Δ. Μ

Αξηζκφο 695/2017
ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ
ΣΜΗΜΑ Γ'
πλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξην ηνπ ζηηο 29 επηεκβξίνπ 2016, κε
ηελ εμήο ζχλζεζε: Α. αθειιαξνπνχινπ, Αληηπξφεδξνο, Πξνεδξεχνπζα, ζε
αλαπιήξσζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο, πνπ είρε θψιπκα, Γ. Σζηκέθαο, Γ.
Μαθξήο, χκβνπινη, Π. Γξνπκπνχ, Ι. Παπαγηάλλεο, Πάξεδξνη. Γξακκαηέαο ν
Ν. Βαζηιφπνπινο.
Γηα λα δηθάζεη ηελ απφ 18 Απγνχζηνπ 2015 αίηεζε:
ηνπ ………………….., θαηνίθνπ …………… Αηηηθήο …………….., ν
νπνίνο παξέζηε κε ηνλ δηθεγφξν ………………. (A.M. ………….), πνπ ηνλ
δηφξηζε κε πιεξεμνχζην,
θαηά ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο & Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ν νπνίνο
παξέζηε κε ηνλ Ν. Σζίξν, Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.
Με ηελ αίηεζε απηή ν αηηψλ επηδηψθεη λα αθπξσζεί ε ππ' αξηζ.
Α2β/Γ.Π.νηθ.42896/5.6.2015 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο & Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ.
Η εθδίθαζε άξρηζε κε ηελ αλάγλσζε ηεο εθζέζεσο ηνπ εηζεγεηή,
Παξέδξνπ Ι. Παπαγηάλλε.
Καηφπηλ ην δηθαζηήξην άθνπζε ηνλ πιεξεμνχζην ηνπ αηηνχληνο, ν
νπνίνο αλέπηπμε θαη πξνθνξηθά ηνπο πξνβαιιφκελνπο ιφγνπο αθπξψζεσο θαη
δήηεζε λα γίλεη δεθηή ε αίηεζε θαη ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ, ν νπνίνο
δήηεζε ηελ απφξξηςε ηεο.
Μεηά ηε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην δηθαζηήξην ζπλήιζε ζε δηάζθεςε ζε
αίζνπζα ηνπ δηθαζηεξίνπ θ α η
Αθνχ

κειέηεζε

ηα

ζρεηηθά

θέθζεθε

θαηά

ηνλ

έγγξαθα
Νφκν
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1. Δπεηδή κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε, γηα ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο
θαηαβιήζεθε ην λφκηκν παξάβνιν (4108385, 1392797/2015), δεηείηαη ε
αθχξσζε ηεο Α2β/Γ.Π.νηθ.42896/5-6-2015 απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο
(Φ.Δ.Κ. 426/η.ΤΟΓΓ/12-6-2015, η. ΤΟΓΓ), κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε, θαη'
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 7 ηνπ λ. 3329/2005, φπσο ηζρχεη, ε πξφσξε
ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ αηηνχληνο σο θνηλνχ δηνηθεηή ησλ λνζνθνκείσλ
«ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΣΣΙΚΗ» (Φ.Ν.Α.) θαη «ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΡΟΜΟΚΑΪΣΔΙΟ» (Φ.Ν.Α. ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ), ζέζε
ζηελ

νπνία

είρε

105722/15-11-2013

δηνξηζζεί
απφθαζε

γηα

ηξηεηή

ηνπ

ζεηεία

Τπνπξγνχ

κε

ηελ

Τγείαο

Τ10β/Γ.Π.νηθ.

(Φ.Δ.Κ.

577/η.

ΤΟΓΓ/21-11-2013).
2. Δπεηδή ε θξηλφκελε αίηεζε ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, δεδνκέλνπ φηη, φπσο εθηίζεηαη θαησηέξσ (ζθέςε
6), αθνξά ηελ παχζε δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη αλσηάηνπ ππαιιήινπ επί ζεηεία
(άξζξν 1 παξ. 2 πεξ. γ' ηνπ λ. 702/1977-Α' 268, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην
άξζξν 47 παξ. 2 ηνπ λ. 3900/2010-Α' 213) Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ.
3. Δπεηδή κε ην άξζξν 7 παξ. 1, 3 θαη 7 ηνπ λ. 3329/2005 πεξί
Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Α' 81), φπσο ε σο
άλσ παξ. 7 ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηξίηνπ παξ. 22 ηνπ λ.
3527/2007 (Α' 25), 69 παξ. 1 ηνπ λ. 3918/2011 (Α' 31) θαη 66 παξ. 14 ηνπ λ.
3984/2011 (Α' 150), νξίζζεθαλ ηα εμήο: «1. Σα Ννζνθνκεία ηνπ Δ..Τ. πνπ
είραλ κεηαηξαπεί ζε απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ησλ Πε..Τ.Π. [Πεξηθεξεηαθψλ
πζηεκάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο] κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
λ. 2889/2001 (ΦΔΚ 37 Α') κεηαηξέπνληαη ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), ηα νπνία ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηνπ
Γηνηθεηή ηεο αληίζηνηρεο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο ... 3. Όξγαλα δηνίθεζεο ησλ
λνζνθνκείσλ ηνπ Δ..Τ. είλαη: α) ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη β) ν Γηνηθεηήο
ηνπ Ννζνθνκείνπ. 4. ... 7. ε θάζε λνζνθνκείν ... ζπληζηάηαη κηα νξγαληθή
ζέζε ηεο θαηεγνξίαο ΔΘ
./.

