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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ Μ. ΡΗΓΑ &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ                                                    

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. 38- ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11526                                                     

ΤΗΛ. 210 7719684 – ΚΙΝ. 6944580837– FAX: 210 7713430 

 

Αθήνα, 28/6/2017 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.». 

 

Σε απάντηση του ερωτήματος που μας τέθηκε αναφορικά με τα 

καθήκοντα των Προϊσταμένων Τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε 

σχέση με την ηλεκτρονική διαχείριση προγραμμάτων εργασίας σε εφαρμογή του 

πληροφοριακού συστήματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., αφού ελήφθησαν υπόψη οι 

διατάξεις του ΠΔ 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων»,  ο 

Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων [απόφαση 

ΥΑ4α/οικ. 39190/10-4-2012 των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Οικονομικών-Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων-Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 1243/11-4-2012)], ο 

Υπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007), σχετικές νομοθετικές διατάξεις και η 

νομολογία των Δικαστηρίων, καθώς και:  α) Tο, από 20/3/2017, έγγραφο του (τέως) 

Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων κ. Φώτη Βάββα με 

θέμα «Ηλεκτρονική διαχείριση προγραμμάτων εργασίας Νοσηλευτικού 

Προσωπικού» και β) το, υπ’ αριθμ. πρωτ. 15669/21-6-2017, έγγραφο του (νυν) 

Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων κ. Βασιλείου 

Τσικάρη με θέμα «Ηλεκτρονική Διαχείριση Προγραμμάτων Εργασίας», 

γνωμοδοτούμε τα ακόλουθα: 

Ι. Η ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία κι εν προκειμένω, στην ανώνυμη 

εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» 
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(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) της εφαρμογής εκκαθάρισης μισθοδοσιών με νέα ηλεκτρονική 

πλατφόρμα (εφαρμογή διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού στο πλαίσιο του 

ολοκληρωμένου Διοικητικό-Οικονομικού Πληροφοριακού Συστήματος των 

Νοσοκομείων) δεν δύναται να τροποποιήσει τα, ήδη, ισχύοντα και κατοχυρωμένα 

με νόμους, καθήκοντα του προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, όπως 

αυτά προβλέπονται στο ΠΔ 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης  των 

Νοσοκομείων» και για το προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί και από τον Οργανισμό 

του [απόφαση ΥΑ4α/οικ. 39190/10-4-2012]. Ειδικότερα: 

 Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο 

οργάνωσης των Νοσοκομείων» και ειδικότερα στο άρθρο 2 «Διάκριση Υπηρεσιών», 

ορίζεται ότι: «1. Κάθε Νοσοκομείο απαρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της  

παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 1397/83, από τρεις υπηρεσίες α)  την 

Ιατρική, β) την Νοσηλευτική και γ) την Διοικητική».   

 Κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου Διατάγματος καθορίζονται 

οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Υπηρεσιών ως εξής: «1. Αρμοδιότητες της 

Ιατρικής Υπηρεσίας είναι: Η προώθηση και προαγωγή της υγείας, της έρευνας και 

της εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών υγείας και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 2. Αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

είναι: Η παροχή νοσηλείας στους αρρώστους, σύμφωνα με τα διδάγματα της 

νοσηλευτικής και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε  

περίπτωση γιατρών, η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής και της  

εκπαίδευσης στον τομέα αυτό, και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 3. Αρμοδιότητες της Διοικητικής Υπηρεσίας κατά 

τμήμα και αυτοτελή  Γραφεία: α) Τμήμα Προσωπικού: Φροντίζει για κάθε θέμα 

που έχει σχέση με την    υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου, 

καθώς και για την  εποπτεία και έλεγχο του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών του  

Νοσοκομείου. β) Τμήμα Γραμματείας: Στην αρμοδιότητα αυτού είναι η οργάνωση 

της  γραμματειακής στήριξης σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των 

άλλων Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, η τήρηση του Γενικού πρωτοκόλλου, η 

διακίνηση της αλληλογραφίας και η φροντίδα για την αντιμετώπιση κάθε 

προβλήματος για την διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκομείου. γ) Τμήμα 

Οικονομικού: Στις αρμοδιότητες αυτού είναι η φροντίδα για τη μελέτη των 
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οικονομικών αναγκών του Ιδρύματος και η εισήγηση για την  έγκαιρη επεξεργασία 

των προτάσεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμό  του ιδρύματος.  Η 

πραγματοποίηση των δαπανών, η εκκαθάριση των αποδοχών προσωπικού και 

λοιπών αποζημιώσεων. …. 5. Οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών όπως 

καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ασκούνται σύμφωνα με όσα 

λεπτομερώς ορίζονται με τον  εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 

Νοσοκομείου …». 

