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ΔΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΓΙΟΤ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟΤ 

ΚΑΙ ΠΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΑΡΥΗ 

 

ΔΞΩΓΙΚΗ 

ΓΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ – ΠΡΟΚΛΗΗ – ΓΗΛΩΗ 

 

Τεο ΔΝΩΗ ΙΑΣΡΩΝ Δ..Τ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ & ΚΔΝΣΡΩΝ 

ΤΓΔΙΑ ΠΤΡΓΟΤ (Δ.Ι.Δ..Τ.Ν.Κ.Τ.Π.), λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλεο. 

 

ΠΡΟ 

α) Τνλ κ. ΓΗΜΟΠΟΤΛΟ Βαζίλειο, αηνκηθά θαη κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

Δηνηθεηή θαη Πξνέδξνπ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνύ 

Πξνζώπνπ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Γενικό Νοζοκομείο 

Ηλείας», θαηνίθνπ, σο εθ ηεο ππεξεζίαο ηνπ, Πύξγνπ. 

β) Τνλ κ. ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ Αβραάμ, αηνκηθά θαη κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

Δηεπζπληή Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο, θαηνίθνπ, σο εθ ηεο ππεξεζίαο ηνπ, 

Πύξγνπ.  

Κοινοποιούμενη προς: 1) Τνλ κ. ηακιά Νικόλαο, Δηνηθεηή ηεο 6
εο

 Υγεην-

λνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, Ινλίσλ 

Νήζσλ, Ηπείξνπ θαη Δπηηθήο Ειιάδαο (Υπάηεο 1 

& Ν.Ε.Ο. Παηξώλ- Αζελώλ, Πάηξα). 

2)  Τνλ κ. Ανδρέα Ξανθό, Αλαπιεξσηή Υπνπξγό 

Υγείαο (νδόο Αξηζηνηέινπο, αξηζ. 17, Αζήλα). 

3)  Τνλ κ. Γημήηριο Βαρνάβα, Πξόεδξν ηεο Οκν-

ζπνλδίαο Ελώζεσλ Ννζνθνκεηαθώλ Γηαηξώλ 
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Ειιάδαο (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), νδόο Λακίαο, αξηζ. 2, 

Αζήλα. 

4)  Τνλ κ. Διζαγγελέα Πρωηοδικών Πύργοσ. 

--------------------    ------------------- 

 

1.    Με αθνξκή ηελ αζθεζείζα πνηληθή δίσμε ζε βάξνο Ιαηξνύ ηεο 

Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Πύξγνπ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ηιείαο θαη 

κέινπο ηεο Έλσζήο καο γηα πιεκκειή εθηέιεζε "θαζεθόλησλ" θαηά ηε 

δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλνπ εκεξήζηνπ Πξνγξάκκαηνο εθεκέξεπζεο, ζην 

πιαίζην ηνπ ανύπαρκηοσ ζεζκνύ ηνπ Γεληθνύ Εθεκεξεύνληα ή Σπλην-

ληζηή Εθεκεξίαο, θαηαγγείιακε κε ηελ από 06-02-2015 απόθαζε ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηεο Έλσζήο καο ηελ ελ ιόγσ δίσμε. 

Πεξαηηέξσ, ν Πξόεδξνο ηεο Έλσζεο, ελεξγώληαο γηα ινγαξηαζκό θαη θαη’ 

εληνιή ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε ην κε αξηζ.πξση.2485/02-02-2015 

έγγξαθν, πνπ απεύζπλε ηόζν ζε εζάς όζν θαη ηνλ Πξόεδξν ηνπ Επηζηεκν-

ληθνύ Σπκβνπιίνπ αιιά θαη ηνλ Δηνηθεηηθό Δηεπζπληή, κε θνηλνπνίεζε 

ζηνλ Εηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Πύξγνπ, θαηήγγεηιε ηελ εθαξκνγή ηνπ αλύ-

παξθηνπ ζεζκνύ ηνπ Γεληθνύ Εθεκεξεύνληα, σο ζπλώλπκνπ ηνπ Σπλην-

ληζηή Εθεκεξίαο, ν νπνίνο νπδεκία λνκηκνπνηεηηθή βάζε έρεη θαη ν νπνίνο 

έρεη πξνθαιέζεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνπο 

εθεκεξεύνληεο Ιαηξνύο, πνπ αηπρέζηαηα ππνρξεώζεθαλ λα επσκηζζνύλ 

ηηο επζύλεο άιισλ. Επίζεο, κε ην ελ ιόγσ έγγξαθν, θάιεζε ηνπο Ιαηξνύο 

κέιε ηεο Έλσζεο λα απνπνηνύληαη εθεμήο ηελ αλάιεςε "θαζεθόλησλ" 

