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Μαßου 2022 με την εξÞò σýνθεση:

Πρüεδροò Εφετþν Δ.Δ,, )

(ασηγητÞò) και ΕφÝτεò Δ.Δ., και με ΓραμματÝα την -

, δικαστικÞ υπÜλληλο.

Πα να αποφασßσει σχετικÜ με την απü 23,3.2022 (αρθμ.καταχ.

ΑΝ1 0/2022) αßτηση αναστολÞò

Των : 1) ,.__, κατοßκου ΣπÜρτηò, οδüò

-, 2) κατοßκου ΣπÜρτηò,

οδüò lfaι 4) ι ) ,.." ' ,, κατοßκου

ΣπÜρτηò, οδüò , ,/, εκ των οποßων η μεν πρþτη παραστÜθηκε μετÜ

τηò δικηγüρου ΣτυλιανÞò Κ.ΧασÜπη, οι δε υπüλοιποι διÜ τηò ßδιαò δικηγüρου

κατÜ : 1) του Ελληνικοý Δημοσßου, που εκπροσωπεßται απü τον

Υπουργü Υγεßαò, ο οποßοò δεν παραστÜθηκε και 2) του Γενικοý Νοσοκομεßου

Λακωνßαò, üπωò εκπροσωπεßται απü τον ΔιοικητÞ του, ο οποßοò παραστÜθηκε

Με την αßτηση επδιþκεται η αναστολÞ εκτÝλεσηò των

ΕΜΠ \Ι1.9.2ο21, ΕΜΠ ιΙ1.9.2ο21, ΕΜΠ '1.9.2021 και

ΕΜΠ υ1.9.2ο21 αποφÜσεων τηòΔοικÞτρηò του καθοý Νοσοκομεßου.

ΚατÜ τη συνεδρßασÞ του το Συμβοýλιο Üκουσε τον ΕισηγητÞ, ΕφÝτη

Δ.Δ. lωÜννη Πολυχρüνη.

Η κρßση του εßναι η εξÞò:

,l. ΕπαδÞ, για την Üσκηση τηò αßτησηò αυτÞò καταβλÞθηκε το νüμιμο

παρÜβολο (σχετ. το 46668θ122θ52 0θlθ 0062 ε-παρÜβολο).

2.ΕπειδÞ, με την αßτηση ζητεßται η αναστολÞ εκτÝλεσηò των

ΕΜΠ ι1.9.2ο21, ΕΜΠ t1.9.2021, ΕΜΠ '1.9.2021 και
!a

ΕΜΠ t1.9.2021 αποφÜσεων τηò ΔοικÞτριαò του Γενικοý Νοσοκομεßου
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ßΑαßftι}νfuξ,}ηÝ:3τ-ζ,,δποßεò, κατ'επßκληση των διατÜξεων του Üρθρου 206 του ν.
.ß., ηιs ,",,

482οtrüßd1," επιβλÞθηκε στουò αιτοýντεò- αντιστοßχωò κατÜ τη σειρÜ που

αναφÝρονται ανωτÝρω- που υπηρετοýν στη ΝοσηλευτικÞ ΜονÜδα ΣπÜρτηò

του καθοý Νοσοκομεßου, το ειδικü διοικητικü μÝτρο τηò αναστολÞò των

καθηκüντων τουò, για λüγουò προστασßαr§ τη§ δημüσιαò υγεßαò, χωρßò την

καταβολÞ αποδοχþν κατÜ τον χρüνο τηò αναστολÞò, ο οποßοò δεν λογßβται

ωò χρüνοò πραγματικÞò υπηρεσßαò. Η αναστολÞ ζητεßται μÝχρι να εκδοθεß

απüφαση επß τηò απü 27.10.2021 (ΑΚ1l5Ι2021) αßτησηò ακýρωσηò που Ýχει

ασκηθεß απü τουò αιτοýντεò κατÜ των πιο πÜνω πρÜξεων, η εκδßκαση τηò

οποßαò εκκρεμεß.

