Αριθμός απόφασης:34 /2018

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της στις 15 Ιανουαρίου 2018 με την εξής
σύνθεση:

Μιχαήλ

Οικονόμου

Πρόεδρος,

Εμμανουέλα

Σωτηρόπουλου-

Εισηγήτρια και Μιχαήλ Σειραδάκης Μέλη.
Για να εξετάσει την από 15/12/2017 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης
(ΓΑΚ)- Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 366/15-12-2017
και Ειδ. Αριθ. Κατ. ΙΙΙ/61/15-12-2017 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας
«…………………….» νομίμως εκπροσωπουμένης.
Κατά 1. του ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», νομίμως εκπροσωπουμένου , 2.
Της

με αρ. ΣΟΧ 1/2017 (αρ. πρωτ. 55125/24-11-2017) ανακοίνωσης της

Διοικήτριας του ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με θέμα την «Πρόσληψη εποχικού
προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του
Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών
περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
ανάγκες φύλαξης του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και του ενοποιημένου π.
Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (άρθρα: 21
του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του
Ν.4461/2017)», που αφορά στην πρόσληψη, με σύναψη συμβάσεων εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων, 3. της
υπ’ αριθ. 19/θέμα 6ο/7.11.2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου και 4. κάθε άλλης προγενέστερης ή μεταγενέστερη συναφούς
πράξης ή παράλειψης.
Με την Προδικαστική Προσφυγή η προσφεύγουσα επιδιώκει όπως
ακυρωθούν: 1) ΣΟΧ 1/2017 (αρ. πρωτ. 55125/24-11-2017) ανακοίνωση της
Διοικήτριας του ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με θέμα την «Πρόσληψη εποχικού
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προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του
Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών
περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
ανάγκες φύλαξης του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και του ενοποιημένου π.
Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (άρθρα: 21
του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του
Ν.4461/2017)», που αφορά στην πρόσληψη, με σύναψη συμβάσεων εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων 2) η υπ’
αριθ. 19/θέμα 6ο/7.11.2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου και 3) κάθε άλλη προγενέστερη ή μεταγενέστερη συναφής πράξη
ή παράλειψη.
Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την

Εισηγήτρια Εμμανουέλα

Σωτηροπουλου.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του ΠΔ 39/2017 και το
άρθρο 363 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 «Για το παραδεκτό της άσκησης της
προδικαστικής προσφυγής απαιτείται η κατάθεση παραβόλου από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό
0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της
σχετικής σύμβασης και περαιτέρω το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι
κατώτερο των εξακοσίων ευρώ (600,00 €) ούτε ανώτερο των δεκαπέντε
χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €). Αν από τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει
η

προϋπολογισθείσα αξία

της, για το παραδεκτό

της άσκησης της

προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600)
ευρώ». Η προσφεύγουσα επισυνάπτει στην υπό κρίση προδικαστική προσφυγή
της το με κωδικό e-παραβόλου 180357681958 0213 0022 νόμιμο παράβολο,
ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00 €), το οποίο, δεδομένου ότι δεν προκύπτει η
προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης, με βάση την με αριθμό 19/θέμα
6ο/7.11.2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για την
εξέταση της νομιμότητας της προσβαλλόμενης απόφασης περί σύναψης
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ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είναι ορθά
υπολογισμένο κατά τα ανωτέρω και ακριβές, καθώς στην απόφαση του Δ.Σ. του
Νοσοκομείου δεν καθορίζεται προϋπολογιζόμενη δαπάνη συγκεκριμένου ύψους
ώστε να είναι δυνατός ο ακριβής υπολογισμός του ανωτέρω αναλογικού
παραβόλου (ΕΑ ΣτΕ 195/13, 425/14, 9/15).
2. Επειδή ενόψει των όσων εκτέθηκαν στην αμέσως προηγούμενη
σκέψη, για την άσκηση της ανωτέρω Προδικαστικής Προσφυγής προκύπτει
πως έχει προσκομιστεί, ελεγχθεί και δεσμευτεί δυνάμει της με αρ. ΑΠ:1103/1512-2017 Βεβαίωσης ελέγχου και δέσμευσης ηλεκτρονικού παραβόλου της
ΑΕΠΠ, το υπ’ αριθμ. ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου με
κωδικό 180357681958 0213 0022, το οποίο πληρώθηκε την 15/12/2017 ποσού
εξακοσίων ευρώ (600,00€.)
3. Επειδή η προσφυγή έχει ασκηθεί με χρήση του τυποποιημένου
εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017 και της παρ. 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016.
4. Επειδή η κρινόμενη Προδικαστική, η οποία κατατέθηκε απευθείας
στην ΑΕΠΠ μέσω του από 15-12-2017 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
δυνάμει των άρθρων 362 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 8 παρ. 3-5 του Π.Δ 39/2017
«Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ»
καθώς

