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Αξηζκ φο 695/2017 

ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Γ' 

πλεδξίαζ ε δεκφζ ηα ζ ην αθξν αηήξην ηνπ ζ ηηο 29 επηεκβξ ίνπ 2016, κε 

ηελ εμήο ζ χλζεζ ε : Α. αθειιαξ νπνχι νπ, Αληηπξφεδξν ο, Πξνεδξεχνπζ α, ζε  

αλαπιή ξσζε  ηεο Πξν έδξν π ηνπ Σκήκαηνο, πνπ είρε θψιπκ α, Γ. Σζηκέθαο, Γ. 

Μαθξήο, χκβνπι νη, Π. Γξν πκπνχ, Ι. Παπαγηάλλεο, Πάξεδξν η. Γξακ καηέαο ν 

Ν. Βαζ ηιφ πνπιν ο. 

Γηα λα δηθάζεη ηελ απφ 18 Απγνχζ ηνπ 2015 αίηεζ ε : 

ηνπ ………………….., θαηνίθνπ …………… Αηηηθήο …………….., ν 

νπνίνο παξέζ ηε  κε ηνλ δηθεγφξν ………………. (A.M. ………….), πνπ ηνλ 

δηφξηζε κε πι εξεμνχζ ην, 

θαηά ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο & Κνηλσλ ηθψλ Αζ θαι ίζ εσλ , ν νπνίνο 

παξέζ ηε  κε ηνλ Ν. Σζίξν , Πάξεδξν  ηνπ Ννκηθνχ πκβνπι ίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

Με ηελ αίηεζ ε  απηή ν αηηψλ επηδηψθεη λα αθπξσζ εί ε  ππ' αξηζ. 

Α2β/Γ.Π.νηθ.42896/5.6.2015 απφθαζ ε  ηνπ Τπνπξγν χ Τγείαο & Κνηλσλ ηθψλ 

Αζ θαι ίζ εσλ . 

Η εθδίθαζ ε  άξρηζ ε κε ηελ αλάγλσζε  ηεο εθζέζ εσο ηνπ εηζ εγεηή, 

Παξέδξν π Ι. Παπαγηάλλε . 

Καηφπηλ ην δηθαζηήξην άθνπζ ε ηνλ πιε ξεμνχζ ην ηνπ αηηνχληνο, ν 

νπνίνο αλέπηπμε θαη πξν θν ξηθά ηνπο πξν βαιιφ κελνπο ιφ γνπο αθπξψζε σο θαη 

δήηεζ ε λα γίλεη δεθηή ε  αίηεζ ε  θαη ηνλ αληηπξφζ σπν  ηνπ Τπνπξγν χ, ν νπνίνο 

δήηεζ ε ηελ απφξξ ηςε  ηεο. 

Μεηά ηε δεκφζ ηα ζ πλεδξίαζ ε  ην δηθαζ ηήξην ζ πλήιζ ε ζε  δηάζ θεςε ζ ε 

αίζνπζ α ηνπ δηθαζ ηεξίν π θ α η 

Αθν χ    κ ε ι έ η ε ζ ε    ηα   ζ ρ ε η ηθ ά   έ γ γ ξ α θ α  

 θ έ θ ζ ε θ ε    θ α η ά    η ν λ    Ν φ κ ν  



Αξηζκφο 695/2017 -2- 

1. Δπεηδή κε ηελ θξηλφκελε  αίηεζ ε , γηα ηελ άζ θεζ ε  ηεο νπνίαο 

θαηαβι ήζεθε ην λφκηκν παξάβνι ν (4108385, 1392797/2015), δεηείηαη ε 

αθχξσζε  ηεο Α2β/Γ.Π.νηθ.42896/5-6-2015 απνθάζ εσο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο 

(Φ.Δ.Κ. 426/η.ΤΟΓΓ/12-6-2015, η. ΤΟΓΓ), κε ηελ νπνία απνθαζ ίζζ εθε, θαη' 

εθαξκ νγή ηνπ άξζξν π 7 παξ . 7 ηνπ λ. 3329/2005, φπσο ηζ ρχεη, ε  πξφσξ ε  

ιή με ηεο ζεηείαο ηνπ αηηνχληνο σο θνηλνχ δηνηθεηή ησλ  λνζ νθνκείσλ  

«ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΣΣΙΚΗ» (Φ.Ν.Α.) θαη «ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΡΟΜΟΚΑΪΣΔΙΟ» (Φ.Ν.Α. ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ), ζέζ ε 

ζ ηελ νπνία είρε δηνξηζ ζεί γηα ηξηεηή ζεηεία κε ηελ Τ10β/Γ.Π.νηθ. 

105722/15-11-2013 απφθαζ ε  ηνπ Τπνπξγν χ Τγείαο (Φ.Δ.Κ. 577/η. 

ΤΟΓΓ/21-11-2013). 

2. Δπεηδή ε  θξηλφκελε αίηεζ ε  ππάγεηαη ζ ηελ αξκ νδηφηεηα ηνπ 

πκβνπι ίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, δεδνκέλνπ φηη, φπσο εθηίζεηαη θαησ ηέξσ (ζ θέςε  

6), αθνξά  ηελ παχζ ε  δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη αλσηάηνπ ππαιιή ι νπ επί ζεηεία 

(άξζ ξν  1 παξ . 2 πεξ . γ' ηνπ λ. 702/1977-Α' 268, φπσο αληηθαηαζ ηάζεθε κε ην 

άξζ ξν  47 παξ. 2 ηνπ λ. 3900/2010-Α' 213) Ννκηθψλ Πξν ζ ψπσλ  Γε κνζ ίνπ 

Γηθαίνπ. 

3. Δπεηδή κε ην άξζ ξν 7 παξ . 1, 3 θαη 7 ηνπ λ. 3329/2005 πεξ ί 

Δζληθνχ πζ ηήκαηνο Τγείαο θαη Κνηλσλ ηθήο Αιιε ιε γγχεο (Α' 81), φπσο ε  σο 

άλσ  παξ . 7 ηξν πνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ  άξζ ξσλ  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), νξί ζ ζεθαλ ηα εμήο: «1. Σα Ννζ νθνκεία ηνπ Δ..Τ. πνπ 

είραλ κεηαηξαπε ί ζε  απνθεληξσκ έλεο κνλάδεο ησλ  Πε..Τ.Π. [Πεξηθεξεηαθψλ 

πζ ηεκάησλ  Τγείαο θαη Πξφλνηαο] κε ηε δηάηαμε ηεο παξ . 4 ηνπ άξζξν π 1 ηνπ 

λ. 2889/2001 (ΦΔΚ 37 Α') κεηαηξέπνληαη ζ ε λνκηθά πξφζ σπ α δεκνζ ίνπ 

δηθαίνπ (Ν.Π.Γ .Γ .), ηα νπνία ππφθεηληαη ζ ηνλ έιε γρν θαη ηελ επνπηεία ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο αληίζ ηνηρεο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο ... 3. Όξγαλα δηνίθεζ εο ησλ  

λνζ νθνκείσλ  ηνπ Δ..Τ. είλαη: α) ην Γηνηθεηηθφ πκβνχι ην θαη β) ν Γηνηθεηήο 

ηνπ Ννζ νθνκείνπ. 4. ... 7. ε θάζε λνζ νθνκείν  ... ζ πληζ ηάηαη  κηα νξγαληθή 

ζέζ ε   ηεο  θαηεγνξ ίαο  ΔΘ 

./. 
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[Δηδηθψλ Θέζ εσλ ] ηνπ άξζ ξν π 79 ηνπ λ. 2683/1999, κε βαζκφ 1ν, ε  νπνία 

θαηαια κβάλεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Ννζ νθνκείνπ. Σν ίδην πξφζ σπν  δχλαηαη 

λα θαηαιά βεη ηε ζέζ ε  ηνπ Γηνηθεηή ζε  πεξηζ ζ φηεξα  ηνπ ελφο Ννζ νθνκεία ... Με 

απφθαζ ε  ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο ... δχλαληαη λα κεηαηίζεληαη ..., θαζψο θαη λα 