Σπληνληζηή Εθεκεξίαο. 
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Αθνινύζσο, θαηόπηλ ζρεηηθνύ εξσηήκαηνο ηεο Έλσζήο καο, ν Πιεξεμνύ-

ζηνο Δηθεγόξνο καο θαη Εμσηεξηθόο Ννκηθόο Σύκβνπινο ηεο Οκνζπνλδίαο 

Ελώζεσλ Ννζνθνκεηαθώλ Γηαηξώλ Ειιάδαο (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), ζπλέηαμε ην 

από 05-02-2015 Γλσκνδνηηθό Σεκείσκα, ζύκθσλα κε ην νπνίν ν ζεζκόο 

ηνπ Σπληνληζηή Εθεκεξίαο, κε ην αληίζηνηρν θαζεθνληνιόγην, δελ ππάξρεη 

θαη δελ πξνβιέπεηαη ζην Εζληθό Σύζηεκα Υγείαο. 

Έηη πεξαηηέξσ, θαηόπηλ ηνπ κε αξηζ. πξση. 2872/04-02-2015 εγγξάθνπ ηνπ 

πρώηοσ από εζάς, ην Επηζηεκνληθό Σπκβνύιην ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 

Ηιείαο (Ννζειεπηηθή  Μνλάδα Πύξγνπ), θαηά ηελ Σπλεδξίαζή ηνπ ηεο 

05-02-2015 θαη ζρεηηθά κε ην θέμα 3
ο
: «Καζνξηζκόο αξκνδηνηήηωλ 

Γεληθνύ Εθεκεξεύνληα Ιαηξνύ», εμέδσζε ηελ ππ’ Αξηζκ. 2
ε
 Πξάμε ηνπ, ε 

νπνία αλαθέξεη ηα εμήο: 

«Σε απάληεζε ηνπ ππ’ αξηζκ. πξωη. 2872/04-02-2015 εγγξάθνπ ζαο, ζαο 

γλωξίδνπκε όηη, όπως θαη εζείς ο ίδηος αλαγλωρίδεηε ζηο έγγραθό ζας, ο 

ζεζκός ηοσ Σσληοληζηή Εθεκερίας δελ σθίζηαηαη ζε θαλέλα Νόκο περί 

Ε.Σ.Υ. θαη δελ προβιέπεηαη από ηολ θώδηθα Δεκοζίωλ Υπαιιήιωλ. 

Ασηό προθύπηεη θαη από ηελ γλωκοδόηεζε ηοσ Νοκηθού Σσκβούιοσ ηες 

Έλωζες Νοζοθοκεηαθώλ Ιαηρώλ ηοσ Γ.Ν. Ηιείας (Νοζειεσηηθή 

Μολάδα Πύργοσ), ε οποία θαη ζας επηζσλάπηεηαη. 

Μεηά ηα αλωηέρω ο ορηζκός ηοσ Γεληθού Εθεκερεύοληα ή Σσληοληζηή 

Εθεκερίας ζηα εκερήζηα προγράκκαηα εθεκερηώλ ηες Νοζειεσηηθής 

Μολάδας Πύργοσ-Γ.Ν. Ηιείας από ηελ Δηοίθεζε θρίλεηαη δηοηθεηηθά 

άηοπος θαη αηεθκερίωηος. 

Το Επηζηεκοληθό Σσκβούιηο ζεωρεί όηη άκεζα πρέπεη λα ζηακαηήζεη ο 

ορηζκός ηωλ γηαηρώλ ζε ζέζε Γεληθού Εθεκερεύοληα. 
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Καη’ επέθηαζε δελ σθίζηαηαη ζέκα γλωκοδόηεζες γηα ηα θαζήθοληα 

θαη ηης αρκοδηόηεηες ελός αλύπαρθηοσ ζεζκού». 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό θαη ην Επηζηεκνληθό Σπκβνύιην, ην θαη’ εμνρήλ 

γλσκνδνηηθό όξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζύκθσλα κε ηνλ Ν.3329/2005 

(ΦΕΚ Α’ 81), απεθάλζε κε ηνλ πιένλ θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν, όηη ν 

ζεζκόο ηνπ Γεληθνύ Εθεκεξεύνληα ή Σπληνληζηή Εθεκεξίαο, είλαη αλύ-

παξθηνο ζην Εζληθό Σύζηεκα Υγείαο θαη ζπλεπώο παξέιθεη ε έθδνζε 

γλσκνδόηεζεο γηα ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ελόο αλύπαξθηνπ 

ζεζκνύ. 