Β. Κατ’ επίκληση, μεταξύ άλλων και των διατάξεων του ανωτέρω Π.Δ. 

87/86 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης νοσοκομείων» (Α΄ 32), εκδόθηκε ο Οργανισμός 

του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων [απόφαση ΥΑ4α/οικ. 

39190/10-4-2012 των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Οικονομικών-Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων-Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 1243/11-4-

2012)], με τον οποίο, στο άρθρο 5 «Διάκριση Υπηρεσιών» του Οργανισμού του 

Νοσοκομείου ορίζεται, ομοίως, ότι: «1. Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις 

ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο: Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  

α) Ιατρική, β) Νοσηλευτική, γ) Διοικητική-Οικονομική, δ) Τεχνική-Ξενοδοχειακή 

Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ α) Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης 

Εκπαίδευσης, Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολίτη». Στα δε άρθρα 10-15 

καθορίζονται οι αρμοδιότητες κάθε Υπηρεσίας.  

 

Γ. Eν προκειμένω, κατόπιν σχετικής διερεύνησης-

επιστημονικής μελέτης εκ μέρους του γραφείου μας, αλλά και από 

τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, ουδόλως προκύπτει ότι έλαβε 

χώρα κάποια τροποποίηση ή κατάργηση των ανωτέρω νομοθετικών 

διατάξεων και του Οργανισμού του Νοσοκομείου.  

 Συνεπώς, το προσωπικό της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων δεν 

υποχρεούται, ούτε δύναται να υποχρεωθεί, να αυξήσει, να 

τροποποιήσει ή να επιβαρύνει τα σημερινά καθήκοντα-

αρμοδιότητές του, όπως αυτές προσδιορίζονται, επακριβώς και 
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με λεπτομέρεια, στο άρθρο 11 του Οργανισμού του [απόφαση 

ΥΑ4α/οικ. 39190/10-4-2012] ως εξής: «Οι  αρμοδιότητες της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως: α. Η παροχή 

νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και 

τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των 

κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών. β. Η 

προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα 

αυτό. γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των 

παρεχομένων υπηρεσιών. δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του 

Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον 

εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις 

του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και του Διοικητού αυτού. 

ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου. στ. Ο 

διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και 

φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών 

τμημάτων. ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από 

κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των 

ασθενών. η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση 

νοσηλευτικών πράξεων». 

 

 Από τα ανωτέρω και από τα έγγραφα της Διοίκησης, δεν συνάγεται 

ότι οι Προϊστάμενοι των Νοσηλευτικών Τμημάτων, καλούνται-

υποχρεούνται σε αύξηση, τροποποίηση ή επιβάρυνση των ισχύοντων 

καθηκόντων τους, αλλά αφού πιστοποιηθούν από το Τμήμα 

Εφαρμογών Λογισμικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής, κατόπιν 

υλοποίησης προγράμματος εκπαίδευσης πιστοποιημένων χρηστών 

και χορήγησης ειδικού κωδικού πρόσβασης στην εν λόγω 

ηλεκτρονική εφαρμογή, καλούνται να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά 

στην ανωτέρω πλατφόρμα, τα στοιχεία που έχουν επιφορτιστεί, 

ήδη, να εκδίδουν ως Υπηρεσίες (προγράμματα εργασίας και ωρών 

εργασίας νοσηλευτικού προσωπικού) σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ανωτέρω καθήκοντά τους και όχι πέραν των 

καθηκόντων αυτών.  
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 Περαιτέρω, πρέπει να τονιστεί ότι δεν υφίσταται η παραμικρή 

υποχρέωση των Προϊσταμένων Τμημάτων της Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας για έκδοση οικονομικών στοιχείων ή την προετοιμασία 

της μισθοδοσίας του προσωπικού. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει 

αποκλειστικά στην Οικονομική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.  