παχνληαη Γηνηθεηέο δηαζ πλδενκέλσλ  Ννζ νθνκείσλ  ... Με απφθαζ ε  ηνπ 

Τπνπξγν χ Τγείαο ... επηηξέπεηαη ε πξφσξ ε  ιή με ηεο ζεηείαο Γηνηθεηψλ θαη 

Αλαπιε ξσηψλ Γηνηθεηψλ ησλ  Ννζ νθνκείσ λ, αδεκίσο γηα ην Γεκφζ ην, ή ε  

απφζ παζ ε  ηνπο, κέρξη ηξεηο κήλεο, ζε  άιιν  λνζ νθνκείν νπνηαζ δήπνηε 

Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο. ...». Δμ άιιν π, κε ην άξζξν  13 παξ. 10 ηνπ λ, 

2889/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζ ξν  2 παξ . 23 ηνπ λ. 3204/2003 (Α' 

296), ην νπνίν δηέπεη λνζ νθνκεία ηδξπκαηηθνχ ραξαθηήξα (θαηά ην άξζ ξν 109 

ηνπ πληάγκαηνο) νξ ίζ ζεθαλ ηα εμήο: «Γηαηεξν χλ ην πθηζ ηάκελν λνκηθφ 

θαζεζ ηψο ηνπο ... : ... ε ) ην Φπρηαηξηθφ Ννζ νθνκείν Αηηηθήο 

«ΓΡΟΜΟΚΑΪΣΔΙΟ». ... Σα παξαπάλσ  λνζ νθνκεία ... αλήθνπλ ζ ην Δζληθφ 

χζ ηεκα Τγείαο ... Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχι ην είλαη ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζ εο 

ησλ  παξαπάλσ  λνζ νθνκείσλ  θαη ν δηνηθεηήο ππφθεηηαη ζ ηελ εμνπζ ία θαη ηνλ 

έιε γρν ηνπ. Οη αξκ νδηφηεηεο πνπ αζ θνχληαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ... πνπ αθνξν χλ 

ηε δηνίθεζ ε ησλ  λνζ νθνκείσλ  θαη ηε δηαρείξηζ ε ηεο πεξηνπζ ίαο ηνπο, λννχληαη 

σο εηζ εγεηηθέο πξν ο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηνλ Πξφεδξν απηνχ, πνπ 

ιακ βάλνπλ ηελ ηειηθή απφθαζ ε επί ησλ  ζ ρεηηθψλ ζεκάησλ , αλάιν γα κε ηελ 

αξκ νδηφηεηα ηνπο. ...». Πεξαηηέξσ , κε ην άξζξν  70 παξ . 3 ηνπ λ. 3918/2011 

νξίζζ εθε φηη «Μέζ σ  ησλ  Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ κπνξνχλ λα δηαζ πλδένληαη 

λνζ νθνκεία πνπ ππάγνληαη ζ ηελ ίδηα ή δηαθνξεηηθή Τ.ΠΔ. ... Με απφθαζ ε ηνπ 

Τπνπξγν χ Τγείαο ... νξίδνληαη ηα λνζ νθνκεία πνπ δηαζ πλδένληαη ...», κε ην δε 

άξζ ξν  66 παξ . 11 ηνπ λ. 3984/2011, φπσο ηξν πνπνηήζεθε κε ην άξζ ξν  5 παξ. 

1 ηνπ λ. 4052/2012 (Α' 41), νξ ίζ ζεθαλ ηα εμήο: «Α. ... Β. Όηαλ έλα εθ ησλ  δχν 

λνζ νθνκείσλ  πνπ δηαζ πλδένληαη, ζ χκθσλ α κε ηελ παξ . 3 ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ λ. 

3918/2011 (...), ππάγεηαη ζ ηελ παξ . 10 ηνπ άξζξν π 13 



Αξηζκφο 695/2017 -4- 

ηνπ λ. 2889/2001 (...) (εθεμήο ηδξπκαηηθφ λνζ νθνκείν), δελ πθίζ ηαηαη εληαίν 

ζ πιιν γηθφ φξγαλν δηνίθεζ εο, δηνξ ίδεηαη φκσ ο θνηλφο δηνηθεηήο ζ χκθσλ α κε ηα 

νξηδφκελα ζ ηελ παξ . 7 ηνπ άξζ ξν π 7 ηνπ λ. 3329/2005 ... . Ο θνηλφο δηνηθεηήο 

ζ πκκεηέρεη ζ ην δηνηθεηηθφ ζ πκβνχι ην ηνπ ηδξπκαηηθνχ λνζ νθνκείνπ, σο νξίδνπλ 

νη εηδηθέο γηα ηα λνζ νθνκεία απηά δηαηάμεηο. Καηά ηα ιν ηπά ην ηδξπκαηηθφ 

λνζ νθνκείν δηνηθείηαη ζ χκθσλ α κε ηηο ζ πζ ηαηηθέο ηνπ πξάμεηο θαη εηδηθέο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζ εηο. Σν έηεξν λνζ νθνκείν δηνηθείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζ ην 

άξζ ξν  7 παξ . 7 ηνπ λ. 3329/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ...». χκθσλ α κε ηελ 

Τ4α/ΟΙΚ84627/25-7-2011 απφθαζ ε ηνπ Τπνπξγν χ Τγείαο (Β' 1681) σο 

δηαζ πλδεφκελα, θαηά ηα πξν εθηεζέληα, νξ ίζ ζεθαλ κεηαμχ άιισλ  ην Φ.Ν.Α. θαη 

ην Φ.Ν.Α. ΓΡΟΜΟΚΑΪΣΔΙΟ. Σέιν ο, κε ην άξζ ξν  2 ηνπ λ. 4052/2012, φπσο 

ίζ ρπε θαηά ηνλ θξίζ ηκν ρξφλν, νξίζζ εθαλ ηα εμήο: «1. ... 4. Οη Γηνηθεηέο θαη 

Αλαπιε ξσηέο Γηνηθεηέο ησλ  λνζ νθνκείσλ  πξέπεη λα είλαη πηπρηνχρνη ΑΔΙ ή 

ΑΣΔΙ ή αληηζηνίρνπ ηίηιν π ηνπ εμσηεξηθνχ. πλεθηηκψληαη κεηαπηπρηαθνί ηίηι νη, 

κε έκθαζ ε  ζ ηε  δηνίθεζ ε , ηα νηθνλνκηθά, ηελ πιε ξν θν ξηθή κνλάδσλ  πγείαο, ε  

εκπεηξ ία δηνίθεζ εο, κε έκθαζ ε  ζ ηηο κνλάδεο πγείαο, θαζψο θαη ε γεληθφηεξε  

θνηλσλ ηθή θαη επαγγει καηηθή αλαγλψξηζ ε . 5. Ο Τπνπξγφο Τγείαο ... ζ πζ ηήλεη 

Δπηηξν πή απνηειν χκελε  απφ ηνλ αξκ φδην γηα ην Δ..Τ.Κ.Α. Γεληθφ Γξακ καηέα 

ΤΤΚΑ, ηνλ Πξφεδξν  ηνπ ΚΔ..Τ., έλαλ θαζεγεηή ή αλαπιε ξσηή θαζεγεηή ηεο 

ΔΓΤ ή ΑΔΙ ή ΑΣΔΙ κε ζ πλαθέο αληηθείκελν, έλαλ αληηπξφεδξν  ή ζ χκβνπι ν 

ηνπ ΑΔΠ θαη έλα πςειφ βαζκν ζ ηέι ερνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κε αληηθείκελν 

ζ πλαθέο κε ηηο κνλάδεο πγείαο. Καηφπηλ πξν ζ θιή ζ εσο ηνπ Τπνπξγν χ Τγείαο 

... γηα εθδήισζ ε  ελδηαθέξν ληνο, ε  σο άλσ  Δπηηξν πή ζ πληάζ ζ εη θαηάι νγν 

αμηνιφγεζ εο ησλ  ππνςεθί σλ  θαη εηζεγείηαη ζ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη 

Κνηλσλ ηθήο Αιιε ι εγγχεο, ν νπνίνο θαη δηνξίδεη ηνπο Γηνηθεηέο θαη 

Αλαπιε ξσηέο Γηνηθεηέο. 6. Η ζεηεία ησλ  αλσηέξσ  είλαη ηξηεηήο, ζ ηελ αξρή ηεο 

νπνίαο ππνγξάθν πλ ζ χκβαζ ε  απνδνηηθφηεηαο ... Δηήζ ηεο εθζέζ εηο πξν φδνπ 

ππνβάιι νληαη  ζ ηελ  αλσηέξσ   Δπηηξνπή   απφ  ηε Γηνίθεζ ε   ησλ  ΤΠε.  Η 
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Δπηηξν πή αμηνι νγεί εηεζ ίσο θαη δχλαηαη λα εηζ εγείηαη ζ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο ... 