 

2.  Πξάγκαηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α’ 81), όπσο 

ζπκπιεξώζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηα άξζξα 50 

παξ.6 ηνπ Ν.3370/2005 (ΦΕΚ Α’ 176), ηξίην παξ.8 (πεξ. 20), 22 θαη 25 

ηνπ Ν.3527/2007 (ΦΕΚ Α’ 25), 6 παξ.1 ηνπ Ν.3627/2007 (ΦΕΚ Α’ 292), 8 

παξ.1 θαη 2 ηνπ Ν.3868/2010 (ΦΕΚ Α’ 129), 62 παξ.4 θαη 69 παξ.1 ηνπ 

Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α’ 31), 66 παξ.14 ηνπ Ν.3984/2011 (ΦΕΚ Α’ 150), 15 

παξ.6 θαη 22 παξ.3 ηνπ Ν.4025/2011 (ΦΕΚ Α’ 228), θαζνξίδνληαη ηα 

όξγαλα δηνίθεζεο ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Ε.Σ.Υ. θαη νη αξκνδηόηεηεο 

θαζελόο απ’ απηά. Όξγαλα δηνίθεζεο ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Ε.Σ.Υ. είλαη 

ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ν Δηνηθεηήο, νη νπνίνη δηνηθνύλ καδί ην 

Ννζνθνκείν θαη έρνπλ δηαθξηηέο αξκνδηόηεηεο, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 6 (ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ) θαη 8 (ηνπ Δηνηθεηή). 

Ο Δηνηθεηήο, ν νπνίνο έρεη ηελ επζύλε ηεο νξγάλσζεο, ζπληνληζκνύ, 

ειέγρνπ θαη εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ Ννζνθν-

κείνπ (πεξ. 1), έρεη ζπγθεθξηκέλεο θαη πεξηνξηζηηθά απαξηζκνύκελεο ζηελ 
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παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3329/2005 αξκνδηόηεηεο, ζηηο νπνίεο 

δεν περιλαμβάνεηαι ε αξκνδηόηεηα ηνπ νξηζκνύ Ιαηξνύ ηνπ Ννζνθν-

κείνπ, σο Σπληνληζηνύ εθεκεξίαο ή ε αλάζεζε ζε Ιαηξό ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαζεθόλησλ Σπληνληζηή εθεκεξίαο ζηα εκεξήζηα Πξνγξάκκαηα εθεκέ-

ξεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν νπνίνο ζα έρεη ηελ επζύλε ηνπ ζπληνληζκνύ, 

ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επνπηείαο ησλ ηεινύλησλ ζε εθεκεξία Ιαηξώλ θαη 

θαη’ επέθηαζε ηνπ ζπληνληζκνύ, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξ-

γίαο ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 

εκεξήζηνπ Πξνγξάκκαηνο εθεκέξεπζεο. 

Επίζεο, ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ εηέξνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο, ήηνη ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, δεν προβλέπεηαι ηέηνηα αξκνδηόηεηα κεηαμύ 

εθείλσλ πνπ πεξηνξηζηηθά απαξηζκνύληαη ζηε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

Ν.3329/2005. 

Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ην πξώην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 

ηνπ Ν.2889/2001 (ΦΕΚ Α’ 37) όπσο ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή     

ηνπ από ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3868/2010, ζηελ Ιαηξηθή 

Υπεξεζία ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Ε.Σ.Υ. πξνΐζηαηαη Ιαηξόο κε ζέζε 

Σπληνληζηή Δηεπζπληή ή ν κνλαδηθόο Δηεπζπληήο, Πξντζηάκελνο Τκήκα-

ηνο, Εξγαζηεξίνπ ή Μνλάδαο. 

Ο Δηεπζπληήο Ιαηξηθήο  Υπεξεζίαο, έρεη σο θύξην έξγν, ζύκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2889/2001, ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο, ηεο νπνίαο είλαη θαη 

Δηνηθεηηθόο πξντζηάκελνο. 