Αξηζκφο 695/2017

-3-

[Δηδηθψλ Θέζεσλ] ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 2683/1999, κε βαζκφ 1ν, ε νπνία
θαηαιακβάλεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν ίδην πξφζσπν δχλαηαη
λα θαηαιάβεη ηε ζέζε ηνπ Γηνηθεηή ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Ννζνθνκεία ... Με
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο ... δχλαληαη λα κεηαηίζεληαη ..., θαζψο θαη λα
παχνληαη Γηνηθεηέο δηαζπλδενκέλσλ Ννζνθνκείσλ ... Με απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Τγείαο ... επηηξέπεηαη ε πξφσξε ιήμε ηεο ζεηείαο Γηνηθεηψλ θαη
Αλαπιεξσηψλ Γηνηθεηψλ ησλ Ννζνθνκείσλ, αδεκίσο γηα ην Γεκφζην, ή ε
απφζπαζε ηνπο, κέρξη ηξεηο κήλεο, ζε άιιν λνζνθνκείν νπνηαζδήπνηε
Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο. ...». Δμ άιινπ, κε ην άξζξν 13 παξ. 10 ηνπ λ,
2889/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 παξ. 23 ηνπ λ. 3204/2003 (Α'
296), ην νπνίν δηέπεη λνζνθνκεία ηδξπκαηηθνχ ραξαθηήξα (θαηά ην άξζξν 109
ηνπ πληάγκαηνο) νξίζζεθαλ ηα εμήο: «Γηαηεξνχλ ην πθηζηάκελν λνκηθφ
θαζεζηψο

ηνπο

...

:

...

ε)

ην

Φπρηαηξηθφ

Ννζνθνκείν

Αηηηθήο

«ΓΡΟΜΟΚΑΪΣΔΙΟ». ... Σα παξαπάλσ λνζνθνκεία ... αλήθνπλ ζην Δζληθφ
χζηεκα Τγείαο ... Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο
ησλ παξαπάλσ λνζνθνκείσλ θαη ν δηνηθεηήο ππφθεηηαη ζηελ εμνπζία θαη ηνλ
έιεγρν ηνπ. Οη αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχληαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ... πνπ αθνξνχλ
ηε δηνίθεζε ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, λννχληαη
σο εηζεγεηηθέο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηνλ Πξφεδξν απηνχ, πνπ
ιακβάλνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε επί ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ, αλάινγα κε ηελ
αξκνδηφηεηα ηνπο. ...». Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 70 παξ. 3 ηνπ λ. 3918/2011
νξίζζεθε φηη «Μέζσ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ κπνξνχλ λα δηαζπλδένληαη
λνζνθνκεία πνπ ππάγνληαη ζηελ ίδηα ή δηαθνξεηηθή Τ.ΠΔ. ... Με απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Τγείαο ... νξίδνληαη ηα λνζνθνκεία πνπ δηαζπλδένληαη ...», κε ην δε
άξζξν 66 παξ. 11 ηνπ λ. 3984/2011, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 παξ.
1 ηνπ λ. 4052/2012 (Α' 41), νξίζζεθαλ ηα εμήο: «Α. ... Β. Όηαλ έλα εθ ησλ δχν
λνζνθνκείσλ πνπ δηαζπλδένληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ λ.
3918/2011 (...), ππάγεηαη ζηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 13
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ηνπ λ. 2889/2001 (...) (εθεμήο ηδξπκαηηθφ λνζνθνκείν), δελ πθίζηαηαη εληαίν
ζπιινγηθφ φξγαλν δηνίθεζεο, δηνξίδεηαη φκσο θνηλφο δηνηθεηήο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3329/2005 ... . Ο θνηλφο δηνηθεηήο
ζπκκεηέρεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ηδξπκαηηθνχ λνζνθνκείνπ, σο νξίδνπλ
νη εηδηθέο γηα ηα λνζνθνκεία απηά δηαηάμεηο. Καηά ηα ινηπά ην ηδξπκαηηθφ
λνζνθνκείν δηνηθείηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπζηαηηθέο ηνπ πξάμεηο θαη εηδηθέο
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Σν έηεξν λνζνθνκείν δηνηθείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 7 παξ. 7 ηνπ λ. 3329/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ...». χκθσλα κε ηελ
Τ4α/ΟΙΚ84627/25-7-2011 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο (Β' 1681) σο
δηαζπλδεφκελα, θαηά ηα πξνεθηεζέληα, νξίζζεθαλ κεηαμχ άιισλ ην Φ.Ν.Α. θαη
ην Φ.Ν.Α. ΓΡΟΜΟΚΑΪΣΔΙΟ. Σέινο, κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4052/2012, φπσο
ίζρπε θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν, νξίζζεθαλ ηα εμήο: «1. ... 4. Οη Γηνηθεηέο θαη
Αλαπιεξσηέο Γηνηθεηέο ησλ λνζνθνκείσλ πξέπεη λα είλαη πηπρηνχρνη ΑΔΙ ή
ΑΣΔΙ ή αληηζηνίρνπ ηίηινπ ηνπ εμσηεξηθνχ. πλεθηηκψληαη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη,
κε έκθαζε ζηε δηνίθεζε, ηα νηθνλνκηθά, ηελ πιεξνθνξηθή κνλάδσλ πγείαο, ε
εκπεηξία δηνίθεζεο, κε έκθαζε ζηηο κνλάδεο πγείαο, θαζψο θαη ε γεληθφηεξε
θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε. 5. Ο Τπνπξγφο Τγείαο ... ζπζηήλεη
Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνλ αξκφδην γηα ην Δ..Τ.Κ.Α. Γεληθφ Γξακκαηέα
ΤΤΚΑ, ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΚΔ..Τ., έλαλ θαζεγεηή ή αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηεο
ΔΓΤ ή ΑΔΙ ή ΑΣΔΙ κε ζπλαθέο αληηθείκελν, έλαλ αληηπξφεδξν ή ζχκβνπιν
ηνπ ΑΔΠ θαη έλα πςειφβαζκν ζηέιερνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κε αληηθείκελν
ζπλαθέο κε ηηο κνλάδεο πγείαο. Καηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο
... γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο, ε σο άλσ Δπηηξνπή ζπληάζζεη θαηάινγν
αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο

Αιιειεγγχεο,

ν

νπνίνο

θαη

δηνξίδεη

ηνπο

Γηνηθεηέο

θαη

Αλαπιεξσηέο Γηνηθεηέο. 6. Η ζεηεία ησλ αλσηέξσ είλαη ηξηεηήο, ζηελ αξρή ηεο
νπνίαο ππνγξάθνπλ ζχκβαζε απνδνηηθφηεηαο ... Δηήζηεο εθζέζεηο πξνφδνπ
ππνβάιινληαη ζηελ αλσηέξσ Δπηηξνπή

