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 Θέµα: Ανάκληση απόφασης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο Γενικό Νοσοκοµείο ******* 

 

Σχετ.:  

1. Το αρ. πρωτ. ************** έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη    

2. Το αρ. Εµπ. ************2019 απαντητικό έγγραφο της **** ΥΠΕ 

 

 

 

 

Αξιότιµε κ. ∆ιοικητή,   

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη,  στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του 
Συντάγµατος και το ν.3094/2003,  και ειδικότερα στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς του να   
«…ερευνά ατοµικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των 
δηµοσίων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώµατα ή προσβάλλουν νόµιµα συµφέροντα 
φυσικών ή νοµικών προσώπων (άρθρο 3 παρ.3 ν.3094/2003),  εξετάζει αναφορά της κας 
************** σχετικά µε την υπηρεσία σας για την ανάκληση νόµιµης απόφασης πρόσληψής 
της.  Με έγγραφό µας  (σχετ.  αρ. 1)  εκθέσαµε τις  θέσεις  του ΣτΠ για τα ζητήµατα που θέτει 
η ανάκληση µίας νόµιµης απόφασης πρόσληψης,  σάς  ζητήσαµε να επανεξετάσετε την 
απόφασή σας  και ταυτόχρονα να µας ενηµερώσετε για τις  απόψεις σας. Η ανταπόκρισή 
σας ήταν άµεση και στο απαντητικό έγγραφό σας (σχετ. αρ. 2) εµµένετε στην ανακλητική  -
της πρόσληψης- απόφαση και καταλήγετε ότι  «…δεν συνέτρεχαν λόγοι για την πρόσληψη 
του συγκεκριµένου επικουρικού προσωπικού  …» και εν τέλει «…καθ΄ υπαγόρευση εν 
προκειµένω της αρχής της νοµιµότητας και της διασφάλισης της δηµόσιας υγείας 
επιβάλλονταν η ανάκληση των εκδοθεισών αποφάσεων πρόσληψης του συγκεκριµένου 
επικουρικού προσωπικού».  



 
 
 

Ειδικότερα,  όσον αφορά τα  επιχειρήµατα που παραθέτετε θέτουµε υπόψη σας τα εξής: 

1. Το γεγονός ότι η πρόσληψη του επικουρικού προσωπικού γίνεται κατόπιν 
έγκρισης του Υπουργού Υγείας (άρθρ. 10 παρ. 2,3 ν. 3329/2005, όπως ισχύει) 
δεν αναιρεί την υποχρέωση να προβεί ο φορέας στη σύναψη σύµβασης µε την  
προσληφθείσα κα ********* (απόφαση αρ. *********** του ∆ιοικητή της *** 
Υγειονοµικής Περιφέρειας), η  οποία για το σκοπό αυτό είχε αντιστοίχως 
υποχρέωση να παρουσιαστεί  εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την 
παραλαβή της απόφασης τοποθέτησης (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).  

2. Η διαβίβαση αιτήµατος  του τέως ∆ιοικητή της **** ΥΠΕ( *****-2019)  προς το 
Υπουργείο Υγείας  για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, σε χρόνο κατά τον 
οποίο – όπως υποστηρίζετε- είχε λήξει η θητεία του , δεν έχει ουδεµία σχέση µε 
το ζήτηµα που έχει ανακύψει, ήτοι την ανάκληση της νόµιµης απόφασης 
πρόσληψης της κας ***********. 

3. Το γεγονός ότι µία εκ των τεσσάρων θέσεων για την οποία υπήρχε αίτηµα 
πρόσληψης  (********) είχε ήδη καταργηθεί από τον Οργανισµό του Νοσοκοµείου 
(******2019), δεν συνιστά απόδειξη ότι εν γένει «…δεν συνέτρεχαν λόγοι για την 
πρόσληψη του συγκεκριµένου επικουρικού προσωπικού», καθώς αφορά  µόνο 
τη συγκεκριµένη θέση του ****** και όχι µία εκ των υπολοίπων θέσεων του 
επικουρικού προσωπικού.  

Επιπλέον, η  επίκληση λόγων δηµοσίου συµφέροντος στο πλαίσιο της  επανεκτίµησης 
των πραγµατικών αναγκών του Νοσοκοµείου ********* και ειδικότερα «επειγουσών αναγκών 
σε άλλες ειδικότητες προσωπικού», δεν µπορεί να θεωρηθεί επαρκής αιτιολογία  για την 
ανάκληση της απόφασης πρόσληψης της κας **********, καθώς –σύµφωνα µε τη νοµολογία 
περί ανάκλησης νόµιµων ατοµικών διοικητικών πράξεων- «η αντίθεση προς το δηµόσιο 
συµφέρον πρέπει να αιτιολογείται ειδικά, δεδοµένου ότι είναι επαχθές µέτρο για τον 
διοικούµενο»1 . Επισηµαίνεται δε ότι  «…στην ανακλητική πράξη πρέπει να παρατίθενται 
ειδικώς και συγκεκριµένα όλα τα πραγµατικά περιστατικά που προκάλεσαν την έκδοσή 
της…»2.  Είναι αξιοσηµείωτο ότι από την απόφαση πρόσληψης µέχρι την ανάκληση της 
µεσολάβησαν µόλις οκτώ (8) ηµέρες, διάστηµα κατά το οποίο είχε  προχωρήσει η διαδικασία 
της πρόσληψης µε αίτηµα (*******) της ∆/νσης ∆ιοκητικού-Οικονοµικού για χορήγηση ιατρικής 
γνωµάτευσης στην ενδιαφερόµενη, ενώ το έγγραφο του Νοσοκοµείου περί µη αναγκαιότητας 
των διενεργηθεισών προσλήψεων είχε την ίδια ηµεροµηνία έκδοσης µε αυτήν της 
ανακλητικής απόφασης (*******), γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η δυσµενής  για την κα 
*********** απόφαση ελήφθη αιφνιδίως και είναι σε πλήρη αντίθεση µε  την αρχή της 
δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του πολίτη που οφείλει να διέπει τις ενέργειες της ∆ιοίκησης.   
Σε κάθε περίπτωση δε, η  ανάκληση  ατοµικών επωφελών διοικητικών πράξεων, αποκλείεται  
«λόγω µεταγενέστερης διαφορετικής εκτίµησης, επειδή η ∆ιοίκηση µετέβαλε τις αντιλήψεις 
των δεδοµένων που υπήρχαν κατά την έκδοση της πράξης…»3.  

Βάσει των ανωτέρω, κατά την άποψή µας η ανάκληση της απόφασης πρόσληψης της 
κας **********  δεν είναι νόµιµη, για το λόγο αυτό παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε  άµεσα 
για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε. 

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

 
 

                                                           
1 Επ. Π. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου, (Ενδ. Έκδοση , 2005), σελ. 189.  
2 Β. Γκέρτσος –∆. Πυργάκης, Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας ν. 2690-1999 (Εκδ. Νοµ Βιβλιοθήκη)2015, σελ 
354.  
3 Επ. Π. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου, (Ενδ. Έκδοση , 2005), σελ 188.  



 
 
 

     
 

 

Με εκτίµηση 

 

Ευανθία Σαββίδη 
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 

 

Κοινοποίηση: 

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