Σην πιαίζην απηό θαη ζηελ ίδηα σο άλσ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7, 

πξνβιέπεηαη κία ζεηξά αξκνδηνηήησλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ δεν περι-
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λαμβάνεηαι ν νξηζκόο Ιαηξνύ σο Σπληνληζηή εθεκεξίαο ή ε αλάζεζε ζε 

Ιαηξό θαζεθόλησλ Σπληνληζηή εθεκεξίαο ζηα εκεξήζηα Πξνγξάκκαηα 

εθεκεξηώλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Ε.Σ.Υ. 

Τν γεγνλόο όηη ν Δηεπζπληήο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο επηιακβάλεηαη όισλ ησλ 

ζεκάησλ δπζιεηηνπξγίαο ηεο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο πνπ πξνθύπηνπλ θαη 

δίλεη ηηο απαξαίηεηεο ιύζεηο κε γλώκνλα ηελ ηαηξηθή δενληνινγία θαη ην 

ζπκθέξνλ ηνπ αζζελνύο θαη όηη αζθεί όιεο ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ πξνθύ-

πηνπλ από ηελ ηεξαξρηθή ηνπ ζέζε, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή 

όζεο ηνπ αλαζέηεη ν Δηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, δελ ζεκαίλεη όηη λνκηκν-

πνηείηαη λα νξίδεη Ιαηξό σο Σπληνληζηή εθεκεξίαο ή λα αλαζέηεη ζε Ιαηξό 

θαζήθνληα Σπληνληζηή εθεκεξίαο ζηα εκεξήζηα Πξνγξάκκαηα εθεκεξηώλ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, δηόηη απινύζηαηα, ηέηοιος θεζμός, με ηο ανηίζηοιτο 

καθηκονηολόγιο, δεν προβλέπεηαι ζηο Δθνικό ύζηημα Τγείας. 

Εμάιινπ, έλαο ηέηνηνο ζεζκόο ζα αληηζηξαηεπόηαλ ηα θαζήθνληα θαη ηηο 

αξκνδηόηεηεο ηνπ Δηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ αιιά θαη ηνπ Δηεπζπληή 

Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο, όπσο ξεηά πξνβιέπνληαη ζηελ πξναλαθεξόκελε 

λνκνζεζία. 

Επίζεο, ε θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεη, όηη ζηνπο Τνκείο ηεο Ιαηξηθήο 

Υπεξεζίαο Ννζνθνκείνπ ηνπ Ε.Σ.Υ. πξνΐζηαηαη Ιαηξόο Σπληνληζηήο Δηεπ-

ζπληήο ή ν κνλαδηθόο Δηεπζπληήο, Πξντζηάκελνο Τκήκαηνο, Εξγαζηεξίνπ 

ή Μνλάδαο ηνπ Τνκέα απηνύ (άξζξν 7 παξ. 1, εδ. α’ ηνπ Ν.2889/2001, 

όπσο ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από ην άξζξν 8 παξ. 3 ηνπ 

Ν.3868/2010), ελώ ζε θάζε Τκήκα πξνΐζηαηαη Ιαηξόο αληίζηνηρεο 

εηδηθόηεηαο, πνπ θαηέρεη ζέζε Σπληνληζηή Δηεπζπληή ή ν κνλαδηθόο Δηεπ-

ζπληήο ή άιινο επηζηήκνλαο ηεο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο κε βαζκό Δηεπζπληή 
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(άξζξν 7 παξ. 8 ηνπ Ν.2889/2001, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή 

ηνπ από ην άξζξν 8 παξ. 4 ηνπ Ν.3868/2010), σο Δηεπζπληήο δε Τνκέα 

νξίδεηαη Ιαηξόο κε ζέζε Σπληνληζηή Δηεπζπληή ή ν κνλαδηθόο Δηεπζπληήο 

πνπ πξνΐζηαηαη Τκήκαηνο, Εξγαζηεξίνπ ή Μνλάδαο (άξζξν 7 παξ. 6 εδ. β’ 

ηνπ Ν.2889/2001, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από ην άξζξν 

8 παξ. 5 ηνπ Ν.3868/2010). 