απφ ηε Γηνίθεζε ησλ ΤΠε. Η
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Δπηηξνπή αμηνινγεί εηεζίσο θαη δχλαηαη λα εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο ...
ηελ απηνδίθαηε θαη ρσξίο απνδεκίσζε δηαθνπή ηεο ζεηείαο Γηνηθεηή ή
αλαπιεξσηή Γηνηθεηή κε βάζε ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ απνδνρή ηεο σο άλσ
έθζεζεο πξνφδνπ ή θαη άιια ζηνηρεία. ηελ απφθαζε δηαθνπήο, ιήμεο ζεηείαο
ή παχζεο Γηνηθεηή ή αλαπιεξσηή Γηνηθεηή λνζνθνκείνπ ρσξίο απνδεκίσζε
κπνξεί λα ελζσκαηψλεηαη θαη ε απφθαζε δηνξηζκνχ ηνπ αληηθαηαζηάηε ηνπο.
6α ...».
4. Δπεηδή, φπσο έρεη θξηζεί, νη δηνηθεηέο ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ), πιελ ησλ ηδξπκαηηθνχ ραξαθηήξα λνζνθνκείσλ ηνπ
άξζξνπ 13 παξ. 10 ηνπ λ. 2889/2001, είλαη (καδί κε ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα)
φξγαλα δηνηθήζεσο ησλ λνζνθνκείσλ απηψλ θαη φρη ππάιιεινη, δηφηη δελ ηεινχλ
ζε ηεξαξρηθή ζρέζε πξνο άιια φξγαλα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θάζε
λνζνθνκείνπ. Γελ έρνπλ, ζπλεπψο, εθαξκνγή ζηνπο σο άλσ δηνηθεηέο νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 4 θαη 6 ηνπ πληάγκαηνο πεξί κνληκφηεηνο ησλ
δεκνζίσλ

ππαιιήισλ

θαη

ησλ

ππαιιήισλ

ησλ

Ν.Π.Γ.Γ.

θαη

είλαη

ζπληαγκαηηθψο επηηξεπηή ε πξφσξε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Τγείαο θαη' εθαξκνγήλ ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 7 ηνπ λ.
3329/2005, φπσο ηζρχεη, είηε γηα ιφγνπο ππνθεηκεληθνχο, αθνξψληεο ηνλ
ζπγθεθξηκέλν δηνηθεηή, είηε γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο, νη νπνίνη θαζηζηνχλ
αλαγθαία ηε κεηαβνιή ηεο δεκνζίαο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. ε θάζε
πεξίπησζε πάλησο, ε αηηηνινγία ηεο πξφσξεο ιήμεσο ηεο ζεηείαο πξέπεη λα
πξνθχπηεη είηε απφ ην ζψκα ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο είηε απφ ηα ζηνηρεία ηνπ
θαθέινπ, κε εηδηθή θαη ζαθή κλεία ησλ αληίζηνηρσλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ
(βι. ηΔ 3242/2015, 1081, 227-230/2011 επη. θ.ά.). Η σο άλσ, εμ άιινπ,
αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο λα εθδίδεη απφθαζε πξφσξεο ιήμεσο ηεο
ζεηείαο δηνηθεηή λνζνθνκείνπ, ήδε δε θαη ηνπ θνηλνχ δηνηθεηή δηαζπλδεφκελσλ
λνζνθνκείσλ, δελ εζίγε απφ ηηο κλεκνλεπζείζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 6
ηνπ λ. 4052/2012, δηφηη κε απηέο ζπκπιεξψζεθε απιψο θαη δελ θαηαξγήζεθε ην
ζεζπηζζέλ κε ηηο δηαηάμεηο
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ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 7 ηνπ λ. 3329/2005 ζεζκηθφ πιαίζην, κε ηελ παξάιιειε
πξφβιεςε εηδηθήο δηαδηθαζίαο πεξηνδηθήο αμηνινγήζεσο ηεο απνδνηηθφηεηνο
ησλ δηνηθνχλησλ ηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, ψζηε λα είλαη δπλαηή βάζεη θαη ηεο
αμηνινγήζεσο

απηήο

ε

ιήςε

απνθάζεσο

γηα

ηε

δηαηήξεζε

ή

ηελ

απνκάθξπλζε ηνπο. Γελ απνθιείεηαη, ζπλεπψο, ε ιήςε ηέηνηαο απνθάζεσο
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 7 ηνπ λ. 3329/2005, φηαλ ζπληξέρνπλ νη
πξναλαθεξζέληεο ππνθεηκεληθνί ή αληηθεηκεληθνί ιφγνη, εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ
πνπ .απνηεινχλ αληηθείκελν εμεηάζεσο ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο αμηνινγήζεσο
ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 6 ηνπ λ. 4052/2012.
5. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, κε ηελ 956/2011 απφθαζε ηεο Οινκειείαο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο έρεη θξηζεί φηη νη δηνηθεηέο ησλ ηδξπκαηηθνχ
ραξαθηήξα λνζνθνκείσλ πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 13 παξ. 10 ηνπ λ.
2889/2001, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ην Φ.Ν.Α. ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ, ηεινχλ ζε
ζρέζε ηεξαξρηθήο εμαξηήζεσο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν είλαη ην
"αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο" ηνπ λνζνθνκείνπ, νη δε αξκνδηφηεηεο ηνπο είλαη θα
αξρήλ εηζεγεηηθέο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηνλ Πξφεδξν απηνχ.
Δπνκέλσο, ηα σο άλσ φξγαλα δελ είλαη φξγαλα δηνηθήζεσο, αιιά ζπλδένληαη
πξνο ηα ελ ιφγσ λνζνθνκεία κε ππαιιειηθή ζρέζε δεκνζίνπ δηθαίνπ θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ πληάγκαηνο. Γεδνκέλνπ δε φηη δηνξίδνληαη ζε
νξγαληθέο ζέζεηο κε βαζκφ 1ν ηεο θαηεγνξίαο Δηδηθψλ Θέζεσλ (Δ.Θ.), νη
νπνίεο πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ζέζεσλ ηεο ππαιιειηθήο ηεξαξρίαο [άξζξα
75 θαη 80 ηνπ ηζρχνληνο Τπαιιειηθνχ Κψδηθα-λ. 3528/2007 (Α' 26)-φπσο
ηζρχνπλ, θαζψο θαη άξζξα 75 θαη 79 ηνπ πξντζρχζαληνο Τ.Κ.-λ. 2683/1999 (Α'
19)], είλαη αλψηαηνη ππάιιεινη ησλ λνζνθνκείσλ εθηφο ηεο ππαιιειηθήο
ηεξαξρίαο. Πεξαηηέξσ, κε ηελ ίδηα απφθαζε ηεο Οινκειείαο θξίζεθαλ ηα εμήο:
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 1-8 ηνπ πληάγκαηνο ζπλάγεηαη φηη νη
νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ ελ γέλεη
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ

ππεξεζηψλ θαη
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δηθαίνπ, θαη' αξρήλ, απαηηείηαη λα πιεξνχληαη κε ηαθηηθνχο ππαιιήινπο, δελ
απνθιείεηαη φκσο θαη ε πιήξσζε απηψλ, εμαηξεηηθψο, κε ππαιιήινπο επί
ζεηεία, νη νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο απνιαχνπλ φισλ ησλ
εγγπήζεσλ ηεο κνληκφηεηνο. Η παξέθθιηζε απηή απφ ηνλ θαλφλα πεξί
πιεξψζεσο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ κε ηαθηηθνχο ππαιιήινπο είλαη αλεθηή
ζπληαγκαηηθψο, αλ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ ηδηάδνπζα θχζε, ηελ εηδηθή απνζηνιή
θαη ην πεξηερφκελν ησλ αξκνδηνηήησλ νξηζκέλεο ππεξεζίαο ή ζέζεσο, θαηά
ηελ θξίζε .γη' απηφ ηνπ λνκνζέηε, ηνπ θχξνπο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ
ειεγρνκέλνπ ζπληαγκαηηθψο ππφ ηελ σο άλσ έλλνηα. Η πιήξσζε, κε ηηο
αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, νξγαληθψλ ζέζεσλ κε δηνξηζκφ ππαιιήισλ επί ζεηεία
δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ πληάγκαηνο,
δηφηη ε δηάηαμε απηή αλαθέξεηαη ζην δηαθνξεηηθφ δήηεκα ηεο πξνζιήςεσο
κεηαθιεηψλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ζπληαγκαηηθέο
εγγπήζεηο ηεο κνληκφηεηνο. Δηδηθφηεξα, φπσο παγίσο έρεη θξηζεί, ν ππάιιεινο
επί ζεηεία απνιαχεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, δειαδή κέρξη ηελ εθπλνή
ηνπ ρξφλνπ γηα ηνλ νπνίν δηνξίζζεθε ζηελ θαηερφκελε απφ απηφλ ζέζε θαη
εθφζνλ ε ζέζε απηή εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη (δελ έρεη θαηαξγεζεί κε λφκν),
ηεο ίδηαο φπσο θαη ν κφληκνο ππάιιεινο ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο, κε
δπλάκελνο λα απνιπζεί ρσξίο απφθαζε ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ
απνηειείηαη θαηά ηα δχν ηξίηα, ηνπιάρηζηνλ, απφ κνλίκνπο ππαιιήινπο,
ππνθείκελε ζε πξνζθπγή νπζίαο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο,
θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ πληάγκαηνο.
Δμ άιινπ, απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο, ε νπνία
πξνβιέπεη ηελ εμαίξεζε κε λφκν απφ ηε κνληκφηεηα ησλ νξηδνκέλσλ ζ' απηή
θαηεγνξηψλ ππαιιήισλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη «αλψηαηνη δηνηθεηηθνί
ππάιιεινη πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο εθηφο ηεο ππαιιειηθήο ηεξαξρίαο», νη νπνίεο
(θαηεγνξίεο ππαιιήισλ) εμαηξέζεθαλ, γεληθψο, απφ ηε κνληκφηεηα κε δηαηάμεηο
ηφζν ηνπ ηζρχνληνο, φζν θαη ηνπ πξντζρχζαληνο Τ.Κ. (βι. ην άξζξν 39 παξ. 2
ησλ Κσδίθσλ απηψλ, φπσο
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θπξψζεθαλ κε ηνπο λ. 3528/2007 θαη 2683/1999), ζπλάγεηαη φηη ν θνηλφο
λνκνζέηεο κπνξεί λα ζεζπίζεη εγγπήζεηο πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηηο εγγπήζεηο
ηεο κνληκφηεηνο θαη λα πξνζδηνξίζεη ειεχζεξα ην πεξηερφκελν θαη ηελ έθηαζε
ηεο πξνζηαζίαο ησλ ππαιιήισλ απηψλ, ππφ ηελ πξφδειε έλλνηα φηη νη ελ
ιφγσ ππάιιεινη δελ απνιαχνπλ ηεο εθ ηνπ πληάγκαηνο κνληκφηεηνο, αιιά
εθείλεο κφλνλ ηεο πξνζηαζίαο ηελ νπνία ήζειε ηπρφλ απνλείκεη ζε απηνχο ν
λφκνο, ν νπνίνο, σο εθ ηνχηνπ, κπνξεί νπνηεδήπνηε, ζεκηηψο θαηά ην
χληαγκα, λα ηελ θαηαξγήζεη ή πεξηνξίζεη. πλεπψο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο
δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο, ν θνηλφο λνκνζέηεο έρεη
πιήξε ειεπζεξία λα ξπζκίδεη ηα ηνπ δηνξηζκνχ, ηεο δηάξθεηαο ηεο ππεξεζίαο
ησλ ππαγνκέλσλ ζηε δηάηαμε απηή ππαιιήισλ θαη ηα ηεο απνιχζεσο ηνπο,
δπλάκελνο είηε λα πξνβιέςεη ηνλ δηνξηζκφ ησλ ππαιιήισλ απηψλ σο
ειεπζέξσο κεηαθιεηψλ είηε λα απνλείκεη ζε απηνχο νξηζκέλεο ή θαη φιεο ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ην χληαγκα εγγπήζεηο, φπσο ν θαζνξηζκφο ζεηείαο. Απφ
ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη, πεξαηηέξσ, φηη λαη κελ κε ηε κλεκνλεπζείζα δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 39 παξ. 2 ηνπ Τ.Κ. εμαηξέζεθαλ απφ ηε κνληκφηεηα νη θαηά ηελ παξ. 5
ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ πληάγκαηνο ππάιιεινη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη
«αλψηαηνη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο εθηφο ηεο ππαιιειηθήο
ηεξαξρίαο», ελ φςεη φκσο ησλ πθηζηακέλσλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα θάζε
ζπγθεθξηκέλε ζέζε ππαιιήινπ εθηφο ππαιιειηθήο ηεξαξρίαο, ην δήηεκα αλ ν
δηνξηδφκελνο επί ζεηεία ζε νξηζκέλε ζέζε εθηφο ηεο ππαιιειηθήο ηεξαξρίαο
είλαη κεηαθιεηφο ππάιιεινο, γηα ηνλ νπνίν ν θνηλφο λνκνζέηεο πξνέβιεςε
ζεηεία σο εγγχεζε κε επηβαιιφκελε απφ ην χληαγκα, νπφηε ε ζεηεία απηή
κπνξεί λα ιήμεη πξνψξσο, ή είλαη κφληκνο ππάιιεινο επί ζεηεία κε βάζε
εηδηθέο δηαηάμεηο, θαη' απφθιηζε απφ ηε γεληθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 2
ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, νπφηε θαιχπηεηαη απφ ηηο εγγπήζεηο ηεο κνληκφηεηνο
ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ πληάγκαηνο, θξίλεηαη βάζεη ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ
λφκνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη, εηδηθφηεξα, κε θξηηήξηα πνπ, θαηά ηηο
ξπζκίζεηο
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απηέο, αλάγνληαη ζηελ ηδηάδνπζα θχζε, ηελ εηδηθή απνζηνιή θαη ην πεξηερφκελν
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη δηνξηζκνχ ηνπ, ηα
νπνία, θαηά ηα πξνεθηεζέληα δηθαηνινγνχλ ηελ ζχζηαζε ζέζεσλ κνλίκσλ
ππαιιήισλ επί ζεηεία. Δμ άιινπ, ε χπαξμε ζρέζεσο πνιηηηθήο εκπηζηνζχλεο
κε ην φξγαλν πνπ έρεη ηελ εμνπζία απνιχζεσο ηνπ, είλαη βαξχλνλ θξηηήξην γηα
ηνλ ραξαθηεξηζκφ ππαιιήινπ σο κεηαθιεηνχ. Δλ φςεη ησλ αλσηέξσ, έγηλε κε
ηελ ίδηα απφθαζε ηεο Οινκειείαο (956/2011) δεθηφ φηη ν δηνηθεηήο ησλ
λνζνθνκείσλ πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 13 παξ. 10 ηνπ λ. 2889/2001 είλαη
αλψηαηνο ππάιιεινο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ λνζνθνκείνπ, δελ ηειεί δε ζε
ηδηαίηεξε ζρέζε πνιηηηθήο εκπηζηνζχλεο πξνο ηνλ Τπνπξγφ, παξά ην γεγνλφο
φηη ππφθεηηαη ζηελ πεηζαξρηθή ηνπ εμνπζία, ελ φςεη ηδίσο ηνπ φηη δελ είλαη
ηεξαξρηθά πθηζηάκελνο απηνχ, αιιά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν σο
«αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο» ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη ππεχζπλν έλαληη ηνπ
Τπνπξγείνπ θαη ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
πνιηηηθψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζην λνζνθνκείν. Δμ άιινπ, ελ
φςεη ηεο εηδηθήο θχζεσο ηεο ζέζεσο ηνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ηνπ (θαηά ην άξζξν 7
παξ. 7 ηνπ λ. 3329/2005, ήδε δε ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 4 ηνπ λ. 4052/2012), δελ
είλαη κεηαθιεηφο ππάιιεινο, αιιά είλαη, επηηξεπηψο θαηά ην χληαγκα,
ππάιιεινο λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ζεηεία, πνπ απνιαχεη,
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ηεο ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο ηεο
κνληκφηεηνο θαη, επνκέλσο, δελ κπνξεί λα απνιπζεί ρσξίο απφθαζε
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ απνηειείηαη θαηά ηα δχν ηξίηα ηνπιάρηζηνλ απφ
κνλίκνπο ππαιιήινπο, ε νπνία πξνζβάιιεηαη κε πξνζθπγή νπζίαο ελψπηνλ
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 4 θαη 6 ηνπ
άξζξνπ 103 ηνπ πληάγκαηνο.
6. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, κε ηε κλεκνλεπζείζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 70
παξ. 3 ηνπ λ. 3918/2011 πξνβιέθζεθε φηη κέζσ ησλ Τγεηνλνκηθψλ
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Πεξηθεξεηψλ κπνξνχλ λα δηαζπλδένληαη λνζνθνκεία πνπ ππάγνληαη ζηελ ίδηα ή
δηαθνξεηηθή Τγεηνλ. Πεξηθέξεηα, ηνχην δε, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγηθή
έθζεζε ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, «ψζηε έλαο δηνηθεηήο λνζνθνκείνπ λα έρεη ηελ
επζχλε δηνίθεζεο δχν Ννζνθνκείσλ κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ
ιεηηνπξγηθά θφζηε λνζνθνκείσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά γεσγξαθηθά θαη
εμεηδηθεχνληαη νκνίσο». Ο ζηφρνο απηφο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο
νξγαλψζεσο ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο αλαπηχρζεθε θαη εμεηδηθεχζεθε
κε ηνπο λ. 3984/2011 θαη 4052/2012, κε ηνλ πξψην εθ ησλ νπνίσλ (άξζξν 66
παξ. 11) πξνβιέθζεθε ε θαζηέξσζε εληαίνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη θνηλνχ
δηνηθεηή γηα ηα δηαζπλδεφκελα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, ελψ κε ηνλ δεχηεξν..
(άξζξν 5 παξ. 1, κε ην νπνίν ζπκπιεξψζεθαλ νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 66 παξ.
11 ηνπ λ. 3984/2011) νξίζζεθε φηη ζηελ πεξίπησζε εηδηθψο ηεο ζπκκεηνρήο ζηε
δηαζχλδεζε θαη λνζνθνκείσλ ηδξπκαηηθνχ ραξαθηήξα, δελ πθίζηαηαη κελ εληαίν
ζπιινγηθφ φξγαλν δηνηθήζεσο (θνηλφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην), αιιά δηνξίδεηαη
θνηλφο δηνηθεηήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε κλεκνλεπζείζα παξ. 7 ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3329/2005. Μεηά ηελ. πξφβιεςε, εμ άιινπ, θνηλνχ δηνηθεηή ησλ
δηαζπλδενκέλσλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα
ηνπιάρηζηνλ απφ απηά είλαη θνηλφ, ελψ ην άιιν είλαη ηδξπκαηηθφ, ν θνηλφο απηφο
δηνηθεηήο εμαθνινπζεί σο πξνο ηελ πξψηε ηδηφηεηα ηνπ (ζην θνηλφ λνζνθνκείν)
λα είλαη φξγαλν δηνηθήζεσο θαη σο πξνο ηε δεχηεξε λα είλαη αλψηαηνο
ππάιιεινο επί ζεηεία εθηφο ππαιιειηθήο ηεξαξρίαο (σο ππνθείκελνο ζηελ
εμνπζία ηνπ Γ.. ηνπ ηδξπκαηηθνχ λνζνθνκείνπ). Καη λαη κελ, αλ πξφθεηηαη γηα
δηνηθεηή κφλν ηδξπκαηηθνχ λνζνθνκείνπ, ηζρχνπλ, σο πξνο ηελ πξφσξε παχζε
απηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, φζα θξίζεθαλ κε ηελ 956/2011
απφθαζε ηεο Οινκειείαο θαηά ηα εθηηζέκελα ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε· φηαλ,
φκσο, νη πξναλαθεξφκελεο ηδηφηεηεο ζπκπίπηνπλ ζην ίδην πξφζσπν, σο θνηλφ
δηνηθεηή θνηλνχ θαη ηδξπκαηηθνχ λνζνθνκείνπ, δελ κπνξνχλ
δηαζπαζζνχλ,

