
 1 

Π Α Σ Υ Ν Ο  -  Ε Σ Υ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  

ΤΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΥΓΕΙΑΣ 
Β. Σοφίας 117, 11521 Αµπελόκηποι. Τηλ.2106469802, fax:2106469286 

Email: pasyno_9@otenet .g r   Κιν: 6979774520 & 6932361623 

Site: www.pasyno.gr   

 

 

Αρ.Πρωτ.:54 

Αθήνα 09/03/2017 

 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ  
 

Της δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την επωνυµία «Πανελλήνια 

Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Οµοσπονδία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΠΑΣΥΝΟ-

ΕΣΥ), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 117 και εκπροσωπείται 

νοµίµως 

            

 

 Αφορµή για τη σύνταξη και υποβολή του παρόντος είναι η πρακτική που 

ακολουθείται σε πολλά δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας, δυνάµει της οποίας ανατίθεται 

στον ίδιο υπάλληλο η εκτέλεση καθηκόντων, που αντιστοιχούν σε δύο θέσεις ευθύνης 

οργανικών µονάδων διαφορετικού επιπέδου. 

 Για παράδειγµα είναι σύνηθες στο νοσοκοµείο «ΚΑΤ» ο ίδιος νοσηλευτής να εκτελεί 

κατ’ανάθεση ταυτόχρονα µε τα καθήκοντα προϊσταµένου νοσηλευτικού τµήµατος και τα 

καθήκοντα προϊσταµένου νοσηλευτικού τοµέα. 

 Κατά την δική µας εκδοχή και ερµηνευτική προσέγγιση του ισχύοντος θεσµικού 

πλαισίου, η ως άνω πρακτική ουδέν έρεισµα ευρίσκει επί της κείµενης νοµοθεσίας.  

 Στο σηµείο, µάλιστα, αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι η επίµαχη πρακτική 

ακολουθείται και εφαρµόζεται, ακόµη και όταν δεν καταλείπεται πεδίο εφαρµογής των 

ρυθµίσεων του άρθρου 87 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, ήτοι όταν δεν συντρέχει 



 2 

περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του οικείου προϊσταµένου, ώστε να πρέπει να τεθεί σε 

λειτουργία ο µηχανισµός της αναπλήρωσης.  

 Με άλλα λόγια έχει συµβεί να ανακαλείται η πράξη ανάθεσης καθηκόντων θέσεως 

ευθύνης σε υπηρετούντα, και πάντως µη απόντα ή κωλυόµενο, προϊστάµενο και τα 

καθήκοντά του να ανατίθενται σε υπάλληλο που ήδη εκτελεί χρέη προϊσταµένου σε άλλη 

οργανική µονάδα. Το αποτέλεσµα της πρακτικής αυτής είναι ο τελευταίος προϊστάµενος να 

επιφορτίζεται µε την εκτέλεση καθηκόντων, που αντιστοιχούν σε δύο θέσεις ευθύνης, 

χωρίς, ωστόσο, να έχει παρατηρηθεί προηγουµένως κάποιο κενό σε θέση ευθύνης, που 

να καθιστούσε επιβεβληµένη την αναπλήρωση.  

 Συναφώς προβάλλεται, ότι σε µια τέτοια περίπτωση αδυνατούν να τύχουν 

εφαρµογής και οι ρυθµίσεις του άρθρου 7 παρ. 8 περίπτωση 14 του Νόµου 3329/2005, 

σύµφωνα µε τις οποίες ο διοικητής του νοσοκοµείου, µεταξύ των λοιπών αρµοδιοτήτων 

του, αναθέτει προσωρινά καθήκοντα Προϊσταµένου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και 

Τοµέα µέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών. Κι αυτό γιατί οι ως άνω διατάξεις 

εγκαθιδρύουν την σχετική αρµοδιότητα του διοικητή ενός νοσοκοµείου στην περίπτωση 

που υπάρχει κενή κάποια θέση ευθύνης και µέχρι της πληρώσεως τούτης.  

 Σε συνέχεια των ανωτέρω ερωτάται η υπηρεσία Σας, αν είναι κατά νόµο επιτρεπτή 

η ταυτόχρονη ανάθεση στον ίδιο υπάλληλο καθηκόντων που αντιστοιχούν σε 

περισσότερες θέσεις ευθύνης, ιδίως όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την 

εφαρµογή των διατάξεων είτε του άρθρου 87 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, είτε, 

ειδικώς επί των δηµόσιων νοσοκοµείων, εκείνων του άρθρου 7 παρ. 8 περίπτωση 14 του 

Νόµου 3329/2005.  

 Αναµένοντας για τις δικές Σας ενέργειες, παραµένουµε στη διάθεσή Σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση.    

 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
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