Δηεπθξηλίδεηαη δε, όηη ηόζν νη Τνκείο όζν θαη ηα Τκήκαηα ηνπ Ννζνθν-

κείνπ έρνπλ δηνηθεηηθή θαη επηζηεκνληθή απηνηέιεηα, ππάγνληαη δε σο 

εληαίν ζύλνιν ζηνλ έιεγρν, ηνλ ζπληνληζκό θαη ηελ επνπηεία ηνπ Δηεπ-

ζπληή Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Δηνηθεηή θαη ηνπ Δηνηθε-

ηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Πεξαηηέξσ, σο πξνο ην δήηεκα ησλ εθεκεξηώλ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 

9 παξ. 3, πεξ. α’ ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α’ 81),  

«3. … Σηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Επηζηεκνληθνύ Σπκβνπιίνπ πεξηιακβάλνληαη 

[κεηαμύ άιισλ]: α) Η θαηάξηηζε θαη εηζήγεζε ηνπ εηήζηνπ θαη κεληαίνπ 

πξνγξάκκαηνο εθεκεξηώλ ηωλ ηαηξώλ ηωλ Τνκέωλ θαη Τκεκάηωλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ε έγθαηξε ππνβνιή ηνπ ζηνλ Αλαπιεξωηή Δηνηθεηή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ γηα έγθξηζε, ή όπνπ απηόο δελ ππάξρεη, ζηνλ Δηνηθεηή…». 

Έηη πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 9, πεξ. 6 ηνπ Ν.3329/2005, 

«9. Ο Αλαπιεξωηήο Δηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ [ή όπνπ απηόο δελ 

ππάξρεη, ν Δηνηθεηήο] έρεη ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: 1. … 2. … 3. … 4. 

… 5. … 6. Εγθξίλεη θαη ηξνπνπνηεί ηα κεληαία πξνγξάκκαηα εθεκεξηώλ ηνπ 

ηαηξηθνύ πξνζωπηθνύ θαη ππεξωξηώλ, λπθηεξηλώλ θαη εμαηξέζηκωλ ηνπ 

ινηπνύ πξνζωπηθνύ, κεηά από εηζήγεζε ηωλ Δηεπζπληώλ ηωλ αληίζηνηρωλ 

Υπεξεζηώλ ……». 
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Σην πιαίζην απηό θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 2, πεξ. γ’ ηνπ 

Ν.2889/2001, ν Δηεπζπληήο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο έρεη παξεκβαηηθό ξόιν, 

εθόζνλ εκπιέθεηαη ζην θαηαξηηδόκελν θαη εηζεγνύκελν ζηνλ Δηνηθεηή 

Πξόγξακκα εθεκεξηώλ ηνπ ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Καη από ην πιέγκα απηό ησλ πξναλαθεξόκελσλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ, 

δελ πξνθύπηεη ε ύπαξμε ηνπ ζεζκνύ ηνπ Σπληνληζηή Εθεκεξίαο ή ε 

δπλαηόηεηα αλάζεζεο ζε Ιαηξό θαζεθόλησλ Σπληνληζηή Εθεκεξίαο ή 

Γεληθνύ εθεκεξεύνληα ζηα εκεξήζηα Πξνγξάκκαηα εθεκέξεπζεο ησλ 

Ννζνθνκείσλ ηνπ Ε.Σ.Υ. 

 

3.   Ελόςεη ησλ αλσηέξσ αλακθηζβήηεησλ δεδνκέλσλ, δηεξσηώκαζηε εύινγα 

κε πνηό λνκηκνπνηεηηθό έξεηζκα θαη κε πνηά εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε 

Νόκνπ νξίδεηε ζηα εκεξήζηα Πξνγξάκκαηα εθεκεξηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Ιαηξό κέινο ηεο Έλσζήο καο, σο Γεληθό εθεκεξεύνληα ή Σπληνληζηή 

Εθεκεξίαο, ηα νπνία θέξνπλ ηελ ππνγξαθή θαη ηελ ζθξαγίδα ηνπ 

δεύηεροσ από εζάς, κε ηελ ζπλαίλεζε, βεβαίσο, ηνπ πρώηοσ από εζάς 

(βλ. ελδεηθηηθά ηα ππ’ αξηζ.πξση. 389/09-01-2015 θαη 2966/05-02-2015 

εκεξήζηα Πξνγξάκκαηα εθεκεξηώλ), όηαλ εζείς οι ίδιοι αγλνείηε πνηό 

είλαη ην θαζεθνληνιόγην, δειαδή πνηέο είλαη νη ππνρξεώζεηο θαη θαη’ 