ηελ απηνδίθαηε θαη ρσξί ο απνδεκίσζ ε  δηαθνπή ηεο ζεηείαο Γηνηθεηή ή 

αλαπιε ξσηή Γηνηθεηή κε βάζ ε ηελ ηεθκεξίσ ζ ε  θαη ηελ απνδνρή ηεο σο άλσ  

έθζεζ εο πξν φδνπ ή θαη άιια  ζ ηνηρεία. ηελ απφθαζ ε  δηαθνπήο, ι ήμεο ζεηείαο 

ή παχζ εο Γηνηθεηή ή αλαπιε ξσηή Γηνηθεηή λνζ νθνκείνπ ρσξ ίο απνδεκίσζ ε 

κπνξε ί λα ελζ σκ αηψλεηαη θαη ε  απφθαζ ε  δηνξηζκνχ ηνπ αληηθαηαζ ηάηε  ηνπο. 

6α ...». 

4. Δπεηδή, φπσο έρεη θξηζεί, νη δηνηθεηέο ησλ  λνζ νθνκείσλ  ηνπ Δζληθνχ 

πζ ηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ), πιε λ ησλ  ηδξπκαηηθνχ ραξαθηήξα λνζ νθνκείσλ  ηνπ 

άξζ ξν π 13 παξ . 10 ηνπ λ. 2889/2001, είλαη (καδί κε ηα δηνηθεηηθά ζ πκβνχιηα) 

φξγαλα δηνηθήζ εσο ησ λ λνζ νθνκείσλ  απηψλ θαη φρη ππάιι ε ιν η, δηφηη δελ ηειν χλ 

ζε  ηεξαξρηθή ζ ρέζ ε  πξν ο άιια  φξγαλα ηνπ λνκηθνχ πξν ζ ψπνπ θάζε 

λνζ νθνκείνπ. Γελ έρνπλ, ζ πλεπψο, εθαξκνγή ζ ηνπο σο άλσ  δηνηθεηέο νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζ ξνπ 103 παξ . 4 θαη 6 ηνπ πληάγκαηνο πεξί  κνληκφηεηνο ησλ  

δεκνζ ίσλ  ππαιιή ισ λ θαη ησλ  ππαιι ήισλ  ησλ  Ν.Π.Γ .Γ . θαη είλαη 

ζ πληαγκαηηθψο επηηξεπηή ε  πξφσξε  ιή με  ηεο ζεηείαο ηνπο κε απφθαζ ε  ηνπ 

Τπνπξγν χ Τγείαο θαη' εθαξκ νγήλ ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζ ξν π 7 παξ . 7 ηνπ λ. 

3329/2005, φπσο ηζ ρχεη, είηε γηα ιφ γνπο ππνθεηκεληθνχο, αθνξψλ ηεο ηνλ 

ζ πγθεθξηκέλν δηνηθεηή, είηε γηα αληηθεηκεληθνχο ιφ γνπο, νη νπνίνη θαζηζ ηνχλ 

αλαγθαία ηε κεηαβνι ή ηεο δεκνζ ίαο πνι ηηηθήο ζ ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. ε θάζε 

πεξίπησζε  πάλησο, ε  αηηηνινγία ηεο πξφσξ εο ιή μεσο ηεο ζεηείαο πξέπεη λα 

πξν θχπηεη είηε απφ ην ζ ψκ α ηεο ζ ρεηηθήο απνθάζ εσο είηε απφ ηα ζ ηνηρεία ηνπ 

θαθέιν π, κε εηδηθή θαη ζ αθή κλεία ησλ  αληίζ ηνηρσλ  πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ  

(βι . ηΔ 3242/2015, 1081, 227-230/2011 επη. θ.ά.). Η σο άλσ , εμ άιι νπ, 

αξκ νδηφηεηα ηνπ Τπνπξγν χ Τγείαο λα εθδίδεη απφθαζ ε  πξφσξε ο ιή μεσο ηεο 

ζεηείαο δηνηθεηή λνζ νθνκείνπ, ήδε  δε θαη ηνπ θνηλνχ δηνηθεηή δηαζπλδεφκελσλ  

λνζ νθνκείσλ , δελ εζ ίγε  απφ ηηο κλεκνλεπζείζε ο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ . 6 

ηνπ λ. 4052/2012, δηφηη κε απηέο ζ πκπιε ξψζ εθε απιψο  θαη δελ θαηαξγήζεθε ην 

ζεζ πηζ ζέλ κε ηηο δηαηάμεηο 
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ηνπ άξζ ξν π 7 παξ . 7 ηνπ λ. 3329/2005 ζεζ κηθφ πι αίζ ην, κε ηελ παξάιιε ι ε  

πξφβιε ςε  εηδηθήο δηαδηθαζ ίαο πεξηνδηθήο αμηνι νγήζ εσο ηεο απνδνηηθφηεηνο 

ησλ  δηνηθνχλησλ  ηα λνζ νθνκεία ηνπ ΔΤ, ψζηε λα είλαη δπλαηή βάζ εη θαη ηεο 

αμηνινγήζ εσο απηήο ε ιή ςε  απνθάζ εσο γηα ηε δηαηήξε ζ ε  ή ηελ 

απνκάθξπλζ ε  ηνπο. Γελ απνθιε ίεηαη, ζ πλεπψο, ε  ιή ςε  ηέηνηαο απνθάζ εσ ο 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ ξν π 7 παξ . 7 ηνπ λ. 3329/2005, φηαλ ζ πληξέρνπλ νη 

πξν αλαθεξζ έληεο ππνθεηκεληθνί ή αληηθεηκεληθνί ι φγνη, εμαηξν πκέλσλ  εθείλσλ  

πνπ .απνηειν χλ αληηθείκελν εμεηάζ εσο ζ ην πιαί ζ ην ηεο εηήζ ηαο αμηνιν γήζ εσ ο 

ηνπ άξζ ξνπ 2 παξ . 6 ηνπ λ. 4052/2012. 

5. Δπεηδή, πεξαηηέξσ , κε ηελ 956/2011 απφθαζ ε  ηεο Οιν κει είαο ηνπ 

πκβνπι ίνπ ηεο Δπηθξαηείαο έρεη θξηζεί φηη νη δηνηθεηέο ησλ  ηδξπκαηηθνχ 

ραξαθηήξα  λνζ νθνκείσ λ πνπ ππάγνληαη ζ ην άξζ ξν  13 παξ . 10 ηνπ λ. 

2889/2001, κεηαμχ ησ λ νπνίσλ  είλαη θαη ην Φ.Ν.Α. ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ, ηει νχλ ζε  

ζ ρέζ ε  ηεξαξ ρηθήο εμαξηήζ εσο πξν ο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχι ην, ην νπνίν είλαη ην 

"αλψηαην φξγαλν δηνίθεζ εο" ηνπ λνζ νθνκείνπ, νη δε αξκ νδηφηεηεο ηνπο είλαη θα 

αξρήλ εηζ εγεηηθέο πξν ο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηνλ Πξφεδξν  απηνχ. 