3.ΕπειδÞ, σýμφωνα με τιò διατÜξειò του Üρθρου 52 του π.δ.º8/1989

(φΕΚ Α 8), üπωò ισχýει, οι οποßεò εφαρμüζεται αναλüγωò και επß των

αιτÞσεων αναστολÞò που εκδικÜζονται, κατ'Üρθρο 4 του ν.702Ι1977 (ΦΕΚ Α
268), απü τα διοικητικÜ εφετεßα, το ΔικαστÞριο δýναται, μετÜ απü αßτηση

εκεßνου που Üσκησε την αßτηÜη ακýρωσηò, να αναστεßλει την εκτÝλεση τηò

προσβαλλüμενηò πρÜξηò, με συνοπτικÜ αιτιολογημÝνη απüφαση, η οποßα

εκδßδεται σε συμβοýλιο (παρ. 2). Η αßτηση πρÝπει να διαλαμβÜνει τουò

ειδικοýò λüγουò που μποροýν να δικαιολογÞσουν την αναστολÞ εκτÝλεσηò στη

συγκεκριμÝνη περßπτωση (παρ. 3). Η αßτηση αναστολÞò εκτÝλεσηò γßνεται

δεκτÞ üταν κρßνεται üτι η Üμεση εκτÝλεση τηò προσβαλλüμενηò πρÜξηò θα

προκαλÝσει στον αιτοýντα βλÜβη ανεπανüρθωτη Þ δυσχερþò επανορθþσιμη

σε περßπτωση ευδοκßμησηò τηò αßτησηò ακýρωσηò. Η αßτηση, üμωò, μπορεß

να απορριφθεß ον, κατÜ τη στÜθμιση τηò βλÜβηò του αιτοýντοò, των

συμφερüντων τρßτων και του δημοσßου συμφÝροντοò, κρßνεται üτι οι αρνητικÝò

συνÝπειεò απü την αποδοχÞ τηò θα εßναι σοβαρüτερεò απü την ωφÝλεια του

αιτοýντοò (παρ. 6). ΕÜν το ΔικαστÞριο εκτιμÜ üτι η αßτηση ακýρωσηò εßναι

προδÞλωò βÜσιμη μπορεß να δεχτεß την αßτηση αναστολÞò ανεξαρτÞτωò

βλÜβηò, ενþ, αντιθÝτωò, εÜν εκτιμÜ üτι η αßτηση ακýρωσηò εßναι προδÞλωò

απαρÜδεκτη Þ προδÞλωò αβÜσιμη μπορεß να απορρßψει την αßτηση

αναστολÞò ακüμα και σε περßπτωση ανεπανüρθωτηò Þ δυηòερþò

επανορθþαμηò βλÜβηò του αιτοýντοò (παρ,7).

4. ΕπειδÞ, οι δοικητικÝò πρÜξειò που αναφÝρονται στην υπηρεσιακÞ

κατÜσταση των δημοσßων υπαλλÞλων εν γÝνει, üπωò εν προκειμÝνω οι

πρÜξειò επιβολÞò στουò αιτοýντεò του αδßκοý διοικητικοý μÝτρου τηò
2
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Þò καθηκüντων για λüγουò προστασßαò τηò δημüσιαò υγεßαò,

Üμεσα προò την ομαλÞ λειτουργßα τηò δημüσιαò υπηρεσßαò και,
¾\

εκ,τοýτου, λüγοι δημοσßου συμφÝροντοò επιβÜλλουν την Üμεση εκτÝλεσÞ

τουò. Συνεπþò, οι πρÜξαò αυτÝò δεν υπüκεινται, καταρχÞν, σε αναστολÞ

εκτÝλεσηò, η οποßα μüνο σε üλωò εξαιρετικÝò περιπτþσειò μπορεß να

χορηγηθεß, μετÜ απü συνεκτßμηση τηò βλÜβηò του αιτοýντοò και του δημüσου

συμφÝροντοò (Ε.Α.ΣτΕ 13Ι2022, 133Ι2021, 33Ι2021, 266, 103Ι2020, 238-

23gI2O18, 41Ο-411Ι2α18 Ολομ., g7712016, 476Ι2Ο12, 113t2Ο11, 1ΟΟ1/20Οθ,

914/2006).

