος που δημιουργήθηκε με την λειτουργία των χειρουργείων 

στο Γ.Ν.Ζακύνθου, θέμα για το οποίο διάφοροι αρμόδιοι και μη κυβερνητικοί 

και μη παραγοντες ανεμείχθησαν και πυροδότησαν, ανέκυψε ζήτημα σχετικά 

με την χορήγηση υποχρεωτικής άδειας («προηγούμενων ετών») στον 

Συντονιστή Διευθυντή της Χειρουργικής κλινικής και έκδοσης εντολής 

μετακίνησης της Δντριας Αναισθησιολογίας του ιδίου Νοσοκομείου, μου 

χρεώνονται τα σχετικά έγγραφα και έτσι γνωμοδοτώ επί των θεμάτων αυτών. 

Οι γνωμοδοτήσεις μου δεν ήταν βεβαίως συμβατές με τις προθέσεις 

ορισμένων πολιτικά και διοικητικά ισχυρών αλλά ήταν σύμφωνες με τον νόμο 



και την διοικητική νομιμότητα, πράγμα εξ’άλλου που είναι και η δική μου 

αρμοδιότητα και το σχετικό καθήκον. 

Όπως έμαθα ο ανωτέρω Δντής (κ. Καψαμπέλης) πληροφορήθηκε την 

ύπαρξη των γνωμοδοτήσεων από την Διοίκηση της 6ης ΔΥΠΕ και ζήτησε να 

λάβει γνώση δι’εγγράφου που κατέθεσε. Ο Διοικητής της 6ης ΔΥΠΕ 

επικοινώνησε μαζί μου και με ρώτησε αν συμφωνώ να δωθούν οι ανωτέρω 

γνωμοδοτήσεις μου. Εγω του απήντησα πώς αυτό είναι θέμα της Διοικήσεως, 

μιάς και εγω δεν εχω αρμοδιότητα χορήγησης των κατατεθεισών 

γνωμοδοτήσεων. Ετσι αυτές  δόθηκαν από την διοίκηση της 6ης ΔΥΠΕ εις 

χείρας της πληρεξουσίας δικηγόρου του με αντίστοιχο διαβιβαστικό έγγραφο. 

Παρά το γεγονός όμως πώς οι γνωμοδοτήσεις μου κατετέθησαν αρμοδίως 

στο πρωτόκολλο της 6ης ΔΥΠΕ και χορηγήθησαν στον ενδιαφερόμενο από τον 

ίδιο τον Διοικητή στην πληρεξούσια δικηγόρο του κου Καψαμπέλη, εντούτοις 

η κα Τσαρίδου  -οπως κατωτέρω εκθέτω- στο υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 

52/22.5.2017 έγγραφό της (αναφορά) πρός τον Διοικητή της 6ης ΔΥΠΕ 

αναφέρει ψευδώς και με στόχο την κάθε είδους καταδίωξή μου και 

κατασυκοφάντησή μου πώς εγω δήθεν πληροφόρησα και χορήγησα τις 

γνωμοδοτήσεις στον κ. Καψαμπέλη κλπ.  

Δεν ηρκέσθη όμως σε αυτό. Στις προτάσεις που κατέθεσε μαζί με το 

στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στη Ζάκυνθο και μέλος του Δ.Σ του Νοσοκομείου κ. 

Γιαννάτο πρός αντίκρουσιν της από 7.7.2017 αγωγής μου, εναντίον τους 

χρησιμοποίησε εν γνώσει της ψευδή βεβαίωση που της είχε χορηγήσει με 

πρόθεση για συνέργια σε απόπειρα εξαπάτησης του δικαστηρίου ο διοικητής 

της 6ης ΔΥΠΕ κος Νικολόπουλος Παναγιώτης  εναντίον εμού και εναντίον 

κάθε έννοιας αληθείας και νομιμότητας. 

Η ίδια η κα Τσαρίδου ανέφερε δια των από 31.10.2017 προτάσεων της 

(πρός αντίκρουσιν της ανωτέρω αγωγής μου) «......όπως προκύπτει από την υπ’ 

αριθ πρωτ ΕΜΠ 825/20-10-2017 βεβαίωση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ (βλ σχετ 

4), ουδέποτε ζητήθηκε από τον αντίδικο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τα 

ανωτέρω θέματα του Ν Βυθούλκα και του Π Καψαμπέλη. Συγκεκριμένα, στην εν 

λόγω βεβαίωση αναφέρονται τα ακόλουθα: «Σας ενημερώνουμε, ότι δεν υπάργει 



σγετικό αίτημα από μέρους της διοίκησης της 6ης ΥΠΕ προς τη Νομική 

Υπηρεσία της Υπηρεσίας μας yia έκδοση γνωμοδοτήσεων αναφορικά με τη 

μετακίνηση του κ Βυθούλκα, ΤΕ Νοσηλευτή ΕΣΥ, καθώς και για την 

υποχρεωτικό Χορηγηση κανονικής άδειας του κ Καψαμπέλη, ιατρού ΕΣΥ Δντη 

χειρουργικης του νοσοκομείου σας». 

Πράγματι η ανωτέρω βεβαίωση προσκομίσθηκε ως σχετικό πρός 

ανταπόδειξη της αγωγής μου. Η βεβαίωση αυτή είναι ψευδής κατά 

περιεχόμενο, ζητήθηκε και δόθηκε εν γνώσει της αναλήθειας του 

περιεχομένου της και χρησιμοποιήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο πρός 

αντίκρουσιν ουσιώδους ζητήματος της αγωγής μου. Την αναλήθεια και το 

ψευδές του περιεχομένου της γνώριζε τόσο η αιτηθείσα αυτή (και με το 

συγκεκριμένο περιεχόμενο) κα Τσαρίδου, όσο και ο εκδώσας αυτή κος 

Νικολόπουλος Παναγιώτης με σκοπό την κατασυκοφάντηση μου, την ψευδή 

καταμήνυσή μου ενώπιον Αρχής κλπ.  

Ομως η παρανομία δεν σταματά εκεί Οταν περιέρχεται εις γνώσιν μου 

(μετά την κατάθεση των προτάσεων) το περιεχόμενο της ως άνω 

«βεβαιώσεως» προσέφυγα στον εκδώσαντα αυτή κο Νικολόπουλο, όστις με 

αντιμετώπισε με σκαιό τρόπο και στη σχετική ερώτησή, μου απάντησε πώς 

«όσα βεβαιώνει ήταν αλήθεια»!! 

Έσπευσα αμέσως και αναζήτησα τα έγγραφα που μου είχαν χρεωθεί 

σχετικά και τα επέδειξα σε αυτόν.  Κατέθεσα και την από 28.11.2017 αίτησή 

μου (σχετ...........) πρός τον Διοικητή της 6ης ΔΥΠΕ για ανάκληση της ψευδούς 

βεβαίωσης πρός την κα Τσαρίδου. 

Ο κ. Νικολόπουλος Παναγιώτης, αφού διαπίστωσε πώς το γραφείο του μου 

είχε χρεώσει τα έγγραφα και πώς υπήρχαν μάλιστα επ’αυτών ιδιόχειρες 

σημειώσεις για «ΑΜΕΣΕΣ» ενέργειες, ευρισκόμενος πλέον ενώπιον της 

αυταπόδεικτης αλήθειας και της αναδείξεως των ευθυνών του, προέβη σε 

πρωτοφανές για δημόσιο λειτουργό τέχνασμα.  

Εξέδωσε και μου κοινοποίησε το υπ’αριθμ. ΕΜΠ 69/5.2.2018 έγγραφο του 

στο περιεχόμενο του οποίου –πέραν των όσων αλλων αναληθών και τα οποία 



θα εκτεθούν κατωτέρω- αναφέρει επί του συγκεριμένου ζητήματος: «2) Μετά 

τα παραπάνω, λαμβάνοντας –υπηρεσιακά- την αίτηση του κ. Καψαμπέλη, 

για παροχή «νομικής γνωμοδοτήσης από τον Προϊστάμενο της ενιαίας 

νομικής υπηρεσίας» θα έπρεπε να απόσχετε από οποιαδήποτε ενέργεια και 

να με ενημερώσετε σχετικά, καθώς όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι 

χρεώσεις της εισερχόμενης αλληλογραφίας στις αντίστοιχες υπηρεσίες της 

ΥΠΕ, γίνονται απευθείας από τους υπαλλήλους του γραφείου διοικήσης 

χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και γνώση του διοικητή. Αντί αυτού όμως, 

η ενημέρωσή μου για την ύπαρξη του παραπάνω αιτήματος έγινε από την 

ίδια την γνωμοδότησή σας, όταν αυτή μου προσκομίστηκε – υπηρεσιακά- 

για υπογραφή» 

Βεβαίως ουδόλως προέβη σε ανάκληση του χορηγηθέντος πρός την κα 

Τσαρίδου εγγράφου του περί δήθεν αυθαίρετης δικής μου γνωμοδοτήσεως και 

ηρκέσθη στο καινοφανές ο «Διοικητής» να ισχυρίζεται άγνοια ενεργειών του 

γραφείου του, όταν μάλιστα στα σχετικά έγγραφα υπάρχουν και ιδιόχειρες 

σημειώσεις. 

Ηταν προφανής η θέληση προστασίας του ιδίου και της κας Τσαρίδου ήτις 

έχαιρε της προσωπικής –με κάθε τρόπο- στήριξης του κου Κοντονή υπουργού 

της κυβέρνησης. Ειρήσθω εν παρόδω πώς αυτή η «στήριξη» αποτέλεσε και 

αποτελεί έναν από τους επεξηγηματικούς λόγους της αδιαφορίας γα κάθε 

έννοια νομιμότητας όπως σαφώς αφήνουν να εννοηθεί οι εμπλεκόμενοι. 

Οι ενέργειες των υπαλλήλων του γραφείου διοικήσεως τυγχάνουν την 

επιμέλειας και της εποπτείας του Διοικητή και των υποδιοικητών. ΑΠΑΝΤΕΣ 

γνωρίζουν πώς ο διοικητής η υποδιοικητής αναφέρει στην γραμματέα που να 

χρεώσει το κάθε έγγραφο. Πέραν αυτού και αντικειμενικά αυτός έχει την 

ευθύνη των σχετικών πράξεων. Είναι απολύτως ψευδές αυτό που αναφέρει για 

προφανείς λόγους και σκοπιμότητες. 

Τα αδικήματα της ψευδούς βεβαιώσεως, της χρήσεως ψευδούς 

βεβαιώσεως, της απόπειρας απάτης ενώπιον δικαστηρίου και της συνέργειας 

σε απόπειρα απάτης ενώπιον δικαστηρίου αλλά και αυτών της ψευδούς 



καταμηνύσεως και της συκοφαντικής δυσφημίσεως εις βάρος μου είναι 

απολύτως ξεκάθαρα.  

 

Στο ίδιο ως άνω έγγραφο ο κος Νικολόπουλος, αφού προσπαθεί να με 

εκφοβίσει με επιφύλαξη ανύπαρκτων δικαιωμάτων από ανύπαρκτη δυσφήμιση 

δεν αποφεύγει τον πειρασμό της ψευδολογίας ακόμα και σε δημόσιο έγγραφο. 

Αναφέρει συγκεκριμένα πώς: «Σείς, ο ίδιος, παραδίδοντάς μου την αναφορά 

κατά της διοικήτριας του Γ.Ν. Ζακύνθου, είχατε ζητήσει –προφρικά και 

ενώπιον των παρισταμένων στη συνάντηση υποδιοικητών την εξαίρεση 

και μη περαιτέρω εμπλοκή σας σε υποθέσεις που αφορούν το Γ.Ν. 

Ζακύνθου» ενώ γνωρίζει πώ το αληθές είναι πώς εγω κατέστησα σαφές  και 

τότε ΜΟΝΟΝ πώς εγω θα γνωμοδοτώ για κάθε έγγραφο η υπόθεση που 

χρεώνεται στο νομικό γραφείο και αν δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο θα πρέπει να 

μην μου χρεώνονται οι υποθέσεις και τα έγγραφα, επισημαίνοντας και πάλι 

πώς στην περίπτωση αυτή η ευθυνη θα είναι δική τους. Αυτό το διαστρέφει 

σκόπιμα και παραθέτει αναλήθειες προκειμενου να με συκοφαντήσει και 

να δημιουργήσει προϋποθέσεις διώξεως μου ο κ. Νικολόπουλος. 