Δπνκέλσο, ηα σο άλσ  φξγαλα δελ είλαη φξγαλα δηνηθήζ εσο, αιι ά ζ πλδένληαη 

πξν ο ηα ελ ιφ γσ λνζ νθνκεία κε ππαιιε ι ηθή ζ ρέζ ε  δεκνζ ίνπ δηθαίνπ θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζ ξνπ 103 ηνπ πληάγκαηνο. Γεδνκέλνπ δε φηη δηνξίδνληαη ζε  

νξγαληθέο ζέζ εηο κε βαζκφ 1ν ηεο θαηεγνξίαο Δηδηθψλ Θέζ εσ λ (Δ.Θ.), νη 

νπνίεο πξνηάζ ζ νληαη ησλ  ιν ηπψλ ζέζ εσλ  ηεο ππαιι ε ιηθήο ηεξαξρίαο [άξζξα 

75 θαη 80 ηνπ ηζ ρχνληνο Τπαιιε ιηθνχ Κψδηθα-λ. 3528/2007 (Α' 26)-φπσο 

ηζ ρχνπλ, θαζψο θαη άξζξα  75 θαη 79 ηνπ πξντζ ρχζ αληνο Τ.Κ.-λ. 2683/1999 (Α' 

19)], είλαη αλψηαηνη ππάιιε ιν η ησλ  λνζ νθνκείσλ  εθηφο ηεο ππαιιε ιηθήο 

ηεξαξρίαο. Πεξαηηέξσ , κε ηελ ίδηα απφθαζ ε  ηεο Οιν κειε ίαο θξίζεθαλ ηα εμήο: 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ ξν π 103 παξ . 1-8 ηνπ πληάγκαηνο ζ πλάγεηαη φηη νη 

νξγαληθέο ζέζ εηο ηνπ πξν ζ σπηθνχ ησλ  δεκνζ ίσλ   ελ  γέλεη   ππεξεζ ηψλ  θαη  

ησλ   λνκηθψλ  πξν ζ ψπσλ   δεκνζ ίνπ 
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δηθαίνπ, θαη' αξρήλ, απαηηείηαη λα πιε ξν χληαη κε ηαθηηθνχο ππαιι ήιν πο, δελ 

απνθιε ίεηαη φκσο θαη ε  πιή ξσζ ε  απηψλ, εμαηξεηηθψο, κε ππαιιή ιν πο επί 

ζεηεία, νη νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο απνια χνπλ φισλ  ησλ  

εγγπήζ εσλ  ηεο κνληκφηεηνο. Η παξέθθιηζε  απηή απφ ηνλ θαλφλα πεξ ί 

πιε ξψζε σο ησλ  νξγαληθψλ ζέζ εσλ  κε ηαθηηθνχο ππαιιή ι νπο είλαη αλεθηή 

ζ πληαγκαηηθψο, αλ δηθαηνι νγείηαη απφ ηελ ηδηάδνπζ α θχζ ε , ηελ εηδηθή απνζ ηνι ή 

θαη ην πεξηερφκελν ησλ  αξκ νδηνηήησλ  νξηζκέλεο ππεξεζ ίαο ή ζέζ εσο, θαηά 

ηελ θξίζ ε  .γη' απηφ ηνπ λνκνζέηε, ηνπ θχξν πο ησλ  ζ ρεηηθψλ δηαηάμεσλ  

ειε γρνκέλνπ ζ πληαγκαηηθψο ππφ ηελ σο άλσ  έλλνηα. Η πιή ξσζε , κε ηηο 

αλσηέξσ  πξν υπνζέζ εηο, νξγαληθψλ ζέζ εσλ  κε δηνξηζ κφ ππαιιή ισ λ επί ζεηεία 

δελ απνθιε ίεηαη απφ ηε δηάηαμε ηεο παξ . 5 ηνπ άξζ ξν π 103 ηνπ πληάγκαηνο, 

δηφηη ε  δηάηαμε απηή αλαθέξεηαη ζ ην δηαθνξεηηθφ δήηεκα ηεο πξν ζ ιή ςεσ ο 

κεηαθι εηψλ ππαιιή ι σλ , νη νπνίνη δελ θαιχ πηνληαη απφ ηηο ζ πληαγκαηηθέο 

εγγπήζ εηο ηεο κνληκφηεηνο. Δηδηθφηεξα, φπσ ο παγίσο έρεη θξηζεί, ν ππάιιε ι νο 

επί ζεηεία απνιαχ εη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, δε ι αδή κέρξη ηελ εθπλνή 

ηνπ ρξφλνπ γηα ηνλ νπνίν δηνξίζ ζεθε ζ ηελ θαηερφκελε  απφ απηφλ ζέζ ε  θαη 

εθφζ νλ ε  ζέζ ε απηή εμαθνιν πζεί λα πθίζηαηαη (δελ έρεη θαηαξγε ζεί κε λφκν), 

ηεο ίδηαο φπσο θαη ν κφληκνο ππάιι ε ιν ο ζ πληαγκαηηθήο πξν ζ ηαζ ίαο, κε  

δπλάκελνο λα απνιπζεί ρσξί ο απφθαζ ε ππεξεζ ηαθνχ ζ πκβνπιίνπ , πνπ 

απνηει είηαη θαηά ηα δχν ηξ ίηα, ηνπιάρ ηζηνλ, απφ κνλίκνπο ππαιιή ιν πο, 

ππνθείκελε  ζ ε πξν ζ θπγή νπζ ίαο ελψπηνλ ηνπ πκβνπι ίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζ ηηο παξαγξάθν πο 4 θαη 6 ηνπ άξζξν π 103 ηνπ πληάγκαηνο. 

Δμ άιι νπ, απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξν π 103 παξ . 5 ηνπ πληάγκαηνο, ε  νπνία 

πξν βιέ πεη ηελ εμαίξεζ ε  κε λφκν απφ ηε κνληκφηεηα ησλ  νξηδνκέλσ λ ζ ' απηή 

θαηεγνξηψλ ππαιι ήι σλ , κεηαμχ ησλ  νπνίσλ  θαη «αλψηαηνη δηνηθεηηθνί 

ππάιιε ιν η πνπ θαηέρνπλ ζέζ εηο εθηφο ηεο ππαιιε ι ηθήο ηεξαξ ρίαο», νη νπνίεο 

(θαηεγνξ ίεο ππαιι ήισ λ) εμαηξέζεθαλ, γεληθψο, απφ ηε κνληκφηεηα κε δηαηάμεηο 

ηφζ ν ηνπ ηζρχνληνο, φζ ν θαη ηνπ πξν τζρχζ αληνο Τ.Κ. (βι . ην άξζ ξν 39 παξ . 2 

ησλ  Κσδί θσλ απηψλ, φπσο  
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θπξψζ εθαλ κε ηνπο λ. 3528/2007 θαη 2683/1999), ζ πλάγεηαη φηη ν θνηλφο 

λνκνζέηεο κπνξεί λα ζεζ πίζ εη εγγπήζ εηο πνπ πξν ζ νκνηάδνπλ κε ηηο εγγπήζ εηο 

ηεο κνληκφηεηνο θαη λα πξν ζ δηνξίζε η ει εχζεξα  ην πεξηερφκελν θαη ηελ έθηαζ ε  

ηεο πξνζ ηαζ ίαο ησλ  ππαιιή ισλ  απηψλ, ππφ ηελ πξφδε ι ε  έλλνηα φηη νη ελ 

ιφ γσ  ππάιιε ι νη δελ απνιαχ νπλ ηεο εθ ηνπ πληάγκαηνο κνληκφηεηνο, αιιά  

εθείλεο κφλνλ ηεο πξν ζ ηαζ ίαο ηελ νπνία ήζειε  ηπρφλ απνλείκεη ζε  απηνχο ν 

λφκνο, ν νπνίνο, σο εθ ηνχηνπ, κπνξε ί νπνηεδήπνηε, ζεκηηψο θαηά ην 

χληαγκα, λα ηελ θαηαξγήζ εη ή πεξηνξίζ εη. πλεπψο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

δηαηάμεσο ηνπ άξζ ξνπ 103 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο, ν θνηλφο λνκνζέηεο έρεη 

πιή ξε  ει επζεξ ία λα ξπζκίδεη ηα ηνπ δηνξηζ κνχ, ηεο δηάξθεηαο ηεο ππεξεζ ίαο 

ησλ  ππαγνκέλσλ  ζ ηε  δηάηαμε απηή ππαιιή ισλ  θαη ηα ηεο απνιχ ζ εσο ηνπο, 

δπλάκελνο είηε λα πξν βιέ ς εη ηνλ δηνξηζκφ ησλ  ππαιιή ισλ  απηψλ σο 

ειε πζέξσο κεηαθιε ηψλ είηε λα απνλείκεη ζε  απηνχο νξηζ κέλεο ή θαη φιε ο ηηο 

πξν βιε πφκελεο απφ ην χληαγκα εγγπήζ εηο, φπσο ν θαζνξηζ κφο ζεηείαο. Απφ 

ηα αλσηέξσ  ζ πλάγεηαη, πεξαηηέξσ , φηη λαη κελ κε ηε κλεκνλεπζείζ α δηάηαμε  ηνπ 

