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Προς: Τη Διοίκηση του Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα»
Κοινοποίηση: 1.Γραφείο Υπουργού
η

2. 2 Υ.Πε

Θέµα: «ΚΡΙΣΕΙΣ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα»
Ενόψει της πρόσφατης καταγγελίας εργαζοµένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκοµείου
Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», αναφορικά µε την διαδικασία των κρίσεων, επισηµαίνονται τα
ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του πέµπτου άρθρου του Νόµου 3839/2010, «για την
προκήρυξη των θέσεων προϊσταµένων εκδίδεται απόφαση - προκήρυξη, µε την οποία τίθεται αποκλειστική
προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας. Προκειµένου για υπηρεσίες
που έχουν περιφερειακές µονάδες, µπορεί να καθορίζεται αποκλειστική προθεσµία έως είκοσι (20) εργάσιµων
ηµερών. Η απόφαση - προκήρυξη τοιχοκολλάται µε σχετικό αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων της
οικείας υπηρεσίας και κοινοποιείται και σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις οι
οποίες προκηρύσσονται. Η υποβολή αίτησης συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε
ευθύνη του αιτούντος, το περιεχόµενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου του
υπαλλήλου».
Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων θα πρέπει αρχικώς να τονιστεί, ότι για την περίπτωση της 2ης Υγειονοµικής
Περιφέρειας η προθεσµία για την υποβολή υποψηφιοτήτων µπορεί να είναι έως είκοσι εργάσιµων ηµερών,
δοθέντος ότι υπάρχουν περιφερειακές µονάδες. Ο υπολογισµός, δε, της προθεσµίας άρχεται από την αµέσως
επόµενη ηµέρα έκδοσης της επίµαχης υπ’αριθµ.πρωτ. ΔΑΑΔ30179/26330/ 13-12-2010 Απόφασης –
Προκήρυξης, ήτοι από τις 14-12-2010, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τις προµνησθείσες µεταβατικές διατάξεις του Νόµου 3839/2010, ο
νοµοθέτης καθιερώνει ειδικούς κανόνες δηµοσιότητας της σχετικής προκήρυξης για την υποβολή
υποψηφιοτήτων. Ειδικότερα αξιώνει αφενός την τοιχοκόλληση µε απόδειξη της προκήρυξης σε κάθε
υπηρεσία, αφετέρου καθιστά υποχρεωτική την κοινοποίησή της σε κάθε υπάλληλο που θεµελιώνει δικαίωµα
κατάληψης κάποιας εκ των προκηρυχθεισών θέσεων.
Οι ανωτέρω παρατηρήσεις αποτυπώνονται και στην υπ’αριθµ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-042010 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου
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ρητώς γίνεται λόγος περί της τοιχοκόλλησης µε απόδειξη, ήτοι µε παρουσία µάρτυρα, της απόφασης –
προκήρυξης, καθώς και περί της υποχρέωσης των αρµοδίων Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού να την
κοινοποιήσουν σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.
Η µη έγκαιρη τοιχοκόλληση και κοινοποίηση της υπ’αριθµ.πρωτ. ΔΑΑΔ30179/26330/ 13-12-2010
Απόφασης – Προκήρυξης της 2ης Υ.ΠΕ. στους υπαλλήλους της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Δ.Α.
«Αγία Βαρβάρα», όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν, συνιστά παραβίαση των µεταβατικών διατάξεων του Νόµου
3839/2010, ενώ θίγει ανεπανόρθωτα τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της προστατευοµένης
εµπιστοσύνης των διοικουµένων.
Επισηµαίνεται, επιπλέον, ότι αν η επίµαχη απόφαση – προκήρυξη δεν κοινοποιήθηκε ατοµικώς σε κάθε
υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται, τότε υφέρπει παράβαση
ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, που συνιστά λόγο ακυρώσεως κάθε µεταγενέστερης διοικητικής πράξης,
ερειδοµένης επί της αρχικής απόφασης – προκήρυξης.
Σε κάθε, δε, περίπτωση η ενδεχόµενη πληµµελής εφαρµογή των µεταβατικών διατάξεων του Νόµου
3839/2010, που σηµειωτέον έχουν ερµηνευθεί και εξειδικευθεί από την προαναφερθείσα υπ’αριθµ.πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-04-2010 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού
του Υπουργείου Εσωτερικών, γεννά αναµφίβολα σοβαρές πειθαρχικές ευθύνες παντός εµπλεκοµένου
υπαλλήλου, όπως π.χ. µη έγκαιρη εκπλήρωση καθήκοντος (άρθρο 107§1 περ. στ΄ του Δηµοσιοϋπαλληλικού
Κώδικα).
Ως εκ τούτου, θεωρούµε ότι η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης στα πλαίσια της 2Ης ΥΠΕ και του
Γ.Ν.Δ.Α «Η Αγία Βαρβάρα» αποτελεί µονόδροµο προς την κατεύθυνση της απόδοσης των σοβαρότατων
τούτων ευθυνών σε κάθε εµπλεκόµενο παράγοντα. Άλλως η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ θα ακολουθήσει άµεσα το
δρόµο της Δικαιοσύνης.
Για το Διοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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