η

προσβαλλομένη

διαδικασία

πρόσληψης

προσωπικού

μέσω

συμβάσεων εργασίας δεν μπορεί να διενεργηθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι
κατατέθηκε εντός της δεκαήμερης προθεσμίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ 39/2017 και το άρθρο 361 παρ. 1 του ν. 4412/2016,
από την πλήρη γνώση των προσβαλλομένων πράξεων , ήτοι, κατά τους
ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, την 11/12/2017.
5. Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου και την από 19-12-2017
έκθεση απόψεων η οποία υπογράφεται από τη Διοικήτρια του ΓΝΘ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκύπτουν τα εξής : το ΔΣ του ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» κατά
την 9η/10-5-2017 (Θέμα 84 ) συνεδρίαση του ενέκρινε την από 25/4/2017
οικονομοτεχνική μελέτη με εκτιμώμενη μηνιαία δαπάνη απασχόλησης των
συνολικά 31 ατόμων ποσού 36.677,11 ευρώ και αποφασίστηκε η προσφυγή
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στη διαδικασία του άρθρου 63 ν. 4430/2016 για τις ανάγκες εστίασης- σίτισης
του Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων
και Δερματικών Νόσων Θες/κης και εγκρίθηκε η έκδοση Προκήρυξης για
πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (όχι πέραν της 31.12.2018) και συγκεκριμένα 21
ατόμων ειδικότητας Τραπεζοκόμων, 4 ατόμων ειδικότητας μαγείρων, 3 ατόμων
ειδικότητας βοηθητικού προσωπικού μαγείρων, πλήρους απασχόλησης ( 8ωρη
εργασία). Κατόπιν της σχετικής ανωτέρω αποφάσεως το Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού του ΓΝΘ « ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προχώρησε στην ανακοίνωση της
προκήρυξης υπ’ αρ. ΣΟΧ 2/2017 (υπ’ αρ. 36895/22-8-2017 ΑΔΑ 6ΡΣΙ469067ΜΙΚ) για την πρόσληψη 31 ατόμων ως προσωπικού εστίασης – σίτισης. Επί
ασκήσεως έλεγχου νομιμότητας

με την με αρ. 1222/2017 απόφαση του το

ΑΣΕΠ ακύρωσε την προμνησθείσα ΣΟΧ2/2017 ανακοίνωση.
6.

Επειδή

το

ΔΣ

του

Γενικού

Νοσοκομείου

Θεσσαλονίκης

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» κατά την 19η/7-11-2017 συνεδρίαση του (θέμα 6ο) αποφάσισε
την επαναπροκήρυξη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.
4430/2016 (ΦΕΚ 205/τΑ/31/10/2016) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
25, παρ. 9 του ν. 4440/2016 και 107 του ν. 4461/2017, συνολικά 22 θέσεων για
σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(όχι πέραν της 31-12-2018) για τη φύλαξη του Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και του
ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θες/κης και
συγκεκριμένα δεκαεπτά (17) ατόμων πλήρους απασχόλησης (8ωρη εργασία)
για το Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και πέντε (5) ατόμων για το ενοποιημένο π.
Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης πλήρους
απασχόλησης(8ωρη εργασία). Στην ίδια ως άνω συνεδρίαση (θέμα 7ο) το ΔΣ
αποφάσισε την επαναπροκήρυξη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63
του ν. 4430/2016 ( ΦΕΚ 205/τΑ/31/10/2016) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 25, παρ. 9 του ν. 4440/2016 και 107 του ν. 4461/2017, συνολικά 31
θέσεων για σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ( όχι πέραν της 31-12-2018) για την εστίαση