άξζ ξν π 39 παξ . 2 ηνπ Τ.Κ. εμαηξέζεθαλ απφ ηε κνληκφηεηα νη θαηά ηελ παξ . 5 

ηνπ άξζ ξν π 103 ηνπ πληάγκαηνο ππάιι ε ιν η, κεηαμχ ησλ  νπνίσλ  θαη νη 

«αλψηαηνη δηνηθεηηθνί ππάιιε ιν η πνπ θαηέρνπλ ζέζ εηο εθηφο ηεο ππαιι ε ι ηθήο 

ηεξαξρίαο», ελ φς εη φκσο ησλ  πθηζηακέλσλ  εηδηθψλ δηαηάμεσ λ γηα θάζε 

ζ πγθεθξηκέλε  ζέζ ε  ππαιιή ιν π εθηφο ππαι ιε ιηθήο ηεξαξρίαο, ην δήηεκα αλ ν 

δηνξηδφκελνο επί ζεηεία ζε  νξηζ κέλε  ζέζ ε  εθηφο ηεο ππαιιε ι ηθήο ηεξαξρίαο 

είλαη κεηαθιε ηφο ππάιιε ιν ο, γηα ηνλ νπνίν ν θνηλφο λνκνζέηεο πξν έβιε ςε  

ζεηεία σο εγγχεζ ε  κε  επηβαιιφ κελε  απφ ην χληαγκα, νπφηε ε  ζεηεία απηή 

κπνξε ί λα ιή μεη πξνψξσο , ή είλαη κφληκνο ππάιιε ι νο επί ζεηεία κε βάζ ε 

εηδηθέο δηαηάμεηο, θαη' απφθιηζε  απφ ηε  γεληθή δηάηαμε ηνπ άξζ ξνπ 39 παξ . 2 

ηνπ Τπαιιε ι ηθνχ Κψδηθα, νπφηε θαιχ πηεηαη απφ ηηο εγγπήζ εηο ηεο κνληκφηεηνο 

ηνπ άξζξν π 103 ηνπ πληάγκαηνο, θξίλεηαη βάζ εη ησλ  εηδηθψλ ξπζκίζ εσλ  ηνπ 

λφκνπ γηα ηε  ζ πγθεθξηκέλε  ζέζ ε  θαη, εηδηθφηεξα, κε θξηηήξηα πνπ, θαηά ηηο 

ξπζκίζ εηο 
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απηέο, αλάγνληαη ζ ηελ ηδηάδνπζ α θχζ ε, ηελ εηδηθή απνζ ηνι ή θαη ην πεξηερφκελν 

ησλ  αξκ νδηνηήησλ  ηνπ, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζ ία επηι νγήο θαη δηνξηζκνχ ηνπ, ηα 

νπνία, θαηά ηα πξνεθηεζέληα δηθαηνι νγνχλ ηελ ζ χζ ηαζ ε ζέζ εσλ  κνλίκσλ  

ππαιιή ισλ  επί ζεηεία. Δμ άιιν π, ε  χπαξμε ζ ρέζ εσο πνι ηηηθήο εκπηζ ηνζ χλεο 

κε ην φξγαλν πνπ έρεη ηελ εμνπζ ία απνιχ ζ εσο ηνπ, είλαη βαξχ λνλ θξηηήξην γηα 

ηνλ ραξαθηεξηζ κφ ππαιιή ιν π σο κεηαθιε ηνχ. Δλ φςε η ησλ  αλσηέξσ , έγηλε κε 

ηελ ίδηα απφθαζ ε ηεο Οιν κει είαο (956/2011) δεθηφ φηη ν δηνηθεηήο ησλ  

λνζ νθνκείσλ  πνπ ππάγνληαη ζ ην άξζξν  13 παξ . 10 ηνπ λ. 2889/2001 είλαη 

αλψηαηνο ππάιιε ιν ο ηνπ λνκηθνχ πξν ζ ψπνπ ηνπ λνζ νθνκείνπ, δελ ηειε ί δε ζ ε 

ηδηαίηεξε  ζ ρέζ ε πνι ηηηθήο εκπηζ ηνζ χλεο πξν ο ηνλ Τπνπξγφ, παξά ην γεγνλφο 

φηη ππφθεηηαη ζ ηελ πεηζαξρηθή ηνπ εμνπζ ία, ελ φςεη ηδίσο ηνπ φηη δελ είλαη 

ηεξαξρηθά πθηζ ηάκελνο απηνχ, αιιά  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ , ην νπνίν σο 

«αλψηαην φξγαλν δηνίθεζ εο» ηνπ λνζ νθνκείνπ είλαη ππεχζπλν έλαληη ηνπ 

Τπνπξγε ίνπ θαη ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ πιν πνίεζ ε  ησλ  

πνιηηηθψλ πγείαο θαη θνηλσλ ηθήο αιιε ιε γγχεο ζ ην λνζ νθνκείν. Δμ άιιν π, ελ 

φςεη ηεο εηδηθήο θχζ εσο ηεο ζέζ εσο ηνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ  

αξκ νδηνηήησλ  ηνπ, θαζψο θαη ησλ  πξν ζ φλησλ  δηνξηζκνχ ηνπ (θαηά ην άξζξν  7 

παξ . 7 ηνπ λ. 3329/2005, ήδε  δε ηνπ άξζ ξνπ 2 παξ . 4 ηνπ λ. 4052/2012), δελ 

είλαη κεηαθιε ηφο ππάιιε ιν ο, αιι ά είλαη, επηηξεπηψο θαηά ην χληαγκα, 

ππάιιε ιν ο λνκηθνχ πξν ζ ψπνπ δεκνζ ίνπ δηθαίνπ κε ζεηεία, πνπ απνιαχ εη, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ηεο ζ πληαγκαηηθήο πξν ζ ηαζ ίαο ηεο 

κνληκφηεηνο θαη, επνκέλσο, δελ κπνξε ί λα απνιπζεί ρσξίο  απφθαζ ε 

ππεξεζ ηαθνχ ζ πκβνπι ίνπ, πνπ απνηει είηαη θαηά ηα δχν ηξ ίηα ηνπι άρηζ ηνλ απφ 

κνλίκνπο ππαιιή ι νπο, ε  νπνία πξν ζ βάιι εηαη κε πξν ζ θπγή νπζ ίαο ελψπηνλ 

ηνπ πκβνπι ίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαηά ηα πξνβιε πφκελα ζ ηηο παξ . 4 θαη 6 ηνπ 

άξζ ξν π 103 ηνπ πληάγκαηνο. 

6. Δπεηδή, πεξαηηέξσ , κε ηε κλεκνλεπζείζ α δηάηαμε ηνπ άξζξν π 70 

παξ . 3 ηνπ λ. 3918/2011 πξν βιέ θζεθε φηη κέζ σ  ησλ  Τγεηνλνκηθψλ 
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Πεξηθεξεηψλ κπνξν χλ λα δηαζ πλδένληαη λνζ νθνκεία πνπ ππάγνληαη ζ ηελ ίδηα ή 

δηαθνξεηηθή Τγεηνλ. Πεξηθέξεηα, ηνχην δε, φπσο αλαθέξεηαη ζ ηελ αηηηνινγηθή 

έθζεζ ε  ηνπ αλσηέξσ  λφκνπ, «ψζ ηε έλαο δηνηθεηήο λνζ νθνκείνπ λα έρεη ηελ 

επζχλε  δηνίθεζ εο δχν Ννζ νθνκείσλ  κε ζ ηφρν ηελ εμνηθνλφκεζ ε  πφξσλ  απφ 

ιε ηηνπξγηθά θφζ ηε λνζ νθνκείσλ  πνπ βξ ίζ θνληαη θνληά γεσγ ξαθ ηθά θαη 

εμεηδηθεχνληαη νκνίσο». Ο ζ ηφρνο απηφο ηεο δεκφζ ηαο πνιηηηθήο ζ ηνλ ηνκέα ηεο 

νξγαλψζε σο ησλ  ππεξεζ ηψλ δεκφζ ηαο πγείαο αλαπηχρζεθε θαη εμεηδηθεχζεθε 

κε ηνπο λ. 3984/2011 θαη 4052/2012, κε ηνλ πξψην εθ ησλ  νπνίσ λ (άξζ ξν  66 

παξ . 11) πξνβιέ θζ εθε ε  θαζηέξσζε  εληαίνπ δηνηθεηηθνχ ζ πκβνπι ίνπ θαη θνηλνχ 

δηνηθεηή γηα ηα δηαζ πλδεφκελα λνζ νθνκεία ηνπ ΔΤ, ελψ κε ηνλ δεχηεξν.. 