επέθηαζε νη επζύλεο απηνύ ν νπνίνο αλαιακβάλεη, κε εληνιή ζαο, ην έξγν 

ηνπ Σπληνληζηή Εθεκεξίαο, όηαλ κάιηζηα ν πρώηος από εζάς, όπσο 

πξναλαθέξακε, αλαγλσξίδεηε ζην σο άλσ ππ’ αξηζκ. πξση. 2872/04-02-

2015 κλεκνλεπόκελν έγγξαθό ζαο πξνο ην Επηζηεκνληθό Σπκβνύιην, όηη 

δελ πθίζηαηαη ζε θαλέλα Νόκν ηνπ Ε.Σ.Υ., αιι’ νύηε πξνβιέπεηαη από ηνλ 

Κώδηθα Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ ν ζεζκόο ηνπ Σπληνληζηή Εθεκεξίαο. 
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Είκαζηε δε ππνρξεσκέλνη λα επηζεκάλνπκε κε ηδηαίηεξε έκθαζε ην γεγν-

λόο, όηη, όισο παξαδόμσο, ην ππ’ αξηζ. πξση. 3167/06-02-2015 εκεξήζην 

Πξόγξακκα εθεκεξηώλ, δεν αναθέρει ηνλ νξηζκό Ιαηξνύ, σο Σπληνληζηή 

Εθεκεξίαο (!!!), ελώ ηαπηόρξνλα, ν πρώηος από εζάς, παξά ηελ σο άλσ 

Γλσκνδόηεζε (Πξάμε) ηνπ Επηζηεκνληθνύ Σπκβνπιίνπ, ηελ θαηαγγειία 

ηεο Έλσζήο καο θαη ην Γλσκνδνηηθό Σεκείσκα ηνπ Πιεξεμνπζίνπ Δηθε-

γόξνπ καο θαη Εμσηεξηθνύ Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ηεο Οκνζπνλδίαο 

Ελώζεσλ Ννζνθνκεηαθώλ Γηαηξώλ Ειιάδαο (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), δηλώζαηε με 

επιηακηικό ηρόπο, όηη ην ζέκα ηνπ νξηζκνύ Ιαηξνύ, σο Σπληνληζηή 

Εθεκεξίαο ζηα εκεξήζηα Πξνγξάκκαηα εθεκεξηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα 

εηζαρζεί από εζάς ζην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην, πξνθεηκέλνπ απηό λα 

απνθαζίζεη (!!!), πξνζπαζώληαο, έηζη, λα επηηύρεηε ηελ έθδνζε απόθαζεο 

ηεο αξεζθείαο ζαο, αλαγνξεύνληαο ην ελ ιόγσ ζπιινγηθό όξγαλν ζε 

Ννκνζέηε, κε ζπλέπεηα ηα κέιε ηνπ, λα "νδεγνύληαη" ζην λα αλαδερζνύλ 

ζνβαξόηαηεο επζύλεο αιιά θαη πξνθαιώληαο βάλαπζα ηελ θνηλή ινγηθή 

θαη παξαβηάδνληαο κε πξόζεζε θαη κε πςειή έληαζε δόινπ ηα ππεξε-

ζηαθά ζαο θαζήθνληα, όηαλ απηό ην νπνίν επηδηώθεηε λα ιάβεη ηε κνξθή 

απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη λνκη-

κνθαλή ππόζηαζε, είναι ανύπαρκηο. 

Ελόςεη ησλ αλσηέξσ θαη όπσο δηαθαίλεηαη, ζα εμαθνινπζήζεηε λα 

εκκέλεηε ζηελ πάγηα θαη εμαθνινπζεηηθή κέρξη ζήκεξα παξάλνκε, 

απζαίξεηε θαη θαηαρξεζηηθή ηαθηηθή ηνπ νξηζκνύ Ιαηξνύ κέινπο καο, σο 

Σπληνληζηή εθεκεξίαο, επηβάιινληάο ηνπ άγλσζηα θαη αλύπαξθηα θαζή-

θνληα, κε ηελ αλάιεςε, θαη’ επέθηαζε, επζπλώλ πνπ δελ ηνπ αλαινγνύλ, 

όπσο επηζπλέβε πξόζθαηα κε ηελ δίσμε Ιαηξνύ κέινπο καο, ε νπνία είρε 

νξηζζεί Σπληνληζηήο εθεκεξίαο, ζρεηηθά κε ππόζεζε γηα ηελ νπνία 
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οσδεμία ζτέζη και εσθύνη είτε, εθόζον επιηέλεζε, ζην πιαίζην ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπ Τκήκαηόο ηεο θαη ζην πιαίζην ηεο εθεκεξίαο ηνπ Τκήκα-