 

Αποκορύφωμα της παράνομης, ζημιογόνας έναντι εμού αλλά και του 

Δημοσίου συμπεριφοράς και πράξεων του κ. Νικολόπουλου είναι το γεγονός 

πώς προσπαθεί με το ένα ψεύδος να δικαιολογήσει το αμέσως προηγούμενο 

και να δημιουργήσει ολόκληρο πλέγμα απατηλών ισχυρισμών. 

Αφού έχει «εφεύρει» το επιχείρημα πώς δήθεν υπήρξε απόφαση για μη 

ανάμειξή μου στις υποθέσεις του Γ.Ν. Ζακύνθου (άκρως και αυταπόδεικτα 

ψευδές και δυσφημιστικό για μένα) και τούτο προκειμένου να παρακάμψει την 

Ενιαία νομική Υπηρεσία (αφού από κανέναν άλλο δικηγόρο της υπηρεσίας 

αυτής δεν ζήτησε γνωμοδότηση, συμβουλή, η αρωγή για το θέμα) και κυρίως 

εμένα, επί αυτού συνέχισε να δομεί το ένα ψεύδος μετά το άλλο μη 

διστάζοντας αυτό να το κοινολογεί προς τρίτους. 



Στο υπ’αριθμ. πρωτ. 7/2.1.2018 έγγραφο του προς την δικηγόρο του κου 

Καψαμπέλη κα Αντωνοπούλου Ελενα, ενάντια σε κάθε αρχής χρηστής 

διοικήσεως, προσωπικών δεδομένων, καθήκον αληθείας κλπ. ανέγραψε πώς 

«……Λόγω της υπηρεσιακής και δικαστικής αντιπαράθεσης η οποία υφίσταται 

μεταξύ του Νομικού ΣυμβούλΔ.Τσαρίδου κρίθηκε σκόπιμη η απαλλαγή του 

νομικού συμβούλου από τν απασχόλησή του όσον αφορά τις υποθέσεις του 

Νοσοκομείου. Αυτό άλλωστε είχε αιτηθεί και ο ίδιος προς το διοικητή της ΥΠΕ. 

Η αίτηση του προέδρου του επιστημονικού συμβουλίου του Γ.Ν. Ζακύνθου κ. 

Θ.καψαμπέλη για την παροχή νομικής γνωμοδότησης σχετικά με την νομιμότητα 

συμμετοχής στο Επιστημονικό Συμβούλιο κατά την διάρκεια της κανονικής του 

άδειας χρεώθηκε από την Γραμματεία Διοικητή στη νομική Υπηρεσία. Ως 

Διοικητής της ΥΠΕ έλαβα γνώση της αίτησης μετά την έκδοση της σχετικής 

γνωμοδότησης από τον κ. λεπίδα. Προφανώς γιατί το αίτημα του κ. Καψαμπέλη 

απευθυνόταν άμεσα προς τον προίστάμενο της Ενιαίας νομικής Υπηρεσίας της 

6ης ΥΠΕ. Να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε ερώτηση εκ μέρους του Νομικού 

Συμβούλου για ατην εντολή έκδοσης της γνωμοδότησης, δεδομένου ότι αυτή 

ερχόταν σε αντίθεση με την αναφερθείσα απόφαση περί μη συμμετοχής του σε 

υποθέσεις που αφορούν το Γ.Ν. Ζακύνθου. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε η μη 

αποδοχή της γνωμοδότησης δεδομένουότι στην αντίθετη περίπτωση θα θεωρείτο 

επιλεκτική εφαρμογή της απόφασης περί μη εμπλοκής του κ. λεπίδα στις 

υποθέσεις του Γ.Ν.ζακύνθου» (σχετ……..) 

Εδώ πλέον η παρανομία του κ. Νικολόπουλου πραγματικά απογειώνεται. 

Επικαλείται ανύπαρκτες αποφάσεις, δήθεν δικές μου αιτήσεις κλπ. 

προκειμένου να δικαιολογήσει πρωτόγνωρα παράνομες και παράτυπες 

ενέργειες και διαδικασίες προς εξυπηρέτηση αλλήλων και καταφανώς με 

σκοπό να προξενήσει σε μένα –αλλά και στην υπηρεσία στην οποία 

προϊσταται- τεράστια ζημία. 

5. Ομως όπως είναι γνωστόν οταν καποιος παρανομεί, είτε μετανοεί 

είτε εμμένει και συνεχίζει τις παρανομίες, προκειμένου να «καλύψει» την 

πρώτη. Δυστυχώς το έγκλημα –συνήθως- δεν είναι «άπαξ ποιούμενον».  

Ο Διοικητής της 6ης ΔΥΠΕ κος Νικολόπουλος Παναγιώτης και η κα 

Τσαρίδου προκειμένου να «καλύψουν» τις δικες τους παρανομιες   



κινητοποίησαν υπαλλήλους ως «άρωγούς» στις παρανομίες τους με τρόπο 

ειδικότερο που ελπίζω να αναφανεί από τον προανακριτικο έλεγχο, κρατικές 

υπηρεσίες και κρατικούς λειτουργούς. 

Πέραν των περίεργων καταθέσεων, κατά τρόπο περίεργο «διετάχθη» 

δημοσιονομικός έλεγχος ΜΟΝΟΝ στην 6η ΔΥΠΕ και το θέμα που ΚΥΡΙΩΣ 

ενδιέφερε (τα υπόλοιπα ήταν απλά προσχήματα) ήτοι να ανευρεθεί οτιδήποτε 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προκειμενου να αφαιρεθεί η θέση του 

νομικού συμβούλου της 6ης ΔΥΠΕ από εμένα ή έστω η θεση του προϊσταμένου 

της Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας της 6ης ΔΥΠΕ, προκειμένου να αιτιολογηθεί η 

στάση και οι πράξεις εναντίον μου τόσο από την κα Τσαρίδου όσο και από τον 

κ. Νικολόπουλο.  

Ενδιαφέρον για την ποινική διερεύνηση εν προκειμένω και την στοχευμένη 

μεθοδευμένη (από ομάδα ανθρώπων που ενώθηκαν για τον ίδιο σκοπό) έχει η 

ακολουθία των γεγονότων που σχετίζοντο με την «άρνηση» της ιδιότητάς μου 

ως προϊσταμένου της Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας της 6ης ΔΥΠΕ και την 

ανάκληση των σχετικών πράξεων κατόπιν του ως άνω «ελέγχου». 

Ολως περιέργως και σε ανύποπτο διοικητικά –για μένα- χρόνο η κα 

Τσαρίδου στο περιεχόμενο των προαναφερθεισών  από 31.10.2017 προτάσεων 

της (πρός αντίκρουσιν της ανωτέρω αγωγής μου) ενώπιον του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Πατρών αναφέρει «προφητικά»: 

«31. “ΙΓ.ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΟΤΗΤΕΣ (ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ) ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ. 

 

Ι.Όπως αναφέρεται και στην ένδικη αγωγή, ο αντίδικος, ο οποίος την 

υπογράφει, όχι μόνο ως δικηγόρος, αλλά και ως «δημοσιολόγος» (βλ την σφραγίδα 

του στην τελευταία σελίδα αυτής) είναι έγκριτος νομικός, με ιδιαίτερη πείρα και 

επιστημονική εξειδίκευση στον τομέα του δημοσίου δικαίου. Τεκμαίρεται λοιπόν, 

ότι γνωρίζει άριστα αυτά που είναι γνωστά και στους πρωτοετείς φοιτητές της 

νομικής και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) Ότι στην ΕτΚ δημοσιεύονται όλες οι 

κανονιστικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες άλλως, αν δηλαδή δεν δημοσιευθούν, 



τυγχάνουν ανυπόστατες - ανύπαρκτες (βλ Ολ ΣτΕ 87/2011, ΣτΕ 1080/2013, 

1609/2012, Διοικ Εφ Αθ 980/2014, βλ και Ε Σπηλιωτόπουλο «Εγχειρίδιο 

Διοικητικού Δικαίου», 13η έκδοση, 10ς τόμος, σελ 173, αριθ 164). β) Ότι ο 

κανονισμός λειτουργίας οιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας, ως θεσπίζων γενική και 

αφηρημένη ρύθμιση, είναι κανονιστική (και άρα δημοσιευτέα στην ΕτΚ) πράξη (βλ 

Διοικ Εφ Πειρ 392/2013). γ) Ότι στην ΕτΚ δημοσιεύονται επίσης και οι πράξεις 

διορισμού μονομελών οργάνων διοίκησης των φορέων του Δημοσίου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι τροποποιήσεις τους (βλ άρθρο 5 παρ 2 περ ιβ Ν 

3469/2006).  

Ενόψει των ανωτέρω διερωτώμαι ευλόγως: Ποιον νομίζει ότι μπορεί να 

κοροϊδέψει ο αντίδικος με τα μυθεύματα περί Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας της 6ης 

ΥΠΕ, της οποίας (υποτίθεται ότι) τυγχάνει προϊστάμενος;;; Συγκεκριμένα, με την 

από 20-6-2014 απόφαση του τότε διοικητή της 6ης ΥΠΕ, η οποία, όντως, 

δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ, συστάθηκε Ενιαία Νομική Υπηρεσία. Με την από 21-7-

2014 απόφαση του ιδίου διοικητή, ο ενάγων ορίσθηκε ως προϊστάμενός της. Πλην 

όμως, η απόφαση αυτή είναι ανυπόστατη, καθόσον ουδέποτε δημοσιεύθηκε στην 

ΕτΚ. Ομοίως ανυπόστατη, λόγω μη δημοσιεύσεως στην ΕτΚ, είναι και η 

μεταγενέστερη απόφαση έκδοσης του κανονισμού λειτουργίας της εν λόγω Ενιαίας 

Νομικής Υπηρεσίας, που καθορίζει τις αρμοδιότητες και την εν γένει οργάνωσή 

της.  

Υποδεικνύεται δηλαδή, ότι (ελλείψει δημοσιευθέντος κανονισμού) δεν 

λειτουργεί Ενιαία Νομική Υπηρεσία της 6ης ΥΠΕ και ότι ο ενάγων (ελλείψει 

δημοσιευθείσας απόφασης ορισμού του) δεν είναι προϊστάμενός της.  

Παρά ταύτα, τόσο στα πλαίσια της παρούσας αντιδικίας, όσο και επ’ ευκαιρία 

των διαφόρων γνωμοδοτήσεών του, ο ενάγων επιμένει να επικαλείται ιδιότητα, την 

οποία δεν έχει σύμφωνα με τον Νόμο!!!  

2.Πέραν των ανωτέρω, ακόμα και ο (ανυπόστατος) κανονισμός λειτουργίας της 

(μη υφισταμένης) Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας, τον οποίο προσάγει και επικαλείται 

ο ενάγων, αποτελεί κόλαφο, όσον αφορά στον τρόπο άσκησης των (δήθεν) 

αρμοδιοτήτων του στην συγκεκριμένη υπόθεση.  