(άξζ ξν  5 παξ. 1, κε ην νπνίν ζ πκπιε ξψ ζεθαλ νη ξπζκίζ εηο ηνπ άξζ ξν π 66 παξ . 

11 ηνπ λ. 3984/2011) νξίζζ εθε φηη ζ ηελ πεξ ίπησζ ε εηδηθψο ηεο ζ πκκεηνρήο ζ ηε 

δηαζ χλδεζ ε  θαη λνζ νθνκείσλ  ηδξπκαηηθνχ ραξαθηήξα, δελ πθίζ ηαηαη κελ εληαίν 

ζ πιιν γηθφ φξγαλν δηνηθήζ εσο (θνηλφ δηνηθεηηθφ ζ πκβνχιην), αι ιά  δηνξ ίδεηαη 

θνηλφο δηνηθεηήο ζ χκθσλ α κε ηα νξηδφκελα ζ ηε  κλεκνλεπζείζ α παξ . 7 ηνπ 

άξζ ξν π 7 ηνπ λ. 3329/2005. Μεηά ηελ. πξφβιε ςε , εμ άιιν π, θνηλνχ δηνηθεηή ησλ  

δηαζ πλδενκέλσλ  λνζ νθνκείσλ  ηνπ ΔΤ θαη ζ ηελ πεξίπησζε  πνπ έλα 

ηνπιάρ ηζ ηνλ απφ απηά είλαη θνηλφ, ελψ ην άι ιν  είλαη ηδξπκαηηθφ, ν θνηλφο απηφο 

δηνηθεηήο εμαθνιν πζεί σο πξν ο ηελ πξψηε ηδηφηεηα ηνπ (ζ ην θνηλφ λνζ νθνκείν) 

λα είλαη φξγαλν δηνηθήζεσο θαη σο πξν ο ηε δεχηεξε  λα είλαη αλψηαηνο 

ππάιιε ιν ο επί ζεηεία εθηφο ππαιιε ι ηθήο ηεξαξρίαο (σο ππνθείκελνο ζ ηελ 

εμνπζ ία ηνπ Γ .. ηνπ ηδξπκαηηθνχ λνζ νθνκείνπ). Καη λαη κελ, αλ πξφθεηηαη γηα 

δηνηθεηή κφλν ηδξπκαηηθνχ λνζ νθνκείνπ, ηζρχνπλ, σο πξν ο ηελ πξφσξε  παχζ ε 

απηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, φζ α θξίζεθαλ κε ηελ 956/2011 

απφθαζ ε  ηεο Οι νκει είαο θαηά ηα εθηηζέκελα ζ ηελ πξν εγνχκελε  ζ θέςε· φηαλ, 

φκσο, νη πξν αλαθεξφκελεο ηδηφηεηεο ζ πκπίπηνπλ ζ ην ίδην πξφζ σπν , σο θνηλφ 

δηνηθεηή θνηλνχ θαη ηδξπκαηηθνχ λνζ νθνκείνπ, δελ κπνξν χλ   απηέο   λα   

δηαζ παζ ζνχλ,   δηφηη   ην   φξγαλν   είλαη   θνηλφ   γηα 
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πεξηζζ φηεξα λνζ νθνκεία, θαη θαη' αθνιν πζ ίαλ - ελ φςε η θαη ηεο αλάγθεο 

νξζ νι νγηθήο νξγαλψζε σο θαη ιε ηηνπξγ ίαο ησλ  νηθείσλ  δεκνζ ίσλ  ππεξεζ ηψλ 

πγείαο - δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπ ηζ ζνχλ δηαθνξεηηθά, φζ νλ αθνξά  ηε 

δηαδηθαζ ία, ηελ αξκ νδηφηεηα, ηνπο νπζ ηαζηηθνχο φξν πο θαη ηηο ζ πλέπεηεο ηεο 

πξφσ ξε ο ιή μεσο ηεο ζεηείαο ηνπ θνηλνχ δηνηθεηή. Τπφ ηα δεδνκέλα απηά, ε  

πξν ζ βαιι φκελε  πξφσξε  ιή με ηεο ζεηείαο ηνπ αηηνχληνο σο θνηλνχ δηνηθεηή 

ηνπ Φ.Ν.Α. (θνηλνχ λνζ νθνκείνπ) θαη ηνπ Φ.Ν.Α. ΓΡΟΜΟΚΑΪΣΔΙΟ (ηδξπκαηηθνχ 

λνζ νθνκείνπ) επηρεηξήζεθε αξκνδίσο κε ππνπξγηθή απφθαζ ε θαη' εθαξκνγή 

ησλ  κλεκνλεπκέλσλ  δηαηάμεσλ  ηνπ άξζξν π 7 παξ . 7 ηνπ λ. 3329/2005, ηα δε 

πεξί  ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφ κελα κε ζ ρεηηθφ ιφ γν αθπξψζε σο, θαηά ηνλ νπνίν 

κπνξν χζ ε λα επηρεηξεζεί κφλν κε απφθαζ ε  ππεξεζ ηαθνχ ζ πκβνπι ίνπ, εθφζ νλ 

ν αηηψλ είρε ηελ ηδηφηεηα θαη αλσηάηνπ ππαι ιή ιν π επί ζεηεία θαηά ηα εθηεζέληα 

ζ ηελ πξν εγνχκελε  ζ θέςε , πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο αβάζ ηκα. Καηά ηε 

γλψκ ε ηνπ Παξέδξν π Ι. Παπαγηάλλε , ε  πξνζ βαιι φκελε  απφθαζ ε  εθδφζεθε 

αξκ νδίσο απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο φρη κφλν γηα ηνλ ιφ γν φηη πξφθεηηαη γηα 

θνηλφ δηνηθεηή θνηλνχ θαη ηδξπκαηηθνχ λνζ νθνκείνπ, ζ χκθσ λα κε ηα 

πξν εθηεζέληα, αιιά  θαη αλεμαξηήησο ηνχηνπ. Καη ηνχην, δηφηη κεηά ηε δηάηαμε 

ηνπ άξζξν π 2 παξ. 6 ηνπ λ. 4052/2012, ε  νπνία πξν βιέ πεη ππνγξαθή 

ζ πκβάζ εσο "απνδνηηθφηεηαο" θαη εηδηθή δηαδηθαζ ία εηήζ ηαο δηνηθεηηθήο 

αμηνινγήζ εσο ηεο απνδνηηθφηεηνο ησλ  δηνηθεηψλ θαη αλαπιε ξσηψλ δηνηθεηψλ 

φισλ  ησλ  λνζ νθνκείσλ  ηνπ ΔΤ, ρσξ ίο δηάθξηζε κεηαμχ θνηλψλ θαη 

ηδξπκαηηθψλ λνζ νθνκείσλ , ε  νπνία κπνξεί λα έρεη σο απφι εμε, επί αξλεηηθήο 

αμηνινγήζ εσο, ηελ πξφσξε  ιή με ηεο ζεηείαο ησλ  αλσηέξσ  νξγάλσλ , 

κεηεβι ήζε  νπζ ησ δψο ην πξν ηεο ζεζ πίζ εσο ηεο λνκνζεηηθφ θαζεζ ηψο, ππφ ην 

νπνίν είρε θξηζεί, κε ηε κλεκνλεπζείζα  απφθαζ ε  956/2011 ηεο Οιν κει είαο ηνπ 

πκβνπι ίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, φηη νη δηνηθεηέο ηδξπκαηηθψλ λνζ νθνκείσλ  ήηαλ 

αλψηαηνη, εθηφο ππαιι ε ιηθήο ηεξαξρίαο, ππάιιε ιν η κε ζεηεία, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νπνίαο ήηαλ κφληκνη κε βάζ ε  ηελ εηδηθή δηακφξθ σζ ε  ηνπ ππεξεζ ηαθνχ ηνπο 

θαζεζ ηψηνο απφ 
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ηνλ λνκνζέηε  θαηά ηνλ ρξφλν εθείλν. Η δηαηήξεζ ε , φκσο, ηνπ θαζεζ ηψηνο 