Εξάλλου, δεδομένου ότι δεν έχει επέλθει κάποια νομοθετική τροποποίηση- 

κατάργηση, είναι πρόδηλο ότι από τα ανωτέρω στοιχεία (ανάθεση του συγκεκριμένου  

έργου στην ανωτέρω εταιρεία), δεν προκύπτει, ούτε δύναται να προκύψει, αλλαγή 

αρμοδιοτήτων της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, οι 

οποίες έχουν καθοριστεί, ρητά, ανά Τμήμα, με το άρθρο 12 του ανωτέρω 

Οργανισμού, ως ακολούθως:  

«1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού α. Φροντίζει για τη βέλτιστη 

διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει 

σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου. γ. Είναι 

υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των 

συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων. δ. Είναι υπεύθυνο για την 

τήρηση και φύλαξη του προσωπικού Μητρώου όλων των υπαλλήλων. ε. Είναι 

υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, 

εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με 

τις αντίστοιχες Διευθύνσεις. στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών 

ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την 

αρχειοθέτησή τους. ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, 

επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού. 2. Τμήμα Γραμματείας α. Είναι υπεύθυνο για 

την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και 

μονάδων του νοσοκομείου. …στ. Φροντίζει για κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση της 

γραμματειακής υποστήριξης σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων 

υπηρεσιών του Νοσοκομείου, την τήρηση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων, 

την παροχή και διακίνηση πληροφοριών στις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην 6η 

ΥΠΕ, στο Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και στους άλλους αρμόδιους φορείς 

για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για τη διεκπεραίωση του έργου του 

Νοσοκομείου. ….. 5. Τμήμα Οικονομικού Είναι υπεύθυνο για: α. όλες τις λογιστικές 

δραστηριότητες, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων 

και αποσβέσεων. …. ζ. την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την 

έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας. η. τη σύνταξη του 
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οικονομικού σχεδιασμού – προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, 

καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος…» 

 

ΙΙΙ. Εκ των ανωτέρω, καθίσταται σαφές κι αδιαμφισβήτητο ότι: Tο 

Τμήμα Οικονομικού της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου 

είναι υπεύθυνο (παρ. 5 περίπτωση ζ, άρθρου 12) για την προετοιμασία της 

μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων 

μισθοδοσίας. Αντίστοιχα, ότι το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της 

Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου είναι υπεύθυνο (παρ. 1 περ. 

ε, άρθρου 12) για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, 

εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία 

με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις και ότι το Τμήμα Γραμματείας της Διοικητικής-

Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου είναι  υπεύθυνο (παρ. 2 περ. α, άρθρου 

12) για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών 

τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου. 

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία είναι επιφορτισμένη, αποκλειστικά, με τις 

αρμοδιότητες που προσδιορίζονται, επακριβώς και με λεπτομέρεια, στο άρθρο 11 

του Οργανισμού και στο άρθρο 10 του ΠΔ 87/1986, ενώ προβλέπεται ρητά κατά 

τις ανωτέρω διατάξεις διάκριση της Νοσηλευτικής από την Διοικητική-

Οικονομική Υπηρεσία και τις λοιπές Υπηρεσίες.  

Σύμφωνα  με το άρθρο 30 του Ν. 3528/2007, ως ισχύει, ορίζεται ρητά ότι ο 

υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητάς του και μόνο σε 

περιπτώσεις επιτακτικής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθούν με άλλον τρόπο, 

επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας, 

με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου έως δύο (2) μήνες και 

παράταση έως έξι (6) μήνες μετά από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού 

συμβουλίου. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν συντρέχουν εν προκειμένω, δεν έχουν 

εφαρμοστεί, ούτε καν έχουν επικληθεί. 