δηφηη

ην

φξγαλν

είλαη

θνηλφ

γηα

απηέο

λα
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πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία, θαη θαη' αθνινπζίαλ - ελ φςεη θαη ηεο αλάγθεο
νξζνινγηθήο νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ νηθείσλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ
πγείαο - δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ δηαθνξεηηθά, φζνλ αθνξά ηε
δηαδηθαζία, ηελ αξκνδηφηεηα, ηνπο νπζηαζηηθνχο φξνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο
πξφσξεο ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ θνηλνχ δηνηθεηή. Τπφ ηα δεδνκέλα απηά, ε
πξνζβαιιφκελε πξφσξε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ αηηνχληνο σο θνηλνχ δηνηθεηή
ηνπ Φ.Ν.Α. (θνηλνχ λνζνθνκείνπ) θαη ηνπ Φ.Ν.Α. ΓΡΟΜΟΚΑΪΣΔΙΟ (ηδξπκαηηθνχ
λνζνθνκείνπ) επηρεηξήζεθε αξκνδίσο κε ππνπξγηθή απφθαζε θαη' εθαξκνγή
ησλ κλεκνλεπκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 7 ηνπ λ. 3329/2005, ηα δε
πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα κε ζρεηηθφ ιφγν αθπξψζεσο, θαηά ηνλ νπνίν
κπνξνχζε λα επηρεηξεζεί κφλν κε απφθαζε ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, εθφζνλ
ν αηηψλ είρε ηελ ηδηφηεηα θαη αλσηάηνπ ππαιιήινπ επί ζεηεία θαηά ηα εθηεζέληα
ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο αβάζηκα. Καηά ηε
γλψκε ηνπ Παξέδξνπ Ι. Παπαγηάλλε, ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε εθδφζεθε
αξκνδίσο απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο φρη κφλν γηα ηνλ ιφγν φηη πξφθεηηαη γηα
θνηλφ δηνηθεηή θνηλνχ θαη ηδξπκαηηθνχ λνζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηα
πξνεθηεζέληα, αιιά θαη αλεμαξηήησο ηνχηνπ. Καη ηνχην, δηφηη κεηά ηε δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 6 ηνπ λ. 4052/2012, ε νπνία πξνβιέπεη ππνγξαθή
ζπκβάζεσο "απνδνηηθφηεηαο" θαη εηδηθή δηαδηθαζία εηήζηαο δηνηθεηηθήο
αμηνινγήζεσο ηεο απνδνηηθφηεηνο ησλ δηνηθεηψλ θαη αλαπιεξσηψλ δηνηθεηψλ
φισλ ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, ρσξίο δηάθξηζε κεηαμχ θνηλψλ θαη
ηδξπκαηηθψλ λνζνθνκείσλ, ε νπνία κπνξεί λα έρεη σο απφιεμε, επί αξλεηηθήο
αμηνινγήζεσο, ηελ πξφσξε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ,
κεηεβιήζε νπζησδψο ην πξν ηεο ζεζπίζεσο ηεο λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, ππφ ην
νπνίν είρε θξηζεί, κε ηε κλεκνλεπζείζα απφθαζε 956/2011 ηεο Οινκειείαο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, φηη νη δηνηθεηέο ηδξπκαηηθψλ λνζνθνκείσλ ήηαλ
αλψηαηνη, εθηφο ππαιιειηθήο ηεξαξρίαο, ππάιιεινη κε ζεηεία, θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο νπνίαο ήηαλ κφληκνη κε βάζε ηελ εηδηθή δηακφξθσζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ηνπο
θαζεζηψηνο απφ
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ηνλ λνκνζέηε θαηά ηνλ ρξφλν εθείλν. Η δηαηήξεζε, φκσο, ηνπ θαζεζηψηνο
απηνχ θαη κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 4-6 ηνπ λ. 4052/2012 ζα
ήηαλ αζχκβαηε πξνο ηελ, ππφ ηε λέν αληίιεςε ηνπ λνκνζέηε, δηακφξθσζε ηεο
ππεξεζηαθήο θαηαζηάζεσο ησλ σο άλσ νξγάλσλ, ζεκειηψδεο γλψξηζκα ηεο
νπνίαο είλαη πιένλ ε δηαξθήο θαη ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηνο
ησλ πξνζψπσλ απηψλ θαηά ηε δηνίθεζε ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, ψζηε απηή
λα αληαπνθξίλεηαη φρη κφλν ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο γηα απνηειεζκαηηθή
παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηα δεκφζηα λνζειεπηηθά
ηδξχκαηα,