Ειδικότερα, στο άρθρο 3 παρ 2 περ δ’ αυτού, ορίζεται μεν, ότι η εν λόγω 

υπηρεσία διατυπώνει γνώμη για τη νομιμότητα κάθε απόφασης της οικείας ΥΠΕ 

και των εποπτευομένων φορέων, αποσαφηνίζεται όμως, ρητώς και σαφώς, ότι 



αυτό δεν μπορεί να γίνεται αυτεπαγγέλτως και σύμφωνα με τις διαθέσεις των 

υπηρετούντων σε αυτή δικηγόρων και των τυχόν πελατών τους. Συγκεκριμένα, 

αναφέρεται ότι «η ανωτέρω αρμοδιότητα ασκείται κατόπιν προσκλήσεως της 

Διοίκησης της ΔΥΠΕ ή οιουδήποτε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας της οικείας 

υγειονομικής περιφέρειας» και όχι ως εν προκειμένω, κατόπιν προσκλήσεως του Π 

Καψαμπέλλη, του Ν Βυθούλκα ή οιουδήποτε άλλου ιατρού, νοσηλευτή κλπ 

ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει τις απόψεις της νομικής υπηρεσίας, προκειμένου 

να αντιδικήσει με την ΥΠΕ ή με το Νοσοκομείο στο οποίο υπηρετεί» 

 

Υπενθυμίζω εν προκειμένω πώς όπως προανέφερα είχε «δρομολογηθεί» 

δημοσιονομικός έλεγχος στην 6ης ΔΥΠΕ κυρίως για την δική μου υπηρεσιακή 

κατάσταση στο πόρισμα της οποίας (κατά θαυματουργό τρόπο) αναφέρονται 

όσα «προφητικά» (λές και τόξερε!!) είχε αναφέρει η κα Τσαρίδου στις 

προτάσεις της. 

Βεβαίως αν αυτά που ανεγράφησαν στο πόρισμα είναι αληθή και νομικώς 

ισχύοντα, τότε θα μπορούσε κανείς απλά να αναγνωρίσει στην κα Τσαρίδου 

ιδιαίτερη νομική κατάρτιση. Αν όμως δεν ισχύουν ΤΟΤΕ ανακύπτει ευθέως το 

ζήτημα της περίεργης και «αυτοεκπληρούμενης προφητείας» που καταδεικνύει 

και αποδεικνύει πλήρως τον παράνομο και εγκληματικό σχεδιασμό των 

διοικητικά κρατούντων εναντίον μου. 

  Ειδικότερα  το περίφημο «πόρισμα» του περίφημου «δημοσιονομικού 

ελέγχου» αναφέρει πώς δήθεν «....δεν έχει εκδοθεί απόφαση Διοικητή για τον 

καθορισμό του επιπέδου της οργανικής μονάδας και του κανονισμού λειτουργίας 

της Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας της 6ης Υ.Π.Ε» ενω το αληθες και ισχύον –κάτι 

που το γνωρίζουν άπαντες exoficcio- είναι πώς το επίπεδο οργάνωσης μιάς 

διοικητικής μονάδας ορίζεται με βάση την διοικητική επιστήμη. Εφ’όσον η 

Διοικητική αυτή μονάδα (όπως εν προκειμένω) «εμπεριέχει» υπηρεσιακες 

μονάδες σε επίπεδο «Τμήματος» η «γραφείου» όπως εν προκειμένω (τέτοια 

είναι τα νομικά γραφεία των Νοσοκομείων) ΤΟΤΕ δεν μπορεί παρά να είναι 

επιπέδου Δνσης. 

 Ομως πέραν αυτού το ΑΠΟΛΥΤΩΣ αναληθές εν προκειμένω και το 



σκόπιμα αναγεγραμμένο τόσο στο πόρισμα του «ειδικά στοχευμένου ελέγχου» 

όσο και στις σχετικές αποφάσεις και έγραφα που επηκολούθησαν (σχετ...........) 

είναι πώς δήθεν «δεν εχει εκδοθεί κανονισμός λειτουργίας της Ενιαίας 

Νομικής Υπηρεσίας και απόφαση του Διοικητή που να φαίνεται το 

επίπεδο οργάνωσής της» όπως ψευδώς αναφέρει το πόρισμα. 

  Το αληθές είναι πώς η απόφαση για τον καθορισμό του επιπέδου της 

οργανικής μονάδας της ενιαίας νομικής υπηρεσίας, δεν είναι αναγκαίο (όσοι 

έχουν στοιχειώδη γνώση διοικητικού δικαίου και διοικητικής επιστήμης και 

πράξης το γνωρίζουν) να αναφέρεται σε ξεχωριστή απόφαση αλλά αρκεί να 

αναφέρεται σε απόφαση του Διοικητή της οικείας ΔΥΠΕ, καθ’οιονδήποτε 

τρόπο μιάς και η σχετική διάταξη του Ν. 3329/2005 δεν επιβάλλει ιδιαίτερο 

τύπο εκδόσεως και δημοσιεύσεως της αποφάσεως αυτής του διοικητή.  

Εν προκειμένω από τα στοιχεία του οικείου φακέλου και της ίδιας της 

υπηρεσίας που τηρεί τοσο η οικεία δνση προσωπικού όσο και το γραφείο 

Διοικήσεως, προκύπτει πώς εκτός από την πράξη περί συστάσεως της ενιαίας 

Νομικής υπηρεσίας που έχει νόμιμα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 

κυβερνήσεως (σχετ...........) ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΝΟΜΙΜΩΝ και ο 

ΚΑΝΙΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ (σχετ...........)  αλλά ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ 

ΚΑΙ ΡΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της οργανικής μονάδας της Ενιαίας 

νομικής Υπηρεσίας της 6ης ΔΥΠΕ δυνάμει του υπ’αριθμ. πρωτ. 

2785/03.07.2015 έγγραφο (απόφαση) του Διοικητη της 6ης ΔΥΠΕ κ. Γεώργιου 

Γιαννόπουλου που αναφέρει χαρακτηριστικά «Αποφασίζουμε τη χορήγηση 

του επιδόματος θέσης ευθύνης και συγκεκριμένα Προϊσταμένου Δν/σης 

της Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας της 6ης Υ.Π.Ε Πελοποννήσου, Ιονίων 

Νήσων και Δυτικής Ελλάδας στον νομικό σύμβουλο με πάγια αντιμισθία 

της 6ης ΥΠΕ ΦΩΤΗ ΛΕΠΙΔΑ» (σχετ.........) 

Τα ανωτέρω έγγραφα φαίνεται πώς δεν λήφθηκαν υπ’όψιν από τους δύο 

«ελεγκτές». Τούτο δύο εξηγήσεις μπορεί να έχει. Είτε δεν ετέθησαν υπ’όψιν 

σκοπίμως και δολιως από τον αρμόδιο διοικητή και την αρμόδια προϊσταμένη 

Δνσεως Ανθρώπινου Δυναμικού (πάλι το ίδιο πολιτικά οικείο πρόσωπο 



παντού) στους ελεγκτές, είτε οι ίδιοι το αποσιώπησαν παρανόμως μιάς και 

υπήρχε στον οικείο υπηρεσιακό μου φάκελο. 

 Η διάπραξη των αδικημάτων της από κοινού απόπειρας απάτης της 

Διοικήσεως και της Δικαιοσύνης, της συκοφαντικής δυσφήμισης, της 

καταχρησης εξουσίας κλπ. αναδεικνύονται εν προκειμένω εναργώς.  

Ενδεικτικό των προθέσεων και των μεθοδεύσεων του κ. Παναγιώτη 

Νικολόπουλου και της προϊσταμένης ανθρώπινου δυναμικού είναι το γεγονός 

πώς τελείως υποκριτικά εκ των υστέρων προσποιήθηκαν πώς δεν γνώριζαν 

τίποτα για τον έλεγχο, πώς δεν τους ζητήθηκε κάτι από τους ελεγκτές, πώς δεν 

το περίμεναν και πώς «επιθυμούσαν να επιλυθεί το ζήτημα». Μου πρότειναν 

να τους ετοιμάσω «ορθή επανάληψη» του Κανονισμού λειτουργίας, ώστε να 

έχει αναδρομική ισχύ και να συμπεριληφθεί ρητά μέσα και σε αυτόν το 

επίπεδο οργάνωσης και πώς έτσι θα επιλύετο το ζήτημα. Το έπραξα και το 

απέστειλα με e-mailστην υπηρεσιακή ηλεκτρονική διεύθυνση. Ομως ουδεν 

έπραξαν λέγοντάς μου πώς θα βγάλουν άλλη απόφαση με αναδρομική ισχύ. 

Ολα ήταν προσχήματα και ψεύδη προκειμένου να χάσω κάθε προθεσμια. 

Ομως εγω έκανα ένσταση η οποία όπως ήταν φυσικό ουδόλως ελήφθη υπ’όψιν 

και έτσι ο Παναγιώτης Νικολόπουλος εξέδωσε απόφαση ανάκλησης του 

ορισμού μου ως προϊσταμένου με αναδρομική ισχύ με συνέπεια και εν γνώσει 

του πώς μοιραία θα εξεδίδετο (όπως και εξεδόθη) απόφαση περί επιστροφής 

περίπου 19.000 ευρώ με τεράστια ζημία μου, ενώ γώριζαν πώς εγω είχα 

ασκήσει και εν τοις πράγμασι και τα καθηκοντα του προϊσταμένου της Ενιαίας 

Νομικής Υπηρεσίας, απασχολούμενος με τις υποθέσεις και των τριάντα και 

πλέον Νοσοκομείων της περιοχής της 6ης ΥΠΕ και των χιλιάδων υπαλλήλων 

τους και των υπαλλήλων των ΠΕΔΥ τουλάχιστον επί τρίωρο καθημερινά και 

πέραν της εργασίας μου για τις υποθέσεις της ίδιας της ΔΥΠΕ, με συνέπεια να 

δικαιούμαι σε κάθε περίπτωση με τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου 

πλουτισμού και σύμφωνα με τον κώδικα περί δικηγόρων το ποσο των 1.200 

ευρώ εβδομαδιαίως και 4.800 ευρώ μηνιαίως Χ 36 τουλάχιστον μήνες = 

172.800 ευρώ. ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΖΗΜΙΑ του ΝΠΔΔ από 

τις εκ προθέσεως πράξεις και παραλήψεις των ανωτέρω. 



 

6. Μεταξύ άλλων θεμάτων για τα οποία η κα Τσαρίδου είχε ζητήσει την 

βοήθεια μου ήταν και εκκρεμής υπόθεση που αφορούσε αγωγή της Ιεράς 

Μονής Στροφάδων Ζακύνθου η ποία εκπροσωπείτο από τον πρώην 

Μητροπολίτη Ζακύνθου και νύν Δωδώνης κ. Χρυσόστομο, αναφορικά με το 

κυλικείο και το ανθοπωλείο του Νέου Νοσοκομείου Ζακύνθου.  Η υπόθεση 

αυτή ήταν αρκετά δαιδαλώδης και φορτισμένη με πλείστες όσες παρεμβάσεις 

πολιτικών και εκκλησιαστικών αξιωματούχων  αλλά και πολλαπλώς 

απασχολήσασα την Διοίκηση του Νοσοκομείου στην διαχρονική έκφρασή της 

αλλά και της περιφερειακής διοίκησης του συστήματος υγείας (ΠΕΣΥΠ Και 

ΔΥΠΕ) και συνεπακόλουθα εμένα ως νομικό σύμβουλο του ΠΕΣΥΠ και 

μεταγενέστερα της 6ης ΔΥΠΕ,  που είχαν και την αντίστοιχη αρμοδιότητα. 

Επειδή εγω με γνωμοδοτήσεις μου είχα εκφραστεί κατά της παραχώρησης 

διότι θεωρούσα αυτή ως μη νόμιμη πράξη σύμφωνα με όσα εκτενώς σε αυτές 

ανέφερα, δέχθηκα αφόρητες πιέσεις και απειλές τόσο από πρόσωπα της τότε 

πολιτικής εκπροσώπησης του Υπουργείου Υγείας όσο και από 

Εκκλησιαστικού αξιωματούχους που συνοδεύθηκαν και από συκοφαντικά 

δημοσιεύματα. Η τότε Διοίκηση της 6ης ΔΥΠΕ , με Διοικητή τον κ. Κατσίβελα 

Παναγιώτη, απόλυτα προσηλωμένη στην νομιμότητα ζήτησε την γνώμη μου 

χωρίς καμία παρέμβαση και δέχθηκε τις σχετικές γνωμοδοτήσεις μου, είχα 

όμως την απόλυτη εχθρότητα για το θέμα αυτό από Υποδιοικητή της 6ης ΥΠΕ 

φιλικά προσκείμενο σε Εκκλησιαστικό παράγοντα της Ζακύνθου. Λόγω αυτού 

εδέχθην χυδαία και παράνομη συκοφαντική επίθεση από συνδικαλιστικά 

στελέχη προσκείμενα πολιτικά στον τότε Υποδιοικητή. 