 Όπως έχει εκτεθεί ανωτέρω, δεν προκύπτει αύξηση, 

τροποποίηση ή επιβάρυνση των ισχύοντων καθηκόντων των 

προϊσταμένων των τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, πέραν 

της ηλεκτρονικής καταχώρησης στο πληροφοριακό Σύστημα των 

στοιχείων (προγραμμάτων εργασίας και ωρών απασχόλησης) του 
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νοσηλευτικού προσωπικού, κατόπιν ειδικής εκπαίδευσης, 

πιστοποίησης και χορήγησης ειδικού κωδικού. Η διαχείριση και η 

έκδοση της μισθοδοσίας ανήκει αποκλειστικά στην Διοικητική-

οικονομική Υπηρεσία κατά τα ανωτέρω. Εάν, όμως, ανατεθούν 

καθήκοντα που ανήκουν στις αρμοδιότητες άλλης 

Υπηρεσίας (αλλότρια καθήκοντα), η ανάθεση αυτή 

κρίνεται ως παράνομη.  

 

 Στην περίπτωση, επίσης, που η φύση και το αντικείμενο της 

ανωτέρω εργασίας είναι τέτοια, που λόγω ανάγκης αφιέρωσης 

μεγάλου χρόνου του ωραρίου, δυσχερειών ή εξιδιασμένων 

γνώσεων, δεν επιτρέπει την ορθή υλοποίηση της εργασίας αυτής  

και  την απρόσκοπτη άσκηση των βασικών καθηκόντων των 

Προϊσταμένων των τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, είναι 

ερευνητέα δικαστικά η φύση της ανάθεσης των 

συγκεκριμένων καθηκόντων ως αλλοτρίων, εν προκειμένω, 

θεωρούμε, ως υπαγομένων στις αρμοδιότητες του Τμήματος 

Γραμματείας της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας που «Είναι 

υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και 

νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου» και του 

Τμήματος Πληροφορικής.  

Η ανωτέρω εκδοχή είναι εύλογη, δεδομένου ότι το προσωπικό της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας δεν έχει ούτε τον χρόνο ούτε την εκπαίδευση για 

άσκηση επιπλέον καθηκόντων.   

Είναι πραγματικό γεγονός ότι το νοσηλευτικό προσωπικό των 

Νοσοκομείων καλείται καθημερινά, να ανταπεξέλθει υπό δυσμενείς συνθήκες, 

ελλείψει κι επαρκούς προσωπικού στα, αυξημένης ευθύνης και ιδιάζουσας 

φύσεως, καθήκοντα του, πρέπει δε να επαγρυπνά και να βρίσκεται σε διαρκή 

ετοιμότητα ώστε να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες νοσηλείας κάθε 

ασθενούς. Είναι, δε γνωστό, τοις πάσι, ότι το νοσηλευτικό προσωπικό εξαντλείται 

σωματικά και ψυχολογικά, λόγω της ελλιπούς αναλογίας μεταξύ ασθενών και 

νοσηλευτών, καλούμενο να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του, υπερβαίνοντας το 
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ωράριό του, ανταποκρινόμενο, πάραυτα, σε αυτά, με τον καλύτερο τρόπο, 

επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ζήλο και αυταπάρνηση.  

Όπως δε έχει γίνει δεκτό και από τη Νομολογία των ανωτάτων Δικαστηρίων, 

είναι σαφές από τις ανωτέρω διατάξεις, ερμηνευόμενες εν όψει και της γενικής αρχής 

του δημοσίου δικαίου που επιβάλλει την συνεχή και αδιατάρακτη λειτουργία των 

δημοσίων υπηρεσιών (ΣτΕ 3880/2002, ΣτΕ 957/78 Ολομ., 2852/2000, 462/2001 

κ.ά.), ότι, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία και η 

εκπλήρωση του, κατά νόμο, σκοπού των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, το 

προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό), πρέπει να παραμένει 

απερίσπαστο στην εκτέλεση των καθηκόντων του όπως αυτά προσδιορίζονται, 

αποκλειστικά, από το Νόμο και τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του 

Νοσοκομείου.  

Η γνωμοδοτούσα Δικηγόρος 

ΕΥΜΟΡΦΙΑ  Μ.  ΡΗΓΑ 
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