ηόο ηεο, ζηο ακέραιο ηο σπηρεζιακό και ιαηρικό ηης καθήκον. Μάιηζηα 

δε, πξνθαιεί ηδηαίηεξε αγαλάθηεζε ην γεγνλόο, όηη ελαγσλίσο 

επηρεηξήζεθε λα αλαδεηεζεί από όξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ ην θαζεθνλην-

ιόγην ηνπ Σπληνληζηή εθεκεξίαο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί απάληεζε ζε 

εξώηεκα πνπ έζεζε ε Εηζαγγειηθή Αξρή Πύξγνπ, ενώ ούηε καθηκονηο-

λόγιο σπάρτει, αλλ’ ούηε θεζμός σνηονιζηή εθημερίας προβλέπεηαι 

από ηην κείμενη νομοθεζία. 

 

 

Δπειδή ν ζεζκόο ηνπ Σπληνληζηή εθεκεξίαο δελ πξνβιέπεηαη από δηάηαμε 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηα Ννζνθνκεία ηνπ Ε.Σ.Υ. θαη θαηά ζπλέπεηα 

ζρεηηθό θαζεθνληνιόγην. 

Δπειδή ε πξαθηηθή ηνπ νξηζκνύ Ιαηξνύ σο Σπληνληζηή εθεκεξίαο ζηα 

εκεξήζηα Πξνγξάκκαηα εθεκέξεπζεο, είλαη παξάλνκε, απζαίξεηε, θαηαρξε-

ζηηθή θαη επηθίλδπλε γηα ηνλ Ιαηξό πνπ αλαιακβάλεη ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, γηα ηελ νπνία νπδεκία λνκνζεηηθή πξόβιεςε 

ππάξρεη όπσο θαη πξόβιεςε, θαηά ζπλεθδνρή, ηνπ αληίζηνηρνπ θαζεθνλην-

ινγίνπ. 

Δπειδή ηνλ ζπληνληζκό, ηελ επίβιεςε θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εύξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο, ηόζν ζε ηαθηηθό πξστλό σξάξην όζν θαη 

ζε σξάξην εθεκεξίαο, ηελ έρεη  ν Δηεπζπληήο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Ννζν-

θνκείνπ, ηεο νπνίαο είλαη θαη Δηνηθεηηθόο πξντζηάκελνο. 
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Δπειδή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πρώηοσ από εζάς θαη θαηά ζπλεθδνρή ε ζπκπε-

ξηθνξά ηνπ δεύηεροσ από εζάς, πέξαλ ηεο πεηζαξρηθήο ηεο δηάζηαζεο (άξζξν 

107 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 106 ηνπ Ν.4057/2012, ΦΕΚ Α’ 54), ζπληζηά 

επζέσο ηελ λνκνηππηθή κνξθή ηνπ πνηληθνύ αδηθήκαηνο ηεο παξάβαζεο 

ππεξεζηαθνύ θαζήθνληνο, όπσο πξνβιέπεηαη θαη ηηκσξείηαη από ην άξζξν 

259 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 13 πεξ. α’ ηνπ 

Πνηληθνύ Κώδηθα, αδίθεκα ην νπνίν έρεη δηαπξαρζεί εμαθνινπζεηηθά (άξζξν 

98 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα) θαη εκπεξηέρεη πςειή έληαζε δόινπ, νη δε 

νξηζζέληεο εθ πεξηηξνπήο ζηα εκεξήζηα Πξνγξάκκαηα εθεκέξεπζεο, σο 

Σπληνληζηέο εθεκεξίαο, Ιαηξνί κέιε καο, αλέιαβαλ ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο 

αλαηεζείζαο ζε απηνύο ππεξεζίαο, νη νπνίνη, αγλνώληαο παληειώο όηη δεν 

σπήρτε ζρεηηθό λνκηθνξπζκηζηηθό πιαίζην, ζπλεγόξεζαλ θαη ζπλήλεζαλ 

ζηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο απηήο. 

Δπειδή εθεμήο οσδείς ησλ Ιαηξώλ κειώλ καο πξνηίζεηαη λα δερζεί ηελ 

εθηέιεζε θαζεθόλησλ Σπληνληζηή εθεκεξίαο θαη λα αλαδερζεί επζύλεο, πνπ 

δελ ηνπ αλαινγνύλ. 

Δπειδή ζαο θαινύκε θαη ζαο πξνεηδνπνηνύκε γηα ηειεπηαία θνξά, όπσο 

απνθύγεηε ηνπ ινηπνύ ζηα εκεξήζηα Πξνγξάκκαηα εθεκεξηώλ ηνπ Ννζνθν-

κείνπ λα νξίδεηε Ιαηξό, σο Σπληνληζηή Εθεκεξίαο. 