Η κα Τσαρίδου εμφανιζομένη αρχικά ως ιδιαίτερα αρνητική σε κάθε 

πιθανότητα παραχώρησης, μου ζήτησε να επιμελούμαι της υποθέσεως πράγμα 

που ούτως η άλλως θα έκανα επειδή εστρέφετο και κατά της 6ης ΔΥΠΕ της 

οποία όπως προανέφερα κατέχω την θέση του Νομικού Συμβούλου – 

Δικηγόρου αλλά και λόγω του ότι κατέχω και την θέση της Ενιαίας πλέον 

Νομικής Υπηρεσίας της 6ης ΔΥΠΕ στην οποία υπάγονται όλα τα Νοσοκομεία. 



Ενώ λοιπόν κατά την συζήτηση της ανωτέρω αγωγής είχε παρασταθεί ο κ. 

Κολοκοτσάς Ιωάννης εκπροσωπών το Νοσοκομείο και εγω εκπροσωπών και 

την 6η ΔΥΠΕ και είχαμε καταθέσει σχετικές προτάσεις και ισχυρισμούς 

κατόπιν συνεννοήσεως και υποδείξεως με τους διοικούντες,  με στόχο την 

απόρριψη της αγωγής, η σχετική απόφαση άργησε πέραν του συνήθους να 

εκδωθεί και τελικά εξεδόθη η υπ’αριθμ. 2/2017 απόφαση του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Ζακύνθου και έκανε δεκτή την ανωτέρω αγωγή απορρίπτοντας 

τους ισχυρισμούς του Νοσοκομείου και της 6ης ΔΥΠΕ με παντελώς αβάσιμο 

νομικά και ουσιαστικά σκεπτικό κατά την γνώμη μας. 

Όμως πρό της εκδόσεως της αποφάσεως και χωρίς καμία δική μας 

ενημερωση και γνωμοδότηση η κα Τσαρίδου εισήγαγε  -όπως μεταγενέστερα 

πληροφορήθηκα- προς συζήτηση στο Δ.Σ του Νοσοκομείου θέμα «για 

παράδοση των χώρων του κυλικείου και του ανθοπωλείου του Νοσοκομείου» 

στην αντίδικο Ιερά Μονή αφού βεβαίως προηγουμένως ο πρώην 

Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος είχε προαναγγείλει αυτή (την 

πρόθεση παραιτήσεως από τα δικαιώματα του Νοσοκομείου) δια δηλώσεως 

του στα ΜΜΕ του νησιού. 

 Η ανωτέρω συζήτηση ανεβλήθη προκειμένου να εκδοθεί προηγουμένως η 

απόφαση του Δικαστηρίου. 

Πράγματι επί του θέματος εξεδόθη η ανωτέρω απόφαση. 

Η κα Τσαρίδου κατέθεσε εισήγηση προς το Δ.Σ του Νοσοκομείου με θέμα 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟ – ΑΝΘΟΠΩΛΕΟΠ Γ.Ν.Ζ» με ημερομηνία 

16.6.2017 στο περιεχόμενο της οποίας, πέραν των αδόκιμων σκόπιμων και 

παραπλανητικών αναφορών προκειμένου να οδηγήσει στην έκδοση θετικής 

για την παραίτηση από το δικαίωμα της εφέσεως αποφάσεως και  με 

αποκλειστικό σκοπό να μειώσει την τιμή και την υπόληψή μου και να με 

απαξιώσει ως επιστήμονα και ως δικηγόρο και Νομικό Σύμβουλος της 6ης 

ΔΥΠΕ αλλά και προϊστάμενο της Ενιαίας Νομικής υπηρεσίας όλων των 

Νοσοκομείων της 6ης ΥΠΕ ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:   «Από τα ως 

άνω , είχα εισηγηθεί για την εκπλήρωση του τρόπου του ως άνω 



συμβολαίου με την περαιτέρω δέσμευση του δωρητή για τη μη. 

αναζήτηση αποζημίωσης για κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν 

έχει υποστεί από την ημερομηνία λειτουργίας του Γ.Ν. Ζακύνθου 

(18.05.12) έως σήμερα, καθώς και την διευκρίνιση της κάλυψης των 

λειτουργικών δαπανών του κυλικείου και του ανθοπωλείου, εισήγηση η 

οποία δεν είχε γίνει δεκτή λόγω μη ύπαρξης νομικής γνωμοδότησης για το 

θέμα, καθώς και τη μη επίσημης παραλαβής της απόφασης επί της 

αγωγής. 

Την 01.02.17 κατατέθηκε στη Διοίκηση, η αρ. 2/2017 απόφαση του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου, η οποία υποχρεώνει τους 

εναγομένους να παραχωρήσουν στο ενάγον ελεύθερη και ακώλυτη τη 

χρήση των χώρων του Γ.Ν.Ζακύνθου και δη του χοίρου του ανθοπωλείου, 

του κυλικείου και του βοηθητικού χώρου του κυλικείου. 

Με το αρ. 722/13.02.17 έγγραφό μου ζήτησα από τον κ. Κολοκοτσά 

Ιωάννη γνωμοδότηση για την ευδοκίμηση της τυχόν ασκηθείσας έφεσης 

επί της σχετικής αρ. 2/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Ζακύνθου, η οποία και έως σήμερα δεν έχει απαντηθεί. 

Στις 26.05.17 κατατέθηκε η εξώδικος πρόσκληση της Ιεράς 

Αυτοκρατορικής Μονής Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου προς 

τη Διοίκηση του Νοσοκομείου , όπως υλοποιήσει την ως άνω απόφαση του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου. Στις 30.05.17 ενημερώθηκα 

προφορικά από τον κ. Γιαννάτο , μέλος του Δ.Σ., ότι έχει ασκηθεί έφεση 

επί της ως άνω απόφασης του Πρωτοδικείου. Δεδομένου ότι το Δ.Σ. δεν 

είχε λάβει ποτέ, απόφαση για την άσκηση έφεσης επί της ως άνω 

απόφασης του Πρωτοδικείου, επικοινώνησα με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ,  

για να πληροφορηθώ εάν έχει ασκηθεί έφεση από τη Διοίκηση της 6ης 

ΥΠΕ, ο οποίος με ενημέρωσε αρνητικά. Για όλα αυτά ενημέρωσα τον 

Διοικητή της 6η’ ΥΠΕ και γραπτώς. 

Στις 09.6.17 κατατίθεται στη Διοίκηση αντίγραφο της έφεσης , από το 

οποίο προκύπτει ότι αυτή υπεβλήθη την 01.03.17 από τον ίδιο τον κ. Φώτη 

Λεπίδα, νομικό σύμβουλο της 6η' ΥΠΕ και εν αγνοία της Διοίκησης του 



Γ.Ν.Ζακύνθου. Την ίδια μέρα με το αρ. 3807/09.06.17 έγγραφό μου προς 

τον κ. Γρυπάρη Διονύσιο , δικηγόρο, ζητείται η γνωμοδότηση της τυχόν 

ασκηθείσας έφεσης και δεδομένου της μη απάντησης από τον κ. 

Κολοκοτσά Ιωάννη , ο οποίος είχε ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος στην 

υπόθεση» 

 

Η εδώ εναγομένη κατέθεσε στην 6ης ΔΥΠΕ και υπ’όψιν του κ. Διοικητή 

αυτής την υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 52/22.5.2017 αναφορά της στο περιεχόμενο 

της οποίας μεταξύ άλλων ανέφερε τα ακόλουθα: 

 

ΘΕΜΑ: Αναφορά 

ΣΧΕΤ:Α) Την μηνυτήρια αναφορά του Νικολάου Βυθούλκα, ΤΕ Νοσηλευτικής 

Β)Το από 24.03.17 απόσπασμα πρακτικού της 16ης συνεδρίασης του Δ.Σ, του Γ.Ν, 

Ζακύνθου. 

Γ) Την από 15.05.17 εξώδικη δήλωση τουΣυντονιστή Διευθυντή Χειρουργικής 

Κλινικής του Γ.Ν.Ζακόνθσο. 

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, από το οποίο προκύπτει ότι ο Νομικός 

Σύμβουλος της 6ης ΥΠΕ πληροφορεί υπαλλήλους του Γ.Ν.Ζακύνθοο, οι οποίοι 

βρίσκονται σε αντιδικία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και της 6ης ΥΠΕ, σχετικά 

με γνωμοδοτήσεις που υποβάλλει στη Διοίκηση., παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε 

αν αυτό προβλέπεται νομικά, διοικητικά και αν κρίνετε ότι είναι δεοντολογικά. 

Προς επιβεβαίωση των ως άνω, σας ενημερώνω ότι ο Νομικός Σύμβουλος ιης 6'κ 

ΥΠΕ , την Ίύνάρττι 03.08.16 και ώρα 20.00 μ.μ. , με επιοκέφθηκε στο γραφείο μου 

στο Γ.Ν.Ζακύνθου, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση που είχαμε και με ενημέρωσε 

για τα προβλήματα της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, καιτα προβλήματα που 

αντιμετώπιζαν οι υπάλληλοι αυτής κ, Βυθούλκας Νικόλαος και η κα Ανδριανή 

Κλάδη. 

Την Παρασκευή 09.09.16 , έπειτα από ενημέρωση που είχα από τον κ. Καλόφωνο 

Διονύσιο, Δ/ντή ιατρό της Μ.Τ.Ν. για διάρρηξη του γραφείου του, κατέβηκα η ίδια 

στην Μ.Τ.Ν για να διαπιστώσω την αναστάτωση που είχε προκληθεί οτο γραφείο 

του Διευθυντή. Με αφορμή αυτό το γεγονός ζήτησα άμεσα την αλλαγή κλειδαριάς 

στην εξωτερική πόρτα της Μ.Τ.Ν. και ενημέρωσα και τον Υποδιοικητή κ. 

Κ.ωσκακιώτη, για το γεγονός αυτό. 



Την επόμενη ημέρα το πρωί και ενώ ήταν Σάββατο (10.09.16), δέχτηκα 

τηλεφώνημα από τον Νομικό Σύμβουλο της 6ης ΥΤΊΕ , ο οποίος ζητούσε επιτακτικά 

να πάω στο Νοσοκομείο εκείνη την ημέρα το πρωί και να παραδώσω τα κλειδιά, της 

εξωτερικής πόρτας της Μ.Τ.Ν στον κ. Βυθούλκα Νικόλαο , καί. μάλιστα να 

ενημερώσω και τον Δ/ντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Ζακόνθου , να είναι 

παρών στην παράδοση. Δεδομένου , ότι δεν εκτελώ εντολές από τον Νομικό 

Σύμβουλο της 6^ ΥΠΕ , ενημέρωσα τον Υποδιοικητή αυτής τηλεφωνικά για το 

συμβάν. 