5 ΕπειδÞ, στο Üρθρο 205, υπü τον τßτλο «ΥποχρÝωση επßδειξηò

πιστοποιητικοý Þ βεβαßωσηò εμβολιασμοý Þ νüσησηò», του εντεταγμÝνου στο

ΚεφÜλαιο Γ «Επεßγουσεò ρυθμßσειò για τηγ αντιμετþπιση του κορωνοßbý

COV!D-1θ» του ν.4820Ι2021 «Οργανικüò Νüμοò του Ελεγκτικοý Συνεδρßου

και Üλλεò ρυθμßσειò» (Α' 130/23-7-2021), ορßφνται τα εξÞò: «Οι εργαζüμενοι

στον δημüσιο και ιδιωτικü τομÝα, οß οποßοιÝχουν ολοκληρþσει τον εμβολιασμü

απÝναντι στον κορωνοßü CΟνΙD-ºθ Þ Ýχουν νοσÞσει εντüò του τελευταßου

εξαμÞνου, υποχρεοýνται, üπωò επιδεικνýουν στον προ'iστÜμενο τηò

οργανικÞò μονÜδαò üπου υπηρετοýν Þ στον εργοδüτη τουò, αντßστοιχα,

Ψηφιακü Πιστοποιητικü COV|D-,lθ τηò Ε.Ε. (Ευ DigitaI COVID Certificate -

EUDCC) του Κανονισμοý (ΕΕ) 202ºlθ53 του ΕυρωπαΤκοý Κοινοβουλßου και

του Συμβουλßου τηò 14ηò Ιουνßου 2021 και του Üρθρου πρþτου τηò απü

30.5.2021 ΠρÜξηò Νομοθετικοý ΠεριεχομÝνου (Α' 87), η οποßα κυρþθηκε με

το Üρθρο 1 του ν. 4806Ρ021 (Α' 95) με πληροφορßεò σχετικÜ με την

κατÜσταση του φυσικοý προσþπου-κατüχου του üσον αφορÜ στον

εμβολιασμü Þ στη νüσηση απü τον κορωνοιü COV!D-Iθ, Þ βεβαßωση

εμβολιασμοý τηò παρ, 5 του Üρθρου 55 του ν. 4764Ι202Ο (Α' 256), Þ

βεβαßωση θετικοý διαγνωστικοý ελÝγχου τηò παρ, '| του Üρθρου 5 τηò υπ'αρ.

2650Ι10.4.2020 (Β' º2θS) κοινÞò απüφασηò των Υπουργþν Υγεßαò και

Επικρατεßαò, Þ ισοδýναμο πιστοποιηπκü Þ βεβαßωση τρßτηò χþραò, εφüσον

υφßστανται, Το πιστοποιητικü Þ η βεβαßωση του πρþτου εδαφßου ελÝγχεται

απü τον εργοδüτη μÝσω τηò ειδικÞò ηλεκτρονικÞò εφαρμογÞò τηò παρ. 1α του

Üρθρου 33 του ν, 4816Ι2021 (^' 118), τηρουμÝνων και των λοιπþν διατÜξεων

του ανωτÝρω Üρθρου. Η υποχρÝωση επßδειξηò σχýει Ýωò τιò 31.12.2021>». Με

την παρ. 3 του Üρθρου 64 του ν. 4872Ι2021 (^' ΖηΤtΙΟ.12.2Ο211 ορßσθηκε üτι
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«Στο πριßιτο εδÜφιο του Üρθρου 205 του ν.4820Ι2021, ωò προò την