αιιά

θαη

ζηηο

δεδνκέλεο,

άθξσο

δπζκελείο

θαη

θξίζηκεο

δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο Υψξαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο
αζθαιίζεσο, νη νπνίεο αζθνχλ επζεία επηξξνή ζην επίπεδν ησλ παξερνκέλσλ
λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ. Δμ άιινπ, ε λέα απηή ξχζκηζε ηνπ λ. 4052/2012
δελ αληίθεηηαη, θαηά ηα πξνεθηεζέληα ζην χληαγκα, δηφηη απφθεηηαη ζηελ θαη'
άξζξν 103 παξ. 5 απηνχ επρέξεηα ηνπ λνκνζέηε, εθηηκψληαο ηηο δηαξθψο
κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ζηνλ ρψξν ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο πγείαο, λα
δηακνξθψλεη ειεχζεξα ην θαζεζηψο ησλ σο άλσ εθηφο ππαιιειηθήο ηεξαξρίαο
αλσηάησλ ππαιιήισλ, επηιέγνληαο ηελ εμαίξεζε ηνπο απφ ηε κνληκφηεηα (θαηά
ηνλ θαλφλα, ήδε, ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 2 Τ.Κ.) θαη ελδερνκέλσο ηελ πξφβιεςε
ζεηείαο ρσξίο δηθαίσκα κνληκφηεηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο.
7. Δπεηδή, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζβαιιφκελε ππνπξγηθή
απφθαζε (ζεκείν 9 ηνπ πξννηκίνπ), απηή εθδφζεθε θαη' επίθιεζε ηνπ
20604/71/29-5-2015 εγγξάθνπ ηνπ Γηνηθεηή ηεο 2εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθεξείαο
Πεηξαηψο θαη Αηγαίνπ, ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Καηφπηλ ζνβαξψλ
θαηαγγειηψλ θαη δεκνζηεπκάησλ θαηά ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Φ.Ν.Α., έρεη δηαηαξαρζεί
ζνβαξφηαηα ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ απηνχ, φπσο επηζεκαίλεηαη
ζηελ ππ: αξ. πξση. 41/29-05-2015 Δπηζηνιή ηνπ Δληαίνπ πιιφγνπ
Δξγαδνκέλσλ Φ.Ν.Α. θαη φπσο πξνζσπηθά ελεκεξψζεθα ζε πξνζσπηθά
επίζθεςή κνπ ζην ελ ιφγσ
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αλσηέξσ,