Περαιτέρω στις 13.10.16 και ενώ είχε προγραμματισθεί συνεδρίαση του Δ.Σ. του 

'Νοσοκομείου για το πειθαρχικό του Δ/ντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας , λαμβάνω 

μήνυμα στο κινητό μου από τον Νομικό Σύμβουλο της 6ηςYΠΕ, να προσέξω τα 

κωλύματα συμμετοχής σε αυτό 

Για όλα τα ως άνω ήταν προφορικά ενήμερη η Διοίκηση της 6’κ ΥΠΕ, αλλά 

έπειτα και από το τελευταίο εξώδικο του Συντονιστή Διευθυντή της Χειρουργικής 

Κλινικής του Γ.Ν .Ζακύνθου, με «το οποίο διαβιβάζονται οι γνωμοδοτήσεις του 

Νομικού Συμβούλου της 6ης ΥΠΕ, έπειτα και οπό αίτημα αυτού απευθείας στον 

Νομικό Σύμβουλο, παρακαλώ όπως επιληφθείτε της παρούσας αναφοράς για την 

εξασφάλιση της αμεροληψίας της Διοίκησης, τη συνέχεια της χρηστής διοίκησης 

καθώς και την εξασφάλιση της  νομικής κάλυψης του Γ.Ν.Ζακύνθου» 

 

6. Επίσης ως συνημμένο έγγραφο στην «αναφορά» αυτή η κα 

Τσαρίδου κοινοποίησε στην Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

έγγραφο με τίτλο «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ» 

από το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει πώς την 24.3.2017 συνήλθε σε 

έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ του Γ.Ν.Ζακύνθου με θέμα: «Πρόταση του 

Επιστημονικού Συμβουλίου περί κοινής συνεδρίασης με το Διοικητικό 

Συμβούλιο»  

 Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση –όπως προκύπτει από το συγκεκριμένο 

έγγραφο,  απλά ανέγνωσε το υπ’αριθμ. 23/21.3.2017 έγγραφο του 

Επιστημονικού Συμβουλίου και καταφανώς συνεννοημένα  (όπως 

αποδεικνύεται και από τα παρακάτω αναφερόμενα) με το μέλος του Δ.Σ 

Ελευθέριο Γιαννάτο, δικηγόρο, πρόσωπο παντελώς άγνωστο σε μένα έδωσε 

τον λόγο σε αυτόν  ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα:«, «Προτείνω να γίνει 



r 

συνάντηση του Δ.Σ. με το Επιστημονικό Συμβούλιο, δηλ. όχι συνεδρίαση, υπό 

τον ορό ότι την 6η ΥΠΕ δεν θα την εκπροσωπήσει ως δικηγόρος ο κ. Φώτης 

Λεπίδας, διότι όπως έχω πληροφορηθεί από την κ. Διοικήιρια, ο κ. Λεπίδας, ενώ 

έχει την ιδιότητα του νομικού συμβούλου της 6ης ΥΠΕ, αναλαμβάνει ταυτόχρονα 

εντολές ανάθεσης υποθέσεων υπαλλήλου του Νοσοκομείου Ζακύνθου κατά του 

Νοσοκομείου και μάλιστα, σύμφωνα με όσα με έχει πληροφορήσει η κ. 

Διοικήτρια, ο κ. Λεπίδας τηλεφωνικά της έχει φερθεί κατά τρόπο ανάρμοστο, 

ήτοι κατά τρόπο που δεν συνάδει με ενάσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. 

Επαναλαμβάνω ότι τα παραπάνω αναφερόμενα από εμέ για τον κ, Φώτη 

Λεπίδα βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε όσα με έχει πληροφορήσει η κ. 

Διοικήτρια, την οποία εμπιστεύομαι απολύτως, άλλως δεν θα δήλωνα τα 

παραπάνω και δεν θα αρνιόμουν την παρουσία του κ. Φώτη Λεπίδα. 

Κατόπιν των ανωτέρω ζητώ αντί του κ. Φώτη Λεπίδα με δεδομένο ότι και 

εγώ ως δικηγόρος ουδόλως ασχολούμαι με το Διοικητικό Δίκαιο, να επιλέξει ο 

Διοικητής της όης ΥΓΓΕ κ. Παναγιώτης Νικολόπουλος δικηγόρο εξειδικευμένο 

στο Διοικητικό Δίκαιο και ει δυνατόν να έχει χειρισθεί ανάλογες υποθέσεις που 

να αφορούν το Ε.Σ.Υ.». 

 

Πέραν όλων των ανωτέρω η κα Τσαρίδου σε συνεργασία με συγκεκριμένο 

υπάλληλο που κατέχει θέση ευθύνης, αλλά και τον δεύτερο εναγόμενο, όπως 

προκύπτει από τις δικές του ως άνω δηλώσεις, διαδίδει εις βάρος μου 

απολύτως ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς περί δήθεν δικής μου 

συμπεριφοράς που συνιστά απιστία έναντι του ΝΠΔΔ του οποίου κατέχω την 

οργανική θέση του Νομικού Συμβούλου ήτοι της 6ης ΔΥΠΕ, ότι λόγω της 

σχέσεως και της γνωριμίας της με συγκεκριμένο Υπουργό της Κυβερνήσεως 

που κατέχει την θέση πολιτικού προϊσταμένου νευραλγικού υπουργείου, θα 

«με εκδιώξει από το σύστημα» υπονοώντας πώς θα φροντίσει να καταγγελθεί 

η έμμισθη σχέση εργασίας μου με την 6η ΔΥΠΕ. 

 

Επειδή όλα τα ανωτέρω που ανέφεραν και διέδωσαν οι εδώ εναγόμενοι 

κατά την ανωτέρω διάκριση και μάλιστα εξακολουθητικά   είναι ψευδή και 



συκοφαντικά και οι ίδιοι τα διέδοσαν αφ’ενός προκειμένου να βλάψουν την 

προσωπική, κοινωνική, οικογενειακή, επιστημονική και επαγγελματική τιμή 

και υπόληψη μου, αφετέρου δε να προκαλέσουν τον πειθαρχικό μου έλεγχο 

από τα αρμόδια όργανα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, μέσω πρόκλησης 

αναφοράς της Διοικήσεως της 6ης ΔΥΠΕ προς αυτόν αλλά και τον ποινικό μου 

έλεγχο για σοβαρότατα και ιδιαίτερα ατιμωτικά αδικήματα όπως αυτό της 

απιστίας δικηγόρου κλπ. 

Επειδή η αλήθεια είναι ότι: 

α)  ουδέποτε επισκέφθηκα οικεία βουλήσει την εναγομένη και προφανώς 

δεν ήμουν εγω εκείνος που πληροφόρησε για τα προβλήματα που υπήρχαν 

στην μονάδα τεχνητού νεφρού και στις σχέσεις του προσωπικού αλλά η ιδία 

κατόπιν συνεννοήσεως της με τον τότε Διοικητή της 6ης ΔΥΠΕ κ. Γεώργιο 

Γιαννόπουλο, με κάλεσε ακριβώς για να την βοηθήσω νομικά για τον τρόπο 

χειρισμού της υποθέσεως που αφορούσε, την συμπεριφορά και «τις παράνομες 

πράξεις συγκεκριμένου υπαλλήλου με θέση ευθύνης έναντι προϊσταμένου και 

προσωπικού της μονάδας» Είναι προφανές πώς εγω δεν θα μπορούσα να 

πληροφορήσω την κα Τσαρίδου για θέματα της δικής της αρμοδιότητας, τα 

οποία πολύ καλά γνώριζε και για τον λόγο αυτό ζήτησε μέσω του Διοικητή της 

6ης ΔΥΠΕ την δική μου αρωγή. Αυτά που ισχυρίζεται εν προκειμένω τα 

ισχυριζεται προκειμενου να με πλήξει στον πυρήνα της προσωπικότητας μου 

και να με εμφανίσει ως τον άνθρωπο που αυτοβούλως και αυτογνωμόνως 

προσπαθώ να επιβάλλω τρόπο διοίκησης στα Νοσοκομεία. Δυστυχώς ο 

οιοσδήποτε υπάλληλος και δή διοικητικός παράγων η συνδικαλιστής κλπ. 

επιθυμεί να ανατρέψει την νομιμότητα της οποίας υπηρέτης είμαι, στρέφεται 

εναντίον μου κάτι που πλέον έχει γίνει το προσφιλές εργαλείο όλων των 

αδικούντων και παροικούντων στους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας της 

περιοχής ευθύνης της 6ης ΔΥΠΕ μιάς και η πλήρης αφοσίωσή μου στο δίκαιο 

και τους νόμους στέκεται πολλάκις εμπόδιο των δικών τους τυχόν επιδιώξεων. 

β) Κανένα τηλεφώνημα απειλητικό δεν έκανα εγω στην κα Τσαρίδου. 

Αντιθέτως της ανέφερα πώς τα γεγονότα που συνέβαιναν και τα οποία η ίδια 

μου μετέφερε σχετικά με κλοπές και διαρρήξεις σε συγκεκριμένους χώρους, 



έπρεπε να εξετασθούν και υπό το πρίσμα των καταγγελιών των υπαλλήλων –

όπως η ίδια μου είχε μεταφέρει- αλλά και τα όσα συγκεκριμένος προϊστάμενος 

επιθυμεί, όπως η ίδια η πρώτη εναγόμενη μου είχε αναφέρει και δή «για 

προσπάθεια αυτού προς χειραγώγηση του έργου της Διοικήσεως του 

Νοσοκομείου όπως είχε κάνει και με τον προηγούμενο διοικητή» όπως η ίδια 

κατά την πρώτη ως άνω συνάντησή μας μου είχε αναφέρει. Το γεγονός πως 

δεν ήταν δυνατόν να έχω κάνει κάτι τέτοιο είναι απόλυτα συμβατό με αυτό 

που αναφέρει η κα Τσαρίδου στην παραπάνω αναφορά της, ήτοι τα περί 

ενημερώσεως της την 12.10.2016 από μένα, όπως «προσεχθούν τα κωλύματα 

συμμετοχής στην συνεδρίαση του Δ.Σ» κάτι που κατά περιεχόμενο 

συμβουλευτικό και συμβουλευτικής φύσεως δε θα μπορούσε να έχει λάβει 

χώρα αν είχαν συμβεί μόλις πρό δύο ημερών (10.10.2016) όσα η ίδια –κατά τα 

ανωτέρω- αναφέρει. 

γ) Ουδέποτε πληροφόρησα εγω για γνωμοδοτήσεις που υποβάλλω στη 

Διοίκηση, υπαλλήλους που βρίσκονται σε αντιδικία με το Νοσοκομείο και την 

6ης ΔΥΠΕ Το ψεύδος εν προκειμένω είναι διττό αφού αναφορικά με τον κ. 

Βυθούλκα όπως αναφέρεται και προηγουμένως εγω δεν τον γνώριζα προς της 

δημιουργίας των συγκεκριμένων προβλημάτων, αφετέρου δε ο κ. Καψαμπέλης 

επισήμως ζήτησε πληροφορήθηκε και έλαβε τις σχετικές γνωμοδοτήσεις μου 

από την Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ. 

 

δ) Ουδέποτε ανέλαβα υπόθεση υπαλλήλου του Γ.Ν.Ζακύνθου κατά του 

Νοσοκομείου κλπ. και ουδέποτε βέβαια έχω φερθεί «ανάρμοστα στην κα 

Τσαρίδου¨και μάλιστα κατά τρόπο που να μην συνάδει με την ενάσκηση του 

δικηγορικού λειτουργήματος» 

ε) Η κα Τσαρίδου και προκειμένου και πάλι να απαξιώσει εμένα και τον 

επιστημονικό και επαγγελματικό πυρήνα της προσωπικότητάς με απόλυτη 

αναλήθεια και δόλια ψευδη στην από 16.6.2017 εισήγησή της για το θέμα του 

Κυλικείου – Ανθοπωλείου, όπως προαναφέρθηκε, απέφυγε παντελώς 

απαξιωτικά να ζητήσει δική μου γνωμοδότηση για την σκοπούμενη 

παραίτηση, όπως προβλέπεται εκ του νόμου και τούτο προκειμένου ψευδώς 



και με δόλο κατασυκοφάντησής μου να με εμφανίσει ψευδώς πώς λειτούργησα 

αυθαιρέτως αναφορικά με την κατάθεση εφέσεως κατά της υπ’αριθμ. 2/2017 

αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου, ενώ αφήνει να 

εξαντλείται  η προθεσμία ασκήσεως της εφέσεως πληροφορείται από εμένα 

των ίδιο και μέσω του κ. Κολοκοτσά, την 1.3.2017 πώς ασκήθηκε η έφεση 

εντούτοις δολίως αποκρύπτει αυτό  δια της εισηγήσεως της την 16.6.2017 

αναφέροντας ψευδή και συκοφαντικά εις βάρος μου περί δήθεν μη 

νομιμοποιήσεως μου για την άσκηση εφέσεως ενώ γνωρίζει πώς είναι εκ του 

νόμου υποχρέωση εξαντλήσεως των ενδίκων μέσων εκτός αν υπάρχει 

προηγούμενη νόμιμη παραίτηση από την άσκηση αυτών. 