Δπειδή ηόζν ο πρώηος όζν θαη ο δεύηερος από εζάς οθείλεηε λα ελεκεξώ-

ζεηε άμεζα ηνλ θ. Εηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Πύξγνπ, απηό δε πξνο απνθαηά-

ζηαζε ηεο αιεζείαο, όηη ε αδίθσο δησθόκελε Ιαηξόο κέινο ηεο Έλσζήο καο, 

ζε νπδεκία πιεκκειή εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο πξνέβε ππό ηελ δήζελ 

ηδηόηεηα ηνπ Σπληνληζηή εθεκεξίαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ επίκαρνπ εκεξή-
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ζηνπ Πξνγξάκκαηνο εθεκέξεπζεο, εθόζνλ ηέηνηνο ζεζκόο δελ πθίζηαηαη θαη 

όηη εθ λνκηθήο θαζαξά πιάλεο ηελ είραηε νξίζεη σο Σπληνλίζηξηα εθεκεξίαο. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

θαη επηθπιαζζόκελνη ξεηά ησλ λνκίκσλ δηθαησκάησλ καο 

Γιαμαρησρόμαζηε ενηονόηαηα και όλως δηθαηνινγεκέλα γηα ηελ σο άλσ 

πεξηγξαθόκελε παξάλνκε, επηθίλδπλε, απζαίξεηε θαη θαηαρξεζηηθή ζπκπεξη-

θνξά ζαο ζε βάξνο Ιαηξώλ κειώλ ηεο Έλσζήο καο. 

ας Καηαγγέλλοσμε εσθέως, όηη ε σο άλσ ζπκπεξηθνξά ζαο, πέξαλ ηεο 

πεηζαξρηθήο ηεο δηάζηαζεο, έρεη πξόδειε πνηληθή δηάζηαζε. 

ας Καλούμε, όπσο παύζεηε λα πξνβαίλεηε εθεμήο ζε αλάζεζε, κε πξνβιε-

πόκελσλ από ηελ θείκελε λνκνζεζία θαζεθόλησλ, ζε Ιαηξνύο κέιε καο, 

πξνζδίδνληαο κάιηζηα ζε απηνύο ηελ αλύπαξθηε ηδηόηεηα ηνπ Σπληνληζηή 

εθεκεξίαο θαηά ηελ έθδνζε ησλ εκεξήζησλ Πξνγξακκάησλ εθεκεξηώλ, κε 

ζπλέπεηα λα επσκίδνληαη παξάινγεο επζύλεο, πνπ δελ ηνπο αλαινγνύλ, 

άλλως, 

ας Γηλώνοσμε απερίθραζηα και άνεσ εηέροσ, όηη ζα ππνρξεσζνύκε γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ ζηγόκελσλ Ιαηξώλ κειώλ καο, λα πξνζθύγνπκε κε 

Μελπηήξηα Αλαθνξά ελώπηνλ ηνπ θ. Εηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Πύξγνπ, όπσο 

θαη ελώπηνλ θάζε αξκόδηαο Δηθαζηηθήο θαη Ειεγθηηθήο Δεκόζηαο Αξρήο. 

 

Αξκόδηνο Δηθαζηηθόο Επηκειεηήο παξαγγέιιεηαη λα επηδώζεη λόκηκα ηε 

παξνύζα πξνο ηνλ κ. ΓΗΜΟΠΟΤΛΟ Βαζίλειο, αηνκηθά θαη κε ηελ ηδηόηεηα 

ηνπ Δηνηθεηή θαη Πξνέδξνπ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνύ 

Πξνζώπνπ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Γενικό Νοζοκομείο 
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Ηλείας», θαηνίθνπ, σο εθ ηεο ππεξεζίαο ηνπ, Πύξγνπ, πξνο γλώζε ηνπ θαη 

γηα ηηο λόκηκεο ζπλέπεηεο, αληηγξάθσλ απηήλ νιόθιεξε ζηε ζπληαρζεζόκελε 

Έθζεζε Επίδνζεο. 

Επηθνιιήζεθε έλζεκν Τ.Π.Δ.Α., αμίαο 1,15 Επξώ. 

 

Αζήλα, 09 Φεβξνπαξίνπ 2015 

Ο Πιεξεμνύζηνο Δηθεγόξνο 




