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Σ ύμφωνα με το ιστορικό ο ιατρός, κ. *** εργάζεται 
σε δημόσιο Νοσοκομείο. Υπεβλήθη εναντίον του 
καταγγελία για διατήρηση ιδιωτικού ιατρείου, γεγο-

νός που επιβεβαιώθηκε με ΕΔΕ. Το Νοσοκομείο διαβίβασε 
το φάκελο της υπόθεσης στο Υπουργείο Υγείας και πήρε 
την οδηγία να τον παραπέμψει στο Κεντρικό Πειθαρχικό 
Συμβούλιο (ΚΠΣ). Αυτό διαβίβασε το φάκελο στο Β΄ ΠεΣΥ, 
ως αρμόδιο να παραπέμψει την υπόθεση στο ΚΠΣ. 

Όμως αυτό αποφάνθηκε επί της ουσίας επιβάλλοντας την 
πειθαρχική ποινή της περικοπής των τακτικών αποδοχών ενός 
δεκαπενθημέρου για το παράπτωμα της μείωσης του κύρους 
του ιατρικού λειτουργήματος. 

Το ΚΠΣ, διαφωνώντας με την απόφαση του ΔΣ του ΠεΣΥΠ 
ζήτησε από το Υπουργείο Υγείας την άσκηση πειθαρχικής δί-
ωξης, όπως και έγινε. Σε σχετικό ερώτημα το ΝΣΚ αποφάνθη-
κε ότι το ΔΣ του ΠεΣΥΠ οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση 
στο ΚΠΣ. Εάν όμως, παρά το νόμο, εκδικάσει την υπόθεση, 
επιτρέπεται η εκ νέου πειθαρχική δίωξη. Αντίθετη άποψη εξέ-
φρασε η εισηγήτρια. 

Η Αρχή απηύθυνε έγγραφο στο ΚΠΣ ιατρών ΕΣΥ αφού έλα-
βε υπόψη τα ακόλουθα: 
Α. Το άρθρο 127 ΥΚ σχετικά με τη διενέργεια ΕΔΕ.

Β. Το άρθρο 77 του Νόμου 2071/1992, που προβλέπει ότι η 
άσκηση ελεύθερου ή άλλου επαγγέλματος από τους ιατρούς 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είναι πειθαρχικό 
αδίκημα και τιμωρείται με ποινή οριστικής παύσης και πρό-
στιμο. Επιπλέον το άρθρο 11 παρ. 1 του Νόμου 2889/2001, 
που προβλέπει ότι η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου εντός ή 
εκτός του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας αποτελεί, εκτός 
από το παράπτωμα της παραγράφου 1 εδάφιο α’ του άρ-
θρου 77 του ν. 2071/1992, το πειθαρχικό αδίκημα της χα-
ρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς για υπάλληλο συμπεριφοράς 
του άρθρου 109 παρ. 2 περ. δ’ του ν. 2683/1999 και συνε-
πάγεται την άμεση θέση του παραβάτη σε κατάσταση ανα-
στολής με απόφαση του ΔΣ ΠεΣΥ, καθώς και την παραπο-
μπή του υπαιτίου στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο με το 
ερώτημα της οριστικής παύσης».

Γ. Το Νόμο 2889/2001 άρθρο 12, που προβλέπει τα πειθαρ-
χικά όργανα του ΕΣΥ. 

Δ. Το ότι στο πειθαρχικό δίκαιο ισχύουν οι κανόνες και αρχές 
της ποινικής δικονομίας, όπως η θεμελιώδης αρχή non bis in 
idem (δεν επιτρέπεται δεύτερη ποινική δίωξη κατά του ίδιου 

προσώπου για το ίδιο αδίκημα και δεν επιτρέπεται εκ νέου 
επιβολή ποινής στο ίδιο πρόσωπο για το ίδιο αδίκημα).

Ε. Το ότι η διαδικασία παραπομπής είναι διπλή και διαδοχική 
και ενεργείται: α) από πειθαρχικώς προϊστάμενο σε ανώτε-
ρό του πειθαρχικώς προϊστάμενο ή σε ΔΣ του ν.π.δ.δ. και 
β) από Υπουργό ή το ΔΣ του ν.π.δ.δ. στο αρμόδιο Υπηρε-
σιακό Συμβούλιο (άρθρα 118, 124, 120 ΥΚ). Σημειωτέον 
ότι το πειθαρχικό όργανο έχει διακριτική ευχέρεια παραπο-
μπής, όχι υποχρέωση. 

ΣΤ. Είναι νόμιμη η αλλαγή του νομικού χαρακτηρισμού των 
πραγματικών περιστατικών για τα οποία κατηγορείται ο 
υπάλληλος με την πειθαρχική απόφαση (ΣτΕ 2712/1990 
και 3902/1989). 

Ζ. Το άρθρο 124 παρ. 3 ΥΚ που προβλέπει ότι δεν επιτρέπε-
ται παραπομπή στο υπηρεσιακό συμβούλιο μετά την έκδο-
ση οριστικής απόφασης για το ίδιο παράπτωμα από οποιο-
δήποτε πειθαρχικό όργανο. Το άρθρο 111 παρ. 1 ΥΚ που 
προβλέπει ότι για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα επιβάλλεται 
μια μόνο πειθαρχική ποινή.

Με βάση τα παραπάνω, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρα-
σμα ότι:
Α. Ο Διοικητής ή το ΔΣ του Νοσοκομείου είχαν υποχρέωση να 

παραπέμψουν την υπόθεση στο Β΄ ΠεΣΥ. 

Β. Το ΔΣ του Β΄ ΠεΣΥ ήταν αρμόδιο να δικάσει το παράπτωμα 
του ιατρού. Μπορούσε να επιβάλει την ποινή της αναστο-
λής καθηκόντων για το πειθαρχικό αδίκημα «της χαρακτη-
ριστικώς αναξιοπρεπούς για υπάλληλο συμπεριφοράς του 
άρθρου 109 παρ. 2 περ. δ’ του ΥΚ» και είχε διακριτική ευ-
χέρεια να παραπέμψει την υπόθεση στο πειθαρχικό συμβού-
λιο (ΚΠΣ ιατρών ΕΣΥ) με το ερώτημα της οριστικής παύσης. 
Άλλωστε το ΚΠΣ θα μπορούσε να επιληφθεί μόνον κατό-
πιν παραπομπής. 

Γ. Το πειθαρχικό όργανο, νομίμως, προσέδωσε άλλο νομικό 
χαρακτηρισμό στα πραγματικά περιστατικά και επέβαλε ποι-
νή σύμφωνα με τα πλαίσια αρμοδιότητάς του.

Δ. Σύμφωνα με την αρχή non bis in idem, η άσκηση δίωξης 
από τον Υπουργό και η παραπομπή στο ΚΠΣ για τα ίδια πραγ-
ματικά περιστατικά δεν είναι νόμιμη.

Στις 29.06.2006 ο Συνήγορος του Πολίτη πληροφορήθηκε ότι 
το ΚΠΣ συνεδρίασε και αποφάσισε την αθώωση του ιατρού.

Απαλλαγή ιατρού 
σύμφωνα με το πειθαρχικό δίκαιο
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