του Γ.Ν.Θ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων και
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Δερματικών Νόσων Θες/κης και συγκεκριμένα 21 ατόμων ειδικότητας
Τραπεζοκόμων, 4 ατόμων ειδικότητας μαγείρων, 3 ατόμων ειδικότητας
βοηθητικού προσωπικού μαγείρων, πλήρους απασχόλησης (8ωρη εργασία)
για το Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και 3 ατόμων ειδικότητας Τραπεζοκόμων για την
εστίαση του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων
Θεσσαλονίκης πλήρους απασχόλησης(8ωρη εργασία).
7. Επειδή με το με αρ. 55267/24-11-2017 έγγραφο του Γ.Ν.Θ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διαβιβάστηκε η με αρ. ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωση με αρ. πρωτ.
55125/24-11-2017 (ΑΔΑ Ω100469067-ΣΛ1) για την πρόσληψη με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης (8ωρη
εργασία) συνολικά είκοσι δύο ατόμων ( 22 ) για ανάγκες φύλαξης του Γ.Ν.Θ «
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων και
Δερματικών Νόσων Θεσ/κης και με το με αρ. 55268/24-11-2017 έγγραφο του
Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διαβιβάστηκε η με αρ. ΣΟΧ 2/2017 ανακοίνωση με αρ.
πρωτ.

55126/24-11-2017 (ΑΔΑ 62ΦΧ469067-Ε1Γ) για την πρόσληψη με

σύμβαση

εργασίας

ιδιωτικού

δικαίου

ορισμένου

χρόνου,

πλήρους

απασχόλησης (8ωρη εργασία) συνολικά τριάντα ένα ατόμων (31) για ανάγκες
εστίασης του Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» για τις ανάγκες φύλαξης του Γ.Ν.Θ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων και
Δερματικών Νόσων Θεσ/κης.
8. Επειδή με το από 7/12/2017 ηλεκτρονικό έγγραφο του Τμήματος
Προκηρύξεων

του

Τμήματος

Ανακοινώσεων

Εκτάκτου

και

Εποχικού

Προσωπικού του ΑΣΕΠ ( Αρ. πρωτ. 57973/8-12-2017) αιτήθηκε την αποστολή
εκ μέρους του Νοσοκομείου μιας ενοποιημένης ανακοίνωσης ΣΟΧ με σκοπό
την έγκριση της.
9.

Επειδή

το

ΔΣ

του

Γενικού

Νοσοκομείου

Θεσσαλονίκης

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» κατά την 22η/8-12-2017 συνεδρίαση του (θέμα 6ο)
αποφάσισε την επαναπροκήρυξη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63
του ν. 4430/2016 ( ΦΕΚ 205/τΑ/31/10/2016) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 25, παρ. 9 του ν. 4440/2016 και 107 του ν. 4461/2017, θέσεων για
σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (
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όχι πέραν της 31-12-2018) : α) για τη φύλαξη του Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και
του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θες/κης
και συγκεκριμένα δεκαεπτά (17) ατόμων πλήρους απασχόλησης (8ωρη
εργασία)

για το Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και πέντε (5) ατόμων για το

ενοποιημένο

π.

Νοσοκομείου

Αφροδισίων

και

Δερματικών

Νόσων

Θεσσαλονίκης πλήρους απασχόλησης (8ωρη εργασία) και β) για την εστίαση
του Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων
και Δερματικών Νόσων Θες/κης και συγκεκριμένα 21 ατόμων ειδικότητας
Τραπεζοκόμων, 4 ατόμων ειδικότητας μαγείρων, 3 ατόμων ειδικότητας
βοηθητικού προσωπικού μαγείρων, πλήρους απασχόλησης ( 8ωρη εργασία)
για το Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και 3 ατόμων ειδικότητας Τραπεζοκόμων για την
εστίαση του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων
Θεσσαλονίκης πλήρους απασχόλησης(8ωρη εργασία).
10. Επειδή με το με αρ. 59870/19-12-2017 έγγραφο του Γ.Ν.Θ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διαβιβάστηκε η με αρ. ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωση με αρ. πρωτ.
59781/19-12-2017 ( ΑΔΑ 7ΔΦΩ469067-ΘΝΔ) για την πρόσληψη με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης (8ωρη
εργασία) συνολικά πενήντα τριών ατόμων (53) για τις ανάγκες φύλαξης και
εστίασης του Γ.Ν.Θ « ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσ/κης
Προκηρύξεων

του

Τμήματος

προς έγκριση στη Διεύθυνση

Ανακοινώσεων

Έκτακτου

και

Εποχικού

Προσωπικού του ΑΣΕΠ σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του ά. 21 του ν.
21990/1994.
11.

Επειδή

με

την

κρινόμενη

προσφεύγουσα στρέφεται κατά 1. της

προδικαστική

προσφυγή

η

με αρ. ΣΟΧ 1/2017 ( αρ. πρωτ.