απηνχ θαη κεηά ηε ζέζ ε  ζε  ηζ ρχ ηνπ άξζ ξν π 2 παξ . 4-6 ηνπ λ. 4052/2012 ζα 

ήηαλ αζ χκβαηε  πξν ο ηελ, ππφ ηε λέν αληίιε ςε  ηνπ λνκνζέηε , δηακφξθ σζε  ηεο 

ππεξεζ ηαθήο θαηαζ ηάζ εσο ησλ  σο άλσ  νξγάλσ λ, ζεκει ηψδεο γλψξηζ κα ηεο 

νπνίαο είλαη πιέ νλ ε  δηαξθήο θαη ζ πζ ηεκαηηθή αμηνι φγεζ ε  ηεο απνδνηηθφηεηνο 

ησλ  πξν ζ ψπσλ  απηψλ θαηά ηε δηνίθεζ ε  ησλ  λνζ νθνκείσλ  ηνπ ΔΤ, ψζηε απηή 

λα αληαπνθξίλεηαη φρη κφλν ζ ηηο ζ χγρξν λεο αλάγθεο γηα απνηειε ζ καηηθή 

παξνρή πςει νχ επηπέδνπ ππεξεζ ηψλ πγείαο απφ ηα δεκφζ ηα λνζ ε ιε πηηθά 

ηδξχκαηα, αιιά  θαη ζ ηηο δεδνκέλεο, άθξσο  δπζ κελείο θαη θξίζηκεο 

δεκνζ ηνλνκηθέο ζ πλζήθεο ηεο Υψξαο θαη ηνπ ζ πζ ηήκαηνο θνηλσλ ηθήο 

αζ θαι ίζ εσο, νη νπνίεο αζ θνχλ επζεία επηξξ νή ζ ην επίπεδν ησλ  παξερνκέλσλ  

λνζ νθνκεηαθψλ ππεξεζ ηψλ. Δμ άιιν π, ε  λέα απηή ξχ ζκηζ ε  ηνπ λ. 4052/2012 

δελ αληίθεηηαη, θαηά ηα πξν εθηεζέληα ζ ην χληαγκα, δηφηη απφθεηηαη ζ ηελ θαη' 

άξζ ξν  103 παξ. 5 απηνχ επρέξεηα ηνπ λνκνζέηε, εθηηκψληαο ηηο δηαξθψο 

κεηαβαιι φκελεο ζ πλζήθεο ζ ηνλ ρψξν  ηεο δεκφζ ηαο πνι ηηηθήο πγείαο, λα 

δηακνξθ ψλεη ει εχζεξα  ην θαζεζ ηψο ησλ  σο άλσ  εθηφο ππαιιε ι ηθήο ηεξαξ ρίαο 

αλσηάησλ  ππαιιή ισλ , επηι έγνληαο ηελ εμαίξεζ ε  ηνπο απφ ηε  κνληκφηεηα (θαηά 

ηνλ θαλφλα, ήδε , ηνπ άξζ ξν π 39 παξ . 2 Τ.Κ.) θαη ελδερνκέλσο ηελ πξφβιε ςε  

ζεηείαο ρσξί ο δηθαίσκ α κνληκφηεηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο. 

7. Δπεηδή, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζ βαιι φκελε  ππνπξγηθή 

απφθαζ ε  (ζ εκείν 9 ηνπ πξννηκίνπ), απηή εθδφζεθε θαη' επίθιε ζ ε  ηνπ 

20604/71/29-5-2015 εγγξάθν π ηνπ Γηνηθεηή ηεο 2εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθεξε ίαο 

Πεηξαηψο θαη Αηγαίνπ, ζ ην νπνίν αλαθέξν ληαη ηα εμήο: «Καηφπηλ ζ νβαξψλ  

θαηαγγει ηψλ θαη δεκνζ ηεπκάησλ  θαηά ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Φ.Ν.Α., έρεη δηαηαξαρζεί 

ζ νβαξφηαηα ε  εχξπζκε  ιε ηηνπξγ ία ηνπ λνζ νθνκείνπ απηνχ, φπσο επηζ εκαίλεηαη 

ζ ηελ ππ: αξ . πξση . 41/29-05-2015 Δπηζ ηνιή  ηνπ Δληαίνπ πιι φγνπ 

Δξγαδνκέλσλ  Φ.Ν.Α. θαη φπσο πξν ζ σπ ηθά  ελεκεξψζ εθα  ζε   πξν ζ σ πηθά   

επίζ θεςή κνπ  ζ ην  ελ  ιφ γσ  
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λνζ νθνκείν. Καηφπηλ ησλ  αλσηέξσ , ζεσξν χκε επηηαθηηθή ηελ άκεζ ε 

ηνπνζέηεζ ε  λένπ Γηνηθεηή γηα ηελ απνθαηάζ ηαζ ε  ηεο εξγαζ ηαθήο εηξήλεο ζ ε 

έλα λνζ νθνκείν κε ηδηαίηεξε  βαξχηεηα ι φγσ  ηνπ επαίζ ζεηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ». 

ηελ αλσηέξσ  εμ άιιν π επηζ ηνι ή ηνπ Δληαίνπ πιι φγνπ Δξγαδνκέλσλ  

Φπρηαηξηθνχ Ννζ νθνκείνπ Αηηηθήο (πξν ο ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο) αλαθέξν ληαη ηα 

εμήο: «αο ελεκεξψλ νπκε φηη ν Δληαίνο χι ιν γνο Δξγαδνκέλσ λ καδί κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο απφ ηελ 26 Μάε 2015 έθαλε θηλεηνπνίεζ ε -παξάζ ηαζ ε  ζ ην 

Γξαθ είν ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Φ.Ν.Α. ……………… απαηηψληαο ηελ απνπνκπή ηνπ 

ζεσξψλ ηαο ηνλ απνθιε ηζ ηηθά ππεχζπλν γηα ζ εηξά  ελεξγεηψλ κε ζ θνπφ ηελ 

απνδφκεζ ε  θαη θαηάξξε πζ ε  ηνπ Ννζ νθνκείνπ καο. Ήξζ ε ζε  γλψζε  καο 

παξέκβαζ ε  ηνπ Γηνηθεηή ζε  ππεξεζ ηαθνχο παξάγνληεο λα απέρνπλ απφ ηελ 

ππνγξαθή εγγξάθσλ  κε ζ θνπφ ηελ παξαθψιπ ζ ε  ηεο ι εηηνπξγίαο ηνπ 

Ννζ νθνκείνπ. αο θαιν χκε λα παξέκβεηε ΑΜΔΑ ψζ ηε λα δηαζ θαιηζηεί ε  

νκαιή  ιε ηηνπξγ ία ηνπ Ννζ νθνκείνπ. ε αληίζεηε πεξ ίπησ ζ ε αλαια κβάλεηε 

πιή ξσο  ηελ επζχλε  ζε  φ,ηη πξν θχς εη». Όπσο, εμ άιιν π, βεβαηψλεηαη κε ην 

Α2β/Γ.Π.80828/3-11-2015 έγγξαθν ηεο Πξν τζ ηακέλεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζ εο 

Αλζξσπί λσ λ Πφξσλ  ηνπ Τπνπξγε ίνπ Τγείαο πξν ο ην Γηθαζηήξην, «Η ππεξεζ ία 

καο, θαηφπηλ θαηεπείγνπζ αο εληνιή ο ηνπ πξψε λ Τπνπξγν χ Τγείαο, πξν έβε 

ζ ηελ έθδνζ ε  ηεο ππ' αξηζκ. Α2β/Γ.Π.νηθ.42896/5-6-2015 ππνπξγηθήο απφθαζ εο 

[πξν ζ βαιιν κέλεο] ιή μεο ηεο ζεηείαο ηνπ θνηλνχ Γηνηθεηή ησλ  δηαζ πλδεφκελσλ  

Φπρηαηξηθνχ Ννζ νθνκείνπ Αηηηθήο θαη Φπρηαηξηθνχ Ννζ νθνκείνπ Αηηηθήο 

«ΓΡΟΜΟΚΑΪΣΔΙΟ», θ. …………... Ο θ. ………… δελ εθιή ζε ζ ε αθξφαζ ε νχηε 

ππέβαι ε ηηο απφςε ηο ηνπ ζ ηε  Γηνίθεζ ε  κε νπνηνδήπνηε άιιν  ηξφπν δηφηη ν 

πξψε λ Τπνπξγφο Τγείαο έδσζ ε εληνι ή γηα άκεζ ε  ι ήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, γηα 