 

8. Αναφορικά με τα ειδικότερα λοιπα αδικήματα της κας Τσαρίδου. 

Η κα Τσαρίδου κατέθεσε εισήγηση προς το Δ.Σ του Νοσοκομείου με θέμα 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟ – ΑΝΘΟΠΩΛΕΟΠ Γ.Ν.Ζ» με ημερομηνία 

16.6.2017 στο περιεχόμενο της οποίας, πέραν των αδόκιμων σκόπιμων και 

παραπλανητικών αναφορών προκειμένου να οδηγήσει στην έκδοση θετικής 

για την παραίτηση από το δικαίωμα της εφέσεως αποφάσεως και  με 

αποκλειστικό σκοπό να μειώσει την τιμή και την υπόληψή μου και να με 

απαξιώσει ως επιστήμονα και ως δικηγόρο και Νομικό Σύμβουλος της 6ης 

ΔΥΠΕ αλλά και προϊστάμενο της Ενιαίας Νομικής υπηρεσίας όλων των 

Νοσοκομείων της 6ης ΥΠΕ ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:   «Από τα ως 

άνω , είχα εισηγηθεί για την εκπλήρωση του τρόπου του ως άνω συμβολαίου με 

την περαιτέρω δέσμευση του δωρητή για τη μη. αναζήτηση αποζημίωσης για 

κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από την ημερομηνία 

λειτουργίας του Γ.Ν. Ζακύνθου (18.05.12) έως σήμερα, καθώς και την 

διευκρίνιση της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών του κυλικείου και του 

ανθοπωλείου, εισήγηση η οποία δεν είχε γίνει δεκτή λόγω μη ύπαρξης νομικής 

γνωμοδότησης για το θέμα, καθώς και τη μη επίσημης παραλαβής της απόφασης 

επί της αγωγής. 

Την 01.02.17 κατατέθηκε στη Διοίκηση, η αρ. 2/2017 απόφαση του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου, η οποία υποχρεώνει τους εναγομένους να 



παραχωρήσουν στο ενάγον ελεύθερη και ακώλυτη τη χρήση των χώρων του 

Γ.Ν.Ζακύνθου και δη του χοίρου του ανθοπωλείου, του κυλικείου και του 

βοηθητικού χώρου του κυλικείου. 

Με το αρ. 722/13.02.17 έγγραφό μου ζήτησα από τον κ. Κολοκοτσά Ιωάννη 

γνωμοδότηση για την ευδοκίμηση της τυχόν ασκηθείσας έφεσης επί της σχετικής 

αρ. 2/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου, η οποία και έως 

σήμερα δεν έχει απαντηθεί. 

Στις 26.05.17 κατατέθηκε η εξώδικος πρόσκληση της Ιεράς Αυτοκρατορικής 

Μονής Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου προς τη Διοίκηση του 

Νοσοκομείου , όπως υλοποιήσει την ως άνω απόφαση του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Ζακύνθου. Στις 30.05.17 ενημερώθηκα προφορικά από τον κ. 

Γιαννάτο , μέλος του Δ.Σ., ότι έχει ασκηθεί έφεση επί της ως άνω απόφασης του 

Πρωτοδικείου. Δεδομένου ότι το Δ.Σ. δεν είχε λάβει ποτέ, απόφαση για την 

άσκηση έφεσης επί της ως άνω απόφασης του Πρωτοδικείου, επικοινώνησα με 

τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ,  για να πληροφορηθώ εάν έχει ασκηθεί έφεση από τη 

Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, ο οποίος με ενημέρωσε αρνητικά. Για όλα αυτά 

ενημέρωσα τον Διοικητή της 6η’ ΥΠΕ και γραπτώς. 

Στις 09.6.17 κατατίθεται στη Διοίκηση αντίγραφο της έφεσης , από το 

οποίο προκύπτει ότι αυτή υπεβλήθη την 01.03.17 από τον ίδιο τον κ. Φώτη 

Λεπίδα, νομικό σύμβουλο της 6η' ΥΙ ΙΕ και εν αγνοία της Διοίκησης του 

Γ.Ν.Ζακύνθου. Την ίδια μέρα με το αρ. 3807/09.06.17 έγγραφό μου προς 

τον κ. Γρυπάρη Διονύσιο , δικηγόρο, ζητείται η γνωμοδότηση της τυχόν 

ασκηθείσας έφεσης και δεδομένου της μη απάντησης από τον κ. 

Κολοκοτσά Ιωάννη , ο οποίος είχε ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος στην 

υπόθεση» 

 

Η εδώ εναγομένη στην 6ης ΔΥΠΕ και υπ’όψιν του κ. Διοικητή αυτής την 

υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 52/22.5.2017 αναφορά της στο περιεχόμενο της οποίας 

μεταξύ άλλων ανέφερε τα ακόλουθα: 

 

 «ΘΕΜΑ: Αναφορά 



ΣΧΕΤ:Α) Την μηνυτήρια αναφορά του Νικολάου Βυθούλκα, ΤΕ Νοσηλευτικής 

Β)Το από 24.03.17 απόσπασμα πρακτικού της 16ης συνεδρίασης του Δ.Σ, του Γ.Ν, 

Ζακύνθου. 

Γ) Την από 15.05.17 εξώδικη δήλωση tooΣυντονιστή Διευθυντή Χειρουργικής 

Κλινικής του Γ.Ν.Ζακόνθσο. 

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, από το οποίο προκύπτει ότι ο Νομικός 

Σύμβουλος της 6ης ΥΠΕ πληροφορεί υπαλλήλους του Γ.Ν.Ζακύνθοο, οι οποίοι 

βρίσκονται σε αντιδικία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και της 6ης ΥΠΕ, σχετικά 

με γνωμοδοτήσεις που υποβάλλει στη Διοίκηση, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε 

αν αυτό προβλέπεται νομικά, διοικητικά και αν κρίνετε ότι είναι δεοντολογικά. 

Προς επιβεβαίωση των ως άνω, σας ενημερώνω ότι ο Νομικός Σύμβουλος της 

6ης ΥΠΕ , την Τετάρτη 03.08.16 και ώρα 20.00 μ.μ. , με επιοκέφθηκε στο γραφείο 

μου στο Γ.Ν.Ζακύνθου, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση που είχαμε και με 

ενημέρωσε για τα προβλήματα της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, ναιτα προβλήματα 

που αντιμετώπιζαν οι υπάλληλοι αυτής κ, Βυθοόλκας Νικόλαος και η κα Ανδραινη 

Κλάδη. 

Την Παρασκευή 09.09.16 , έπειτα από ενημέρωση που είχα από τον κ. Καλόφωνο 

Διονύσιο, Δ/ντή ιατρό της Μ.Τ.Ν. για διάρρηξη του γραφείου του, κατέβηκα η ίδια 

στην Μ.Τ.Ν για να διαπιστώσω την αναστάτωση που είχε προκληθεί οτο γραφείο 

του Διευθυντή. Με αφορμή αυτό το γεγονός ζήτησα άμεσα την αλλαγή κλειδαριάς 

στην εξωτερική πόρτα της Μ.Τ.Ν. και ενημέρωσα και τον Υποδιοικητή κ. 

Κ.ωσκακιώτη, για το γεγονός αυτό. 

Την επόμενη ημέρα το πρωί και ενώ ήταν Σάββατο (10.09,16), δέχτηκα 

τηλεφώνημα από τον Νομικό Σύμβουλο της 6ης ΥΤΊΕ , ο οποίος ζητούσε επιτακτικά 

να πάω στο Νοσοκομείο εκείνη την ημέρα το πρωί και να παραδώσω τα κλειδιά, της 

εξωτερικής πόρτας της Μ.Τ.Ν στον κ. Βυθούλκα Νικόλαο , καί. μάλιστα να 

ενημερώσω και τον Δ/ντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Ζακόνθου , να είναι 

παρών στην παράδοση. Δεδομένου , ότι δεν εκτελώ εντολές από τον Νομικό 

Σύμβουλο της 6^ ΥΠΕ , ενημέρωσα τον Υποδιοικητή αυτής τηλεφωνικά για το 

συμβάν. 

Περαιτέρω στις 13.10.16 και ενώ είχε προγραμματισθεί συνεδρίαση του Δ.Σ. του 

'Νοσοκομείου για ?ο πειθαρχικό του Δ/ντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας , λαμβάνω 

μήνυμα στο κινητό μου από τον Νομικό Σύμβουλο της 6ηςYΠΕ, να προσέξω τα 

κωλύματα συμμετοχής σε αυτό 

Για όλα τα ως άνω ήταν προφορικά ενήμερη η Διοίκηση της 6’κ ΥΠΕ, αλλά 

έπειτα και από το τελευταίο εξώδικο του Συντονιστή Διευθυντή της Χειρουργικής 



r 

Κλινικής του Γ.Ν .Ζακύνθου, με το οποίο διαβιβάζονται οι γνωμοδοτήσεις του 

Νομικού Συμβούλου της 6ης ΥΠΕ, έπειτα και οπό αίτημα αυτού απευθείας στον 

Νομικό Σύμβουλο, παρακαλώ όπως επιληφθείτε της παρούσας αναφοράς για την 

εξασφάλιση της αμεροληψίας της Διοίκησης, τη συνέχεια της χρηστής διοίκησης 

καθώς και την εξασφάλιση της  νομικής κάλυψης του Γ.Ν.Ζακύνθου» 

 

Επίσης ως συνημμένο έγγραφο στην «αναφορά» αυτή η πρώτη εναγόμενη 

κοινοποίησε στην Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας έγγραφο με 

τίτλο «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ» από το 

περιεχόμενο του οποίου προκύπτει πώς την 24.3.2017 συνήλθε σε έκτακτη 

συνεδρίαση το Δ.Σ του Γ.Ν.Ζακύνθου με θέμα: «Πρόταση του Επιστημονικού 

Συμβουλίου περί κοινής συνεδρίασης με το Διοικητικό Συμβούλιο»  

 Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση –όπως προκύπτει από το συγκεκριμένο 

έγγραφο,  απλά ανέγνωσε το υπ’αριθμ. 23/21.3.2017 έγγραφο του 

Επιστημονικού Συμβουλίου και καταφανώς συνεννοημένα  (όπως 

αποδεικνύεται και από τα παρακάτω αναφερόμενα) με το μέλος του Δ.Σ 

Ελευθέριο Γιαννάτο, δικηγόρο, πρόσωπο παντελώς άγνωστο σε μένα έδωσε 

τον λόγο σε αυτόν  ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα:«, «Προτείνω να γίνει 

συνάντηση του Δ.Σ. με το Επιστημονικό Συμβούλιο, δηλ. όχι συνεδρίαση, υπό 

τον ορό ότι την 6η ΥΠΕ δεν θα την εκπροσωπήσει ως δικηγόρος ο κ. Φώτης 

Λεπίδας, διότι όπως έχω πληροφορηθεί από την κ. Διοικήιρια, ο κ. Λεπίδας, ενώ 

έχει την ιδιότητα του νομικού συμβούλου της 6ης ΥΠΕ, αναλαμβάνει ταυτόχρονα 

εντολές ανάθεσης υποθέσεων υπαλλήλου του Νοσοκομείου Ζακύνθου κατά του 

Νοσοκομείου και μάλιστα, σύμφωνα με όσα με έχει πληροφορήσει η κ. 

Διοικήτρια, ο κ. Λεπίδας τηλεφωνικά της έχει φερθεί κατά τρόπο ανάρμοστο, 

ήτοι κατά τρόπο που δεν συνάδει με ενάσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. 

Επαναλαμβάνω ότι τα παραπάνω αναφερόμενα από εμέ για τον κ, Φώτη 

Λεπίδα βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε όσα με έχει πληροφορήσει η κ. 

Διοικήτρια, την οποία εμπιστεύομαι απολύτως, άλλως δεν θα δήλωνα τα 

παραπάνω και δεν θα αρνιόμουν την παρουσία του κ. Φώτη Λεπίδα. 