55125/24-11-2017) ανακοίνωσης της Διοικήτριας του ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με
θέμα την «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που
υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
και του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων
6
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Θεσσαλονίκης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016
και 107 του Ν.4461/2017)», που αφορά στην πρόσληψη, με σύναψη
συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο
(22) ατόμων, 2. της υπ’ αριθ. 19/θέμα 6ο/7.11.2017 Απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου

του

Νοσοκομείου

και

3.

κάθε

άλλης

προγενέστερης

ή

μεταγενέστερη συναφούς πράξης ή παράλειψης και ζητά την ακύρωση τους.
12. Επειδή υπό τα ανωτέρω δεδομένα, ενόψει των γενομένων
δεκτών στις σκέψεις 5 έως 10, οι προσβαλλόμενες πράξεις ήτοι η με αρ. ΣΟΧ
1/2017 (αρ. πρωτ. 55125/24-11-2017) ανακοίνωση της Διοικήτριας του ΓΝΘ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με θέμα την «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά
πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, για την
αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης του Γ.Ν.Θ.
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων και
Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει,
63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν.4461/2017)», που αφορά στην πρόσληψη,
με σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
είκοσι δύο (22) ατόμων και η υπ’ αριθ. 19/θέμα 6ο/7.11.2017 Απόφαση του
Διοικητικού

Συμβουλίου

του

Νοσοκομείου

έχουν

εν

τοις

πράγμασι

αντικατασταθεί με τις ανωτέρω αναφερόμενες στις σκέψεις 9 και 10 νεότερες
πράξεις και δεν επάγονται καμία έννομη συνέπεια με συνέπεια την παύση της
ισχύος των προσβαλλομένων με την υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή.
13. Επειδή με τα δεδομένα αυτά , εφόσον η πρώτη προσβαλλομένη
ήτοι η με αρ. ΣΟΧ 1/2017 (αρ. πρωτ. 55125/24-11-2017) ανακοίνωση της
Διοικήτριας του ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με θέμα την «Πρόσληψη εποχικού
προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του
Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών
περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
ανάγκες φύλαξης του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και του ενοποιημένου π.
Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (άρθρα: 21
του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του
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Ν.4461/2017)», που αφορά στην πρόσληψη, με σύναψη συμβάσεων εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων έπαυσε
να ισχύει μετά την άσκηση της υπό κρίση προδικαστικής προσφυγής

και η

προσφεύγουσα δεν επικαλείται ιδιαίτερο έννομο συμφέρον που δικαιολογεί την
ακύρωση της πράξης αυτής (βλ. ΣτΕ 808/2008, 3640/2006, 2157/1998 Ολομ.,
4364/1997 Ολομ., 1461/ 1990 Ολομ.), απαραδέκτως η κρινόμενη Προδικαστική
Προσφυγή στρέφεται κατά της πράξης αυτής .
14. Επειδή συνακόλουθα, εφόσον η δεύτερη προσβαλλομένη ήτοι η
υπ’ αριθ. 19/θέμα 6ο/7.11.2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου είχε ήδη παύσει να ισχύει κατά την άσκηση της κρινόμενης
Προδικαστικής Προσφυγής, ήτοι την 15-12-2017, και επομένως δεν υφιστατο
πράξη δυνάμενη να προσβληθεί με προδικαστική Προσφυγή, απαραδέκτως
ζητείται η κύρωση της πράξης αυτής που δεν ίσχυε κατά το χρόνο άσκησης της
στρεφόμενης κατ’ αυτής Προδικαστικής Προσφυγής.
15. Επειδή, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή, κατά το μέρος που
στρέφεται κατά «κάθε άλλης προγενέστερης ή μεταγενέστερη συναφούς
πράξης ή παράλειψης», είναι παντελώς αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής
εκτίμησης και πρέπει για το λόγο αυτό να απορριφθεί ως απαράδεκτη (βλ. ΙΙ Τμ.
Ελ. Συν. 3220, 3200, 2822, 2800/2009, 526/2011, 602/2013, 5000/2015,
790/2016).
16. Επειδή κατ’ ακολουθίαν, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή
πρέπει να απορριφθεί.
17. Επειδή ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το παράβολο που
κατέθεσε η προσφεύγουσα πρέπει να καταπέσει (άρθρο 363 Ν. 4412/2016).

Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή.
Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου.
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Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 15 Ιανουαρίου 2018 και εκδόθηκε
αυθημερόν στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ

Μιχαήλ. Χ. Οικονόμου

Μελπομένη Τσιαλαφούτα
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