ζ νβαξνχο ιφ γνπο αλαγφκελνπο ζ ηελ άζ θεζ ε  ησλ  θαζεθφλησλ  ηνπ. ... Σέιν ο 

ζ αο γλσξί δνπκε φηη ε  ππεξεζ ία καο δελ ελεκεξψζ εθε γηα ην είδνο ησλ  

πξν βιε κάησλ  πνπ αλέθπςαλ  ζ ην αλσηέξσ  Ννζ νθνκείν, έλεθα ησλ  νπνίσλ  

εθδφζεθε ε  πξνζ βαιι φκελε  πξάμε». 
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8. Δπεηδή ν ιφ γνο αθπξψζε σο κε ηνλ νπνίν πξν βάιιε ηαη φηη κε 

λνκίκσο εθδφζεθε ε  πξν ζ βαιι φκελε  απφθαζ ε , ρσξ ίο λα ηεξε ζεί ε  δηαδηθαζ ία 

ηνπ άξζξν π 2 παξ.· 6 ηνπ λ. 4052/2012, είλαη απνξξηπηένο σο αβάζ ηκνο, 

δεδνκέλνπ φηη, ζ χκθσλ α κε ηα εθηεζέληα αλσηέξσ  (ζθ . 4 θαη 7), ε  σο άλσ  

απφθαζ ε  δελ εθδφζεθε γηα ι φγνπο αλαγφκελνπο ζ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

αηηνχληνο, νη νπνίνη απνηει νχλ αληηθείκελν εμεηάζ εσο ζ ην πιαί ζ ην ηεο 

δηαδηθαζ ίαο ηνπ σο άλσ  άξζ ξν π, αιι ά γηα άιιν  ιφ γν, αλαγφκελν θαη' αξρήλ 

ζ ηελ άζ θεζ ε  ησλ  θαζεθφλησλ  ηνπ αηηνχληνο, θαη θαη' εθαξκ νγήλ ησλ  

κλεκνλεπκέλσλ  δηαηάμεσλ  ηνπ άξζ ξνπ 7 παξ . 7 ηνπ λ. 3329/2005, νη νπνίεο 

εμαθνι νπζνχλ λα ηζ ρχνπλ. 

9. Δπεηδή, πεξαηηέξσ , ππφ ηα εθηεζέληα αλσηέξσ  δεδνκέλα, ε 

πξν ζ βαιι φκελε  π.α. είλαη πι εκκειψο  αηηηνινγεκέλε  θαη αθπξσηέα, φπσο 

βαζ ίκσο πξνβάιι εηαη κε ηελ θξηλφκελε  αίηεζ ε , δεδνκέλνπ φηη νχηε απφ ην 

ζ ψκ α ηεο απνθάζ εσο απηήο νχηε απφ ηα ζ ηνηρεία ηνπ θαθέιν π πξν θχπηνπλ κε 

ζ αθήλεηα θαη επάξθεηα ζ πγθεθξηκέλνη ιφ γνi, δηθαηνι νγνχληεο ηελ πξφσξε  ι ήμε 

ηεο ζεηείαο ηνπ αηηνχληνο σο θνηλνχ δηνηθεηή ησλ  αλσηέξσ  λνζ νθνκείσλ . 

Δηδηθφηεξα , νη ι φγνη απηνί δελ πξν θχπηνπλ απφ ηα κλεκνλεπζέληα ζ ηνηρεία ηνπ 

θαθέιν π (επηζ ηνιή  σκ αηείνπ Δξγαδνκέλσλ  ΦΝΑ θαη έγγξαθν  Γηνηθεηή ηεο 

2εο Τ.ΠΔ.), δηφηη ζ ηα έγγξαθα απηά γίλεηαη κελ ιφ γνο πεξ ί θαηαγγειηψλ θαη 

δεκνζ ηεπκάησλ  ζ ε βάξν ο ηνπ αηηνχληνο, θαζψο θαη πεξί  ζ νβαξήο δηαηαξάμεσο 

ηεο εχξπζκεο ιε ηηνπξγίαο ηνπ Φ.Ν.Α. νθεηιφκελεο ζε  ελέξγεηεο ηνπ, ρσξ ίο 

φκσο λα αλαθέξν ληαη ή λα πξν θχπηνπλ ζ πγθεθξηκέλα γεγνλφηα, ζ πλδεφκελα 

κε ηελ άζ θεζ ε  ηεο δηνηθήζ εσο ησλ  λνζ νθνκείσλ  απφ ηνλ αηηνχληα, θαη ρσξ ίο 

λα πξν ζ δηνξ ίδνληαη ζ πγθεθξηκέλα, θαηά ην είδνο θα ηηο πξαγκαηηθέο ζ πλέπεηεο 

ηνπο ζ ηε ιε ηηνπξγ ία ησλ  λνζ νθνκείσλ , νη ελέξγεηεο ή παξαι είςε ηο πνπ ηνπ 

απνδίδνληαη. Δμ άιιν π, παξά ην γεγνλφο φηη νη ιφ γνη ηεο πξφσξε ο ιή μεσο ηεο 

ζεηείαο ηνπ αηηνχληνο, ηνπο νπνίνπο επηθαιέ ζ ζεθε ε  Γηνίθεζ ε , αλάγνληαη 

πξν δήισο  ζε  ππαηηηφηεηα ηνπ, απηφο δελ εθιή ζε  ζε  πξν εγνχκελε  αθξφαζ ε, 

θαηά παξάβαζ ε  ησλ  νξηδνκέλσλ  
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ζ ην άξζξν  20 παξ . 2 ηνπ πληάγκαηνο θαη ην άξζ ξν  6 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζ ίαο (λ. 2690/1999, Α' 45), φπσο ιπζ ηηειψο  θαη βαζ ίκσο ππνζ ηεξίδεηαη 

κε ζ ρεηηθφ ι φγν αθπξψζε σο, ιακ βαλνκέλνπ ππ' φς ηλ φηη ν αηηψλ πξν βάιι εη, κε 

ζ πγθεθξηκέλνπο ηζρπξηζ κνχο, φηη ε απνκάθξπλζ ε ηνπ νθείι εηαη ζε  

νξγαλσκ έλεο αληηδξάζ εηο πξν ο ην πξφζ σπ ν ηνπ, πξνεξρφκελεο απφ νξηζ κέλν 

ζ πλδηθαι ηζ ηηθφ ρψξν , νη ηζ ρπξηζ κνί ηνπ δε απηνί ζα  ήηαλ, θαη' αξρήλ, ηθαλνί, 

εμεηαδφκελνη απφ ηνλ αξκ φδην Τπνπξγφ, λα επεξεάζ νπλ ηελ θξίζ ε  ηνπ 

αλαθνξηθά κε ηε  ζ πλδξν κή ιφ γσλ  πξφσξε ο ιή μεσο ηεο ζεηείαο ηνπ αηηνχληνο 

(πξβ ι . ηΔ 4447/2012  Οιν κ.). 

10. Δπεηδή, θαηφπηλ ησλ  αλσηέξσ , ε  θξηλφκελε  αίηεζ ε  πξέπεη λα γίλεη 

δεθηή-θαη λα αθπξσ ζεί ε  πξν ζ βαιιφ κελε  ππνπξγηθή απφθαζ ε. 

Δ ι ά   τ α ύ τ α  

Γέρεηαη ηελ αίηεζ ε . 

Αθπξψλ εη      ηελ      Α2β/Γ.Π.νηθ. 42896/5-6-2015      απφθαζ ε       

ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο (Φ.Δ.Κ. 426/η. ΤΟΓΓ/12-6-2015). 

Γηαηάζ ζ εη ηελ απφδνζ ε  ηνπ παξαβφι νπ. 

Δπηβάιιε η ηε δηθαζ ηηθή δαπάλε ηνπ αηηνχληνο, ε  νπνία αλέξρεηαη ζ ε 

ελληαθφζ ηα είθνζ η (920) επξψ , ζε  βάξν ο ηνπ Γεκνζ ίνπ. 

Η  δηάζ θες ε   έγηλε  ζ ηελ Αζήλα  ζ ηηο  25 Οθησβ ξ ίνπ  2016  θαη   ε  

απφθαζ ε  δεκνζ ηεχζεθε ζε  δεκφζ ηα ζ πλεδξ ίαζ ε  ζ ηηο 9 Μαξηίνπ 2017. 

 

Η Πξν εδξεχνπζ α Αληηπξφεδξνο Ο Γξακ καηέαο 

 

 


