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Θέµα: Ανάκληση απόφασης πρόσληψης λοιπού, πλην επικουρικού 
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

 

Αξιότιµε κ. ∆ιοικητή,   

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του 
Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά της κας ****************** σχετικά 
µε την υπηρεσία σας. 

Η ενδιαφερόµενη συµµετείχε σε διαδικασία πρόσληψης  λοιπού, πλην επικουρικού 
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,  σύµφωνα 
µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο,  και µετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας επιλογής 
εκδόθηκε η αρ. ********** απόφαση για την πρόσληψή της στο Γενικό Νοσοκοµείο 
********* µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου  για χρονικό 
διάστηµα 24 µήνες σε θέση κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. Στη συνέχεια,  λόγω 
της πρόσληψης της,  το Γενικό Νοσοκοµείο ******** (∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού)  µε το αρ. ********** έγγραφό του ζήτησε  από  τα αρµόδια ιατρεία του 
Νοσοκοµείου να χορηγηθεί στην κα ************  ιατρική γνωµάτευση «προκειµένου να 
ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης».  Ωστόσο, µε την αρ. *********** 
απόφαση  ανακαλείται  η  εν λόγω απόφαση,  καθώς και άλλες τρεις  (3) επιπλέον, 
«εξαιτίας επειγουσών αναγκών σε άλλες ειδικότητες προσωπικού», µε επίκληση –
µεταξύ άλλων- του αρ. *********** εγγράφου του Γενικού  Νοσοκοµείου ****** «περί µη 
αναγκαιότητας των προσλήψεων που αφορούν την πρόσληψη των κάτωθι 
ειδικοτήτων: ∆Ε Κηπουρών και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων».  

  Επισηµαίνεται ότι  από τις διατάξεις  του άρθρ. 10 παρ. 1  της   Κοινής   Απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, του Υπουργού Υγείας, του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας, και της Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης αριθµ. 
Γ4β/Γ.Π.οικ.50604/2018 (ΦΕΚ Β΄2607/4-7-2018) µε θέµα «Καθορισµός της 
διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της 
κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και 
ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της µοριοδότησης και των προσόντων κατά 
κλάδο και ειδικότητα», δεν προκύπτει ότι καταλείπεται διακριτική ευχέρεια για τη µη 
σύναψη σύµβασης1.  
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  Επιπλέον, η ανάκληση µίας νόµιµης απόφασης πρόσληψης πριν τη σύναψη της 
σύµβασης  για λόγους επανεκτίµησης των πραγµατικών αναγκών του φορέα, έρχεται 
σε πλήρη αντίθεση µε τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογηµένης 
εµπιστοσύνης του πολίτη, ο οποίος συµµετείχε επιτυχώς  σε µία διαδικασία επιλογής 
προσωπικού.   

Βάσει των ανωτέρω, παρακαλούµε να  επανεξετάσετε την ανάκληση της 
απόφασης πρόσληψης της κας ************ και να µας ενηµερώσετε για τις 
απόψεις σας και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε, εντός είκοσι 
(20) ηµερών από τη λήψη του παρόντος. 

 Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.  

 

 
   

Με εκτίµηση 

 

Ευανθία Σαββίδη 
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 

 

Κοινοποίηση: 

****************************** 

                                                                                                                                                                                     
 «Πρόσληψη - ∆ιάρκεια σύµβασης 
 Μετά την έγκριση του Υπουργού Υγείας για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, ο 
∆ιοικητής της οικείας Υ.ΠΕ. εκδίδει απόφαση τοποθέτησης του προσλαµβανόµενου 
προσώπου, το οποίο υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή 
της, να παρουσιαστεί στο φορέα τοποθέτησής του για τη σύναψη σύµβασης». 