Κατόπιν των ανωτέρω ζητώ αντί του κ. Φώτη Λεπίδα με δεδομένο ότι και 

εγώ ως δικηγόρος ουδόλως ασχολούμαι με το Διοικητικό Δίκαιο, να επιλέξει ο 



Διοικητής της όης ΥΓΓΕ κ. Παναγιώτης Νικολόπουλος δικηγόρο εξειδικευμένο 

στο Διοικητικό Δίκαιο και ει δυνατόν να έχει χειρισθεί ανάλογες υποθέσεις που 

να αφορούν το Ε.Σ.Υ.». 

 

 

Πέραν όλων των ανωτέρω η κα Τσαρίδου σε συνεργασία με συγκεκριμένο 

υπάλληλο που κατέχει θέση ευθύνης, αλλά και τον δεύτερο εναγόμενο, όπως 

προκύπτει από τις δικές του ως άνω δηλώσεις, διαδίδει εις βάρος μου 

απολύτως ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς περί δήθεν δικής μου 

συμπεριφοράς που συνιστά απιστία έναντι του ΝΠΔΔ του οποίου κατέχω την 

οργανική θέση του Νομικού Συμβούλου ήτοι της 6ης ΔΥΠΕ, ότι λόγω της 

σχέσεως και της γνωριμίας της με συγκεκριμένο Υπουργό της Κυβερνήσεως 

που κατέχει την θέση πολιτικού προϊσταμένου νευραλγικού υπουργείου, θα 

«με εκδιώξει από το σύστημα» υπονοώντας πώς θα φροντίσει να καταγγελθεί 

η έμμισθη σχέση εργασίας μου με την 6η ΔΥΠΕ. 

 

Επειδή όλα τα ανωτέρω που ανέφεραν και διέδωσε η κα Τσαρίδου κατά 

την ανωτέρω διάκριση και μάλιστα εξακολουθητικά   είναι ψευδή και 

συκοφαντικά και η ίδια τα διέδωσε αφ’ενός προκειμένου να βλάψει την 

προσωπική, κοινωνική, οικογενειακή, επιστημονική και επαγγελματική τιμή 

και υπόληψη μου, αφετέρου δε να προκαλέσει τον πειθαρχικό μου έλεγχο από 

τα αρμόδια όργανα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, μέσω πρόκλησης 

αναφοράς της Διοικήσεως της 6ης ΔΥΠΕ προς αυτόν αλλά και τον ποινικό μου 

έλεγχο για σοβαρότατα και ιδιαίτερα ατιμωτικά αδικήματα όπως αυτό της 

απιστίας δικηγόρου κλπ. 

Επειδή η αλήθεια είναι ότι: 

α)  ουδέποτε επισκέφθηκα οικεία βουλήσει την κα Τσαρίδου και προφανώς 

δεν ήμουν εγω εκείνος που πληροφόρησε για τα προβλήματα που υπήρχαν 

στην μονάδα τεχνητού νεφρού και στις σχέσεις του προσωπικού αλλά η ιδία 

κατόπιν συνεννοήσεως της με τον τότε Διοικητή της 6ης ΔΥΠΕ κ. Γεώργιο 



Γιαννόπουλο, με κάλεσε ακριβώς για να την βοηθήσω νομικά για τον τρόπο 

χειρισμού της υποθέσεως που αφορούσε, την συμπεριφορά και «τις παράνομες 

πράξεις συγκεκριμένου υπαλλήλου με θέση ευθύνης έναντι προϊσταμένου και 

προσωπικού της μονάδας» Είναι προφανές πώς εγω δεν θα μπορούσα να 

πληροφορήσω την κα Τσαρίδου για θέματα της δικής της αρμοδιότητας, τα 

οποία πολύ καλά γνώριζε και για τον λόγο αυτό ζήτησε μέσω του Διοικητή της 

6ης ΔΥΠΕ την δική μου αρωγή. Αυτά που ισχυρίζεται εν προκειμένω, τα 

ισχυριζεται προκειμενου να με πλήξει στον πυρήνα της προσωπικότητας μου 

και να με εμφανίσει ως τον άνθρωπο που αυτοβούλως και αυτογνωμόνως 

προσπαθώ να επιβάλλω τρόπο διοίκησης στα Νοσοκομεία. Δυστυχώς ο 

οιοσδήποτε υπάλληλος και δή διοικητικός παράγων η συνδικαλιστής κλπ. 

επιθυμεί να ανατρέψει την νομιμότητα της οποίας υπηρέτης είμαι, στρέφεται 

εναντίον μου κάτι που πλέον έχει γίνει το προσφιλές εργαλείο όλων των 

αδικούντων και παροικούντων στους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας της 

περιοχής ευθύνης της 6ης ΔΥΠΕ μιάς και η πλήρης αφοσίωσή μου στο δίκαιο 

και τους νόμους στέκεται πολλάκις εμπόδιο των δικών τους τυχόν επιδιώξεων. 

β) Κανένα τηλεφώνημα απειλητικό δεν έκανα εγω στην κα Τσαρίδου. 

Αντιθέτως της ανέφερα πώς τα γεγονότα που συνέβαιναν και τα οποία η ίδια 

μου μετέφερε σχετικά με κλοπές και διαρρήξεις σε συγκεκριμένους χώρους, 

έπρεπε να εξετασθούν και υπό το πρίσμα των καταγγελιών των υπαλλήλων –

όπως η ίδια μου είχε μεταφέρει- αλλά και τα όσα συγκεκριμένος προϊστάμενος 

επιθυμεί, όπως η ίδια η πρώτη εναγόμενη μου είχε αναφέρει και δή «για 

προσπάθεια αυτού προς χειραγώγηση του έργου της Διοικήσεως του 

Νοσοκομείου όπως είχε κάνει και με τον προηγούμενο διοικητή» όπως η ίδια 

κατά την πρώτη ως άνω συνάντησή μας μου είχε αναφέρει. Το γεγονός πως 

δεν ήταν δυνατόν να έχω κάνει κάτι τέτοιο είναι απόλυτα συμβατό με αυτό 

που αναφέρει η πρώτη εναγομένη στην παραπάνω αναφορά της, ήτοι τα περί 

ενημερώσεως της την 12.10.2016 από μένα, όπως «προσεχθούν τα κωλύματα 

συμμετοχής στην συνεδρίαση του Δ.Σ» κάτι που κατά περιεχόμενο 

συμβουλευτικό και συμβουλευτικής φύσεως δε θα μπορούσε να έχει λάβει 

χώρα αν είχαν συμβεί μόλις πρό δύο ημερών (10.10.2016) όσα η ίδια –κατά τα 

ανωτέρω- αναφέρει. 



γ) Ουδέποτε πληροφόρησα εγω για γνωμοδοτήσεις που υποβάλλω στη 

Διοίκηση, υπαλλήλους που βρίσκονται σε αντιδικία με το Νοσοκομείο και την 

6ης ΔΥΠΕ.. Το ψεύδος εν προκειμένω είναι διττό αφού αναφορικά με τον κ. 

Βυθούλκα όπως αναφέρεται και προηγουμένως εγω δεν τον γνώριζα προς της 

δημιουργίας των συγκεκριμένων προβλημάτων, αφετέρου δε ο κ. Καψαμπέλης 

επισήμως ζήτησε πληροφορήθηκε και έλαβε τις σχετικές γνωμοδοτήσεις μου 

από την Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ. 

 

δ) Ουδέποτε ανέλαβα υπόθεση υπαλλήλου του Γ.Ν.Ζακύνθου κατά του 

Νοσοκομείου κλπ. και ουδέποτε βέβαια έχω φερθεί «ανάρμοστα στην κα 

Τσαρίδου¨και μάλιστα κατά τρόπο που να μην συνάδει με την ενάσκηση του 

δικηγορικού λειτουργήματος 

ε) Η κα Τσαρίδου προκειμένου και πάλι να απαξιώσει εμένα και τον 

επιστημονικό και επαγγελματικό πυρήνα της προσωπικότητάς με απόλυτη 

αναλήθεια και δόλια ψευδη στην από 16.6.2017 εισήγησή της για το θέμα του 

Κυλικείου – Ανθοπωλείου, όπως προαναφέρθηκε, απέφυγε παντελώς 

απαξιωτικά να ζητήσει δική μου γνωμοδότηση για την σκοπούμενη 

παραίτηση, όπως προβλέπεται εκ του νόμου και τούτο προκειμένου ψευδώς 

και με δόλο κατασυκοφάντησής μου να με εμφανίσει ψευδώς πώς λειτούργησα 

αυθαιρέτως αναφορικά με την κατάθεση εφέσεως κατά της υπ’αριθμ. 2/2017 

αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου, ενώ αφήνει να 

εξαντλείται  η προθεσμία ασκήσεως της εφέσεως πληροφορείται από εμένα 

των ίδιο και μέσω του κ. Κολοκοτσά, την 1.3.2017 πώς ασκήθηκε η έφεση 

εντούτοις δολίως αποκρύπτει αυτό  δια της εισηγήσεως της την 16.6.2017 

αναφέροντας ψευδή και συκοφαντικά εις βάρος μου περί δήθεν μη 

νομιμοποιήσεως μου για την άσκηση εφέσεως ενώ γνωρίζει πώς είναι εκ του 

νόμου υποχρέωση εξαντλήσεως των ενδίκων μέσων εκτός αν υπάρχει 

προηγούμενη νόμιμη παραίτηση από την άσκηση αυτών. 

 

Επειδή σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω προκύπτει πώς οι μηνυόμενοι (ρητώς 

η σιωπηρώς) ενεργούντες απο κοινού και με κονό δόλο διέπραξαν εις βάρος 



μου ιδιαίτερως σοβαρά ποινικά αδικήματα, όπως ψευδή καταμήνυση 

κατ’εξακολούθησιν, συκοφαντική δυσφήμιση κατ’εακολούθησιν, απόπειρα 

εκβίασης κατ’εξακολούθησιν, έκδοση ψευδούς βεβαιώσεως και ηθική 

αυτουργία άλλως συνέργια στην έκδοση ψευδούς βεβαίωσης, απόπειρα απάτης 

κατ’εξακολούθησιν ενώπιον δικαστηρίων και διοικήσεως, κατάχρηση 

εξουσίας κατ’εξακολουθησιν   

Επειδή εν προκειμένω και σύμφωνα με τα προεκτεθέντα πλήν των 

προαναφερομένων αδικημάτων συγκροτούνται και τα σοβαρά υπηρεσιακά 

εγκλήματα της κατάχρησης εξουσίας εκ μέρους όλων όσων με την ιδιότητα 

των δημόσιων υπαλλήλων, λειτουργών ελεγκτών κλπ. μεταχειρίστηκαν 

παρανόμως εκβιαστικά μέσα (διοικητική και υπηρεσιακή εξάρτηση) για να 

πετύχουν  οποιαδήποτε έγγραφη ή προφορική κατάθεση   μάρτυρα αλλά και εν 

γνώσει τους εξέθεσαν  σε δίωξη η τιμωρία εμένα κάποιον αθώο ή παρέλειψαν 

να διώξουν κάποιον υπαίτιο κλπ.  αλλά και αυτό της ψευδούς βεβαιώσεως κλπ. 

και της συνέργειας σε αυτή αλλά και της χρήσεως της ψευδούς βεβαιώσεως 

αναφορικά με την κα Τσαρίδου και τον κ. Νικολόπουλο Παναγιώτη. 

Επειδή αμφότεροι αλλά και τα πρόσωπα που συνήργησαν και τα οποία 

αναλυτικώς περιγράφονται ανωτέρω  «...είχαν σκοπό να προσπορίσουν στον 

εαυτό τους ή σε άλλο αθέμιτο όφελος ή να βλάψει παράνομα άλλον» το 

αδίκημα είναι αυτό της κακουργηματικής μορφής της παραγρ 3  επιβάλλεται 

κάθειρξη. 4. Με την ποινή της παρ.1 τιμωρείται όποιος εν γνώσει του 

χρησιμοποιεί το έγγραφο που είναι πλαστό ή νοθευμένο ή έχει υπεξαχθεί.  