ζεσξνχκε

επηηαθηηθή

ηελ

άκεζε

ηνπνζέηεζε λένπ Γηνηθεηή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εξγαζηαθήο εηξήλεο ζε
έλα λνζνθνκείν κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ιφγσ ηνπ επαίζζεηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ».
ηελ αλσηέξσ εμ άιινπ επηζηνιή ηνπ Δληαίνπ πιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ
Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο (πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο) αλαθέξνληαη ηα
εμήο: «αο ελεκεξψλνπκε φηη ν Δληαίνο χιινγνο Δξγαδνκέλσλ καδί κε ηνπο
εξγαδφκελνπο απφ ηελ 26 Μάε 2015 έθαλε θηλεηνπνίεζε-παξάζηαζε ζην
Γξαθείν ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Φ.Ν.Α. ……………… απαηηψληαο ηελ απνπνκπή ηνπ
ζεσξψληαο ηνλ απνθιεηζηηθά ππεχζπλν γηα ζεηξά ελεξγεηψλ κε ζθνπφ ηελ
απνδφκεζε θαη θαηάξξεπζε ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. Ήξζε ζε γλψζε καο
παξέκβαζε ηνπ Γηνηθεηή ζε ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο λα απέρνπλ απφ ηελ
ππνγξαθή εγγξάθσλ κε ζθνπφ ηελ παξαθψιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Ννζνθνκείνπ. αο θαινχκε λα παξέκβεηε ΑΜΔΑ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε αλαιακβάλεηε
πιήξσο ηελ επζχλε ζε φ,ηη πξνθχςεη». Όπσο, εμ άιινπ, βεβαηψλεηαη κε ην
Α2β/Γ.Π.80828/3-11-2015 έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο πξνο ην Γηθαζηήξην, «Η ππεξεζία
καο, θαηφπηλ θαηεπείγνπζαο εληνιήο ηνπ πξψελ Τπνπξγνχ Τγείαο, πξνέβε
ζηελ έθδνζε ηεο ππ' αξηζκ. Α2β/Γ.Π.νηθ.42896/5-6-2015 ππνπξγηθήο απφθαζεο
[πξνζβαιινκέλεο] ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ θνηλνχ Γηνηθεηή ησλ δηαζπλδεφκελσλ
Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο θαη Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο
«ΓΡΟΜΟΚΑΪΣΔΙΟ», θ. …………... Ο θ. ………… δελ εθιήζε ζε αθξφαζε νχηε
ππέβαιε ηηο απφςεηο ηνπ ζηε Γηνίθεζε κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν δηφηη ν
πξψελ Τπνπξγφο Τγείαο έδσζε εληνιή γηα άκεζε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, γηα
ζνβαξνχο ιφγνπο αλαγφκελνπο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. ... Σέινο
ζαο γλσξίδνπκε φηη ε ππεξεζία καο δελ ελεκεξψζεθε γηα ην είδνο ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ αλέθπςαλ ζην αλσηέξσ Ννζνθνκείν, έλεθα ησλ νπνίσλ
εθδφζεθε ε πξνζβαιιφκελε πξάμε».
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8. Δπεηδή ν ιφγνο αθπξψζεσο κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη φηη κε
λνκίκσο εθδφζεθε ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε, ρσξίο λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία
ηνπ άξζξνπ 2 παξ.· 6 ηνπ λ. 4052/2012, είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο,
δεδνκέλνπ φηη, ζχκθσλα κε ηα εθηεζέληα αλσηέξσ (ζθ. 4 θαη 7), ε σο άλσ
απφθαζε δελ εθδφζεθε γηα ιφγνπο αλαγφκελνπο ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ
αηηνχληνο, νη νπνίνη απνηεινχλ αληηθείκελν εμεηάζεσο ζην πιαίζην ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ σο άλσ άξζξνπ, αιιά γηα άιιν ιφγν, αλαγφκελν θαη' αξρήλ
ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ αηηνχληνο, θαη θαη' εθαξκνγήλ ησλ
κλεκνλεπκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 7 ηνπ λ. 3329/2005, νη νπνίεο
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
9. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ππφ ηα εθηεζέληα αλσηέξσ δεδνκέλα, ε
πξνζβαιιφκελε π.α. είλαη πιεκκειψο αηηηνινγεκέλε θαη αθπξσηέα, φπσο
βαζίκσο πξνβάιιεηαη κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε, δεδνκέλνπ φηη νχηε απφ ην
ζψκα ηεο απνθάζεσο απηήο νχηε απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνθχπηνπλ κε
ζαθήλεηα θαη επάξθεηα ζπγθεθξηκέλνη ιφγνi, δηθαηνινγνχληεο ηελ πξφσξε ιήμε
ηεο ζεηείαο ηνπ αηηνχληνο σο θνηλνχ δηνηθεηή ησλ αλσηέξσ λνζνθνκείσλ.
Δηδηθφηεξα, νη ιφγνη απηνί δελ πξνθχπηνπλ απφ ηα κλεκνλεπζέληα ζηνηρεία ηνπ
θαθέινπ (επηζηνιή σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ΦΝΑ θαη έγγξαθν Γηνηθεηή ηεο
2εο Τ.ΠΔ.), δηφηη ζηα έγγξαθα απηά γίλεηαη κελ ιφγνο πεξί θαηαγγειηψλ θαη
δεκνζηεπκάησλ ζε βάξνο ηνπ αηηνχληνο, θαζψο θαη πεξί ζνβαξήο δηαηαξάμεσο
ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φ.Ν.Α. νθεηιφκελεο ζε ελέξγεηεο ηνπ, ρσξίο
φκσο λα αλαθέξνληαη ή λα πξνθχπηνπλ ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα, ζπλδεφκελα
κε ηελ άζθεζε ηεο δηνηθήζεσο ησλ λνζνθνκείσλ απφ ηνλ αηηνχληα, θαη ρσξίο
λα πξνζδηνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα, θαηά ην είδνο θα ηηο πξαγκαηηθέο ζπλέπεηεο
ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ, νη ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο πνπ ηνπ
απνδίδνληαη. Δμ άιινπ, παξά ην γεγνλφο φηη νη ιφγνη ηεο πξφσξεο ιήμεσο ηεο
ζεηείαο ηνπ αηηνχληνο, ηνπο νπνίνπο επηθαιέζζεθε ε Γηνίθεζε, αλάγνληαη
πξνδήισο ζε ππαηηηφηεηα ηνπ, απηφο δελ εθιήζε ζε πξνεγνχκελε αθξφαζε,
θαηά παξάβαζε ησλ νξηδνκέλσλ
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ζην άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο θαη ην άξζξν 6 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο (λ. 2690/1999, Α' 45), φπσο ιπζηηειψο θαη βαζίκσο ππνζηεξίδεηαη
κε ζρεηηθφ ιφγν αθπξψζεσο, ιακβαλνκέλνπ ππ' φςηλ φηη ν αηηψλ πξνβάιιεη, κε
ζπγθεθξηκέλνπο

ηζρπξηζκνχο,

φηη

ε

απνκάθξπλζε

ηνπ

νθείιεηαη

ζε

νξγαλσκέλεο αληηδξάζεηο πξνο ην πξφζσπν ηνπ, πξνεξρφκελεο απφ νξηζκέλν
ζπλδηθαιηζηηθφ ρψξν, νη ηζρπξηζκνί ηνπ δε απηνί ζα ήηαλ, θαη' αξρήλ, ηθαλνί,
εμεηαδφκελνη απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ, λα επεξεάζνπλ ηελ θξίζε ηνπ
αλαθνξηθά κε ηε ζπλδξνκή ιφγσλ πξφσξεο ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ αηηνχληνο
(πξβι. ηΔ 4447/2012 Οινκ.).
10. Δπεηδή, θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε θξηλφκελε αίηεζε πξέπεη λα γίλεη
δεθηή-θαη λα αθπξσζεί ε πξνζβαιιφκελε ππνπξγηθή απφθαζε.
Διά

ταύτα

Γέρεηαη ηελ αίηεζε.
Αθπξψλεη

ηελ

Α2β/Γ.Π.νηθ. 42896/5-6-2015

απφθαζε

ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο (Φ.Δ.Κ. 426/η. ΤΟΓΓ/12-6-2015).
Γηαηάζζεη ηελ απφδνζε ηνπ παξαβφινπ.
Δπηβάιιεη ηε δηθαζηηθή δαπάλε ηνπ αηηνχληνο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε
ελληαθφζηα είθνζη (920) επξψ, ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ.
Η δηάζθεςε έγηλε ζηελ Αζήλα ζηηο 25 Οθησβξίνπ 2016 θαη
απφθαζε δεκνζηεχζεθε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηηο 9 Μαξηίνπ 2017.
Η Πξνεδξεχνπζα Αληηπξφεδξνο

Ο Γξακκαηέαο

ε