Επειδή οι ανωτέρω αναφερόμενοι είτε ρητώς είτε όχι διέπραξαν από κινού 

και κατ’εξακολούθησιν τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος (αρθρ. 259 

Π.Κ) αποσκούντες σε παράνομο υπηρεσιακό όφελος δικό τους και με σκοπό 

να βλάψουν εμένα αλλά και το ΝΠΔΔ στο οποίο υπηρετώ  

Επειδή κατά τις ανωτέρω διακρίσεις διεπράχθη και το αδίκημα του αρθρ. 

261 Π.Κ και κυρίως αυτό του αρθρ. 239 παρ. Α’ και ΚΥΡΙΩΣ β’ εναντίον μου. 

Επειδή τέλος ο κ. Νικολόπουλος Παναγιώτης διέπραξε πέραν των άλλων 

και το αδίκημα που τυποποιείται στο άρθρ. 241 Π.Κ και δη της παραγρ. 3, η δε 



κα Τσαρίδου τα ίδια σε συνέργια και ειδικότερα αυτό της παρ. 4 του ιδίου 

άρθρου σε σχέση με την βεβαίωση που προσκόμισε στο δικαστήριο.  

Επειδή βεβαίως όλα οσα συκοφαντικά και ψευδή ισχυρίσθηκαν και 

διέδωσαν γνωριζαν πώς ήταν ψευδή και αποσκοπούσαν την προσωπική, 

επιστημονική και επαγγελματική μου βλάβη. 

Επειδή ο Γεώργιος Γιαννόπουλος πέραν των ανωτέρω διέπραξε εις βάρος 

μου και α αδικήματα της απόπειρας εκβίασης, απειλής και παραβασης 

καθήκοντος. Το ίδιο αδίκημα και συνέργεια στο ίδιο αδίκημα διέπραξε ο κ. 

Νικολόπουλος Παναγιώτης και οι αρμόδιοι υπάλληλοι σχετικά με τον έλεγχο 

και το πόρισμα αναφορικά με τον ορισμό του επιπέδου οργάνωσης της Ενιαίας 

Νομικής Υπηρεσίας αφού σαφώς επεδίωκαν να με καθυποτάξουν και να μην 

εκφράζω νομικές γνώμες που τους εμπόδιζαν στους εκτός ορίων νομιμότητας 

σχεδιασμούς τους. 

Επειδή ο Παναγιώτης Νικολόπουλος σε συνέργια με την αρμοδία 

προϊσταμένη δια των παράνομων πράξεων τους προξένησαν βλάβη 172.000 

ευρω στην 6ης ΔΥΠΕ ήτοι στο Ελληνικό Δημόσιο αφού αυτό χρηματοδοτεί 

την 6ης ΔΥΠΕ και κατά συνέπεια οι πράξεις και οι παραλήψεις τους πρέπει να 

κριθούν υπό το πρίσμα των σχετικών διατάξεων. 

Μηνύω αυτούς και κάθε άλλον τυχόν υπεύθυνο των παρανόμων πράξεων 

και ζητώ την κατά νόμο τιμωρία τους. 

Πρός απόδειξη της μηνύσεώς μου προσκομίζω και τα ακόλουθα έγγραφα: 

1. Την υπ’αριθμ. Πρωτ. 437/26.3.2012 απόφαση του Διοικητή της 6ης 

ΔΥΠΕ για χορήγηση της μισθολογικης παροχής. 

2. Την υπ’αριθμ. Πρωτ. 845/20.6.2014 απόφαση του Διοικητή της 6ης 

ΔΥΠΕ για την σύσταση της Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας. 

3. Την υπ’αριθμ. Πρωτ. 1025/21.7.2014 απόφαση του Διοικητή της 6ης 

ΔΥΠΕ για ορισμό μου ως προϊσταμένου της Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας. 

4. Την υπ’αριθμ. Πρωτ. 3368/3.8.2015 απόφαση του Διοικητή της 6ης 

ΔΥΠΕ για την πρός εμέ χορήγηση του επιδόματος θέσης ευθύνης και 



«συγκεκριμένα Προϊσταμένου Δνσης της Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας της 6ης 

ΥΠΕ...» 

 

5. Το υπ’αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ 315/18.6.2015 έγγραφο μου πρός τον 

Διοικητή της 6ης ΔΥΠΕ που αφορούσε το θέμα ιατρών του ΠΕΔΥ και Δνσης 

Ανθρώπινου Δυναμικού. 

6. Το υπ’αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ 616/21.12..2015 έγγραφο μου πρός τον 

Διοικητή της 6ης ΔΥΠΕ που αφορούσε το θέμα χειρισμού των εγγράφων και 

την λειτουργία της Δνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

7. Η από 24.3.2015 αίτησή μου πρός τον Διοικητή της 6ης ΔΥΠΕ για 

τον τρόπο λειτουργίας της Δνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

8. Κατάσταση με μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του 

Γεωργίου Γιαννόπουλου και εμού. 

9. Αίτηση μου για τα παραπάνω μηνύματα πρός τον Διοικητή της 6ης 

ΔΥΠΕ 

10. Η υπ’αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ 377/5.8.2016 «Απάντηση σε αίτηση – 

αναφορά σας» του τότε Διοικητή κ. Γιαννόπουλου πρός εμέ. 

11. Υπ’αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ 506/11.10.2016 «Υπηρεσιακό Σημείωμα» 

πρός τον Διοικητή της 6ης ΔΥΠΕ. 

12. Το υπ’αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ 431/29.8.2016 «Υπηρεσιακό Σημείωμα» 

πρός τον Διοικητή της 6ης ΔΥΠΕ για το θεμα του χειρισμού της υποθέσεως 

ιατρών ΕΟΠΥΥ (εκεί φαίνεται πώς εμποδιζόμαστε στις συζητήσεις) 

 

13. Η υπ’αριθμ. Πρωτ. 4204/28.6.2016 απόφαση του Διοικητή για την 

έκδοση του κανονισμού λειτουργίας της Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας. 

 

 

14. Το από 1.7.2017 εμπιστευτικό υπηρεσιακό σημείωμα πρός την 

Διίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για το γεγονός πώ ςη Διοικήτρια 

του Γ.Ν. Ζακύνθου συνεννοήθηκε με τον Μητροπολίτη για παράδοση του 

κυλικείου!! 



15. Την από 18.7.2017 αίτησή μου (για το θέμα της μη παράδοσης 

στους ελεγκτές του κανονισμού κλπ.) πρός τον Διοικητή της 6ης ΔΥΠΕ  

16. Την από 3.7.2017 αίτησή μου για να λάβω το έγγραφο με το οποίο 

«ενημέρωση» η κα Τσαρίδου την Διοίκηση της 6ης ΔΥΠΕ κατά τα 

αναγραφόμενα στο σχετικό πρακτικό του Δ.Σ του Γ.Ν. Ζακύνθου 

17.  Την από 7.7.2017 αναφορά μου κατά της κας Τσαρίδου. 

18. Την από 7.7.2017 αγωγή μου κατά της κας Τσαρίδου και του κ. 

Γιαννάτου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών 

19. Το υπ’αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 44467/13.10.17 έγγραφο του Ε.Σ του 

Γ.Ν. Ζακύνθου που φέρει  τις σημειώσεις χρεώσεως πρός την Νομική 

Υπηρεσία. 

20. Η από 18.7.2017 αίτηση μου πρός τον Διοικητή της 6ης ΔΥΠΕ για 

τις παραλήψεις αναφορικά με τον έλεγχο. 

 

21. Την από 22.5.2017 εξώδικη Δήλωση της Ιεράς Μονής Στροφάδων 

 

 

22. Την από 27.4.2017 «αίτηση – ένσταση» του Παύλου Καψαμπέλη 

με ιδιόχειρες σημειώσεις της χρέωσης. 

23. Την υπ’αριθμ. Δ 2072/28.4.2017 «Γνωμοδότηση» μου επί της 

ανωτέρω αιτήσεως του Π. Καψαμπέλη 

24. Εγγραφο από 28.4.2017 (και ενώ έχω καταθέσει γνωμοδότηση) του 

Διοικητή για το ίδιο θέμα. 

 

25. Την από 28.10.2017 «αναφορά» μου προς τον Διοικητή της 6ης 

ΔΥΠΕ για πειθαρχικό έλεγχο της κας Τσαρίδου 

26. Την από 28.11.2017 αίτησή μου πρός τον Διοικητή της 6ης ΔΥΠΕ 

για ανάκληση της ψευδούς βεβαιωσης πρός την κα Τσαρίδου. 

27. Την υπ’αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ 69/5.2.2018 απάντηση του Διοικητή της 

6ης ΔΥΠΕ επί της ανωτέρω αιτήσεώς μου 



28. Την υπ’αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ 118/30.1.2018 «Αιτηση Αναφορά» μου 

πρός τον Διοικητή και τους δύο υποδιοικητές της 6ης ΔΥΠΕ σχετικά με τις 

παράνομες εναντίον μου πράξεις της Διοικήτριας Ζακύνθου 

 

29. Η υπ’αριθμ. Πρωτ. 132/01.02.2018 εμπιστευτική αναφορά μου 

πρός τον κ. Νικολόπουλο Παναγιώτη για ανάκληση της αποφάσεως του  

893/1.2.2018 περί ανακλήσεως της υπ’αριθμ. 1025/21.07.2014 αποφάσεως του 

Διοικητή της 6ης ΔΥΠΕ περί ορισμού ως προσταμένου της Ενιαίας Νομικής 

Υπηρεσίας. 

 

 

30. Το υπ’αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ 131/01.02.2018 έγγραφο του τμήματος 

οικονομικής διαχείρισης της 6ης ΔΥΠΕ προς εμένα. 

31. Την υπ’αριθμ. Πρωτ. 940/02-02-2018 απόφαση του Διοικητή της 

6ης ΔΥΠΕ για διακοπή χορηγήσεως επιδ’οματος ευθύνης. 

32. Την υπ’αριθμ. Πρωτ. 5327/6.2.2018 «Ενσταση» μου κατά της 

ανωτέρω υπ’αριθμ. 893/01.02.2018 απόφασης του Διοικητή της 6ης ΔΥΠΕ 

33. Το υπ’αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ 69/05.02/2018 έγγραφο (απάντηση στις 

αιτήσεις αναφορές) του Διοικητή πρός εμένα. 

34. Το υπ’αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ 132/06.03.2018 έγγραφο του Διοικητή 

πρός εμένα. 

35. Την από 24.1.2018 «Αίτηση – Αναφορά» μου για το υπ’αριθμ. 

7/2.1.2018 απαντητικό έγγραφο του πρός την δικηγόρο Αντωνοπούλου 

36. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 7/02.01.2018 απάντηση του Διοικητή προς την 

ανωτέρω δικηγόρο ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΙΔΙΟΣ 

37. Την με αρ. Πρωτ. ΕΜΠ 119/30.01.2018 εμπιστευτική αναφορά μου 

ενώπιον του Υπουργού Υγείας κατά Τσαρίδου και Νικολόπουλου. 

38. Τις από ............... προτάσεις της κας Τσαρίδου και του κ. Γιαννάτου 

ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών 

 



Μάρτυρες προτείνω όλους όσοι ορίσθηκαν ως Πρόεδροι του Δ.Σ του 

ΠΕΣΥΠ Δυτικής Ελλάδας και Διοικητές της 6ης ΔΥΠΕ, μέχρι και το έτος 2014 

και συγκεκριμένα τους: 

1. Θεοδωρόπουλο, Σωτήρη, καθηγητή Οικονομικών Παν/μίου 

Πειραιώς 

2. Παναγιώτη Κατσίβελα του Ανδρέα ιατρό, δήμαρχος Τριφυλλίας 

Μεσσηνίας. 

3. Σταύρο Πεντέα υπάλληλο   του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. 

4. Παναγιώτη Γκούμα του Δημητρίου συντ. Καθηγητης ιατρικής 

σχολής Πανεπιστημίου Πατρών 

5. Δημήτριο Κατσικόπουλο του Αθανασίου κάτοικο Πατρών 

 

 

 

Πάτρα 7.4.2018 

Ο αναφέρων 

 

 

 

 

 