υποχρÝωση επßδαξηò του π!στοποιητικοý νüσησηò, αντικαθßστανταΙ οΙ λÝξεΙò

«Þ Ýχουν νοσÞσει εντüò του τελευταßου εξαμÞνου» απü πò λÝξειò «Þ Ýχουν

νοσÞσει εντüò των τελευταßων ενενÞντα (90) ημερþν» και με την παρ. 1 του

Üρθρου 1 του ν. 4876Ι2Ο2º (Α' 251t23,12.2Ο21) η σχýò του Üρθρου 205

παρατÜθηκε μÝχρι πò 31 .3.2Ο22. ΠεραιτÝfrρ, στο Üρθρο 206 του αυτοý νüμου,

üπωò τροποποιÞθηκε με το Üρθρο τεσσαρακοστü του ν. 4839Ι2021 (Α'

181Ι2.1Ο,2021) ορßζεται üτι: «'Ια. Για επιτακτικοýò λüγουò προστασßαò τηò

δημüσιαò υγεßαò, εμβολιÜζεται υποχρεωτικÜ κατÜ του κορωνοß'οý COV!D_19

üλο το προσωπκü των ιδιωτικþν, δημüσιων και δημοτικþν μονÜδων

φροντßδαò ηλικιωμÝνων Και φροντßδαò ατüμων με αναπηρßα (ιατρικü,

παραß¼τρικü, νοσηλευτικü, διοικητικü και υποστηρικτικü προσωπικü), Þτοι: [",]

2, Για επιτακτικοýò λüγουò προστασßαò τηò δημüσιαò υγεßαò, εμβοfuÜζεται

υποχρεωτικÜ κατÜ του κορωνοß¼ý COVID_19 üλο το προσωπικü (ιατρικü,

παραß¼τρικü, νοσηλευτικü, διοικητικü και υποστηρικτικü) σε ιδιωτικÝò,

δημüσιεò και δημοτικÝò δομÝò υγεßαò (διαγνωστικÜ κÝντρα, κÝντρα

αποκατÜστασηò, κλινικÝò, νοσοκομεßα, δομÝò πρωτοβÜθμιαò φροντßδαò

υγεßαò, μονÜδεò νοσηλεßαò, Εθνικü ΚÝντρο ¶μεσηò ΒοÞθααò και Εθνικüò

οργανισμüò Δημüσυò Υγεßαò), Καθþò ΚαΙ στα ΚÝντρα Πιστοποßησηò

Αναπηρßαò (ΚΕΠΑ) t...l 3. Ωò προσωπικü των δομþν των παρ. 1 και 2 νοεßται

κÜθε φυσικü πρüσω.ττο που παρÝχει προò τον φορÝα λειτουργßαò τουò

υπηρεσßεò Þ εκτελεß Ýργο με επαχθÞ αιτßα Þ εθελοντικÜ Þ διεξÜγει πρακτικÞ

Üσκηση στο πλαßσιο εκπαιδευτικÞò δηδικασßαò προγραμμÜτων σπουδþν

δημüσιων Þ ιδιωτικþν εκπαδευτικþν δομιßιν οποιασδÞποτε βαθμßδαò, με

φυσικÞ παρουσßα εντüò των δομþν αυτþν, καθþò και κÜθε φυσικü πρüσωπο

που παρÝχει υπηρεσßεò, με φυσικÞ παρουσßα εντüò των ßδιων δομιßιν, σε

νομικü πρüσωπο, με το οποßο εßναι συμβεβλημÝνοò ο φορÝαò λειτουργßαò των

δομþν. 4. Δεν υπÝχουν την υποχρÝωση των παρ. 'l και 2 üσοι Ýχουν νοσÞσει

και για διÜστημα Ýξι (6) μηνþν απü τη νüσηση και üσοι Ýχουν

αποδεδετμÝνουò λüγουò υγεßαò που εμποδßζουν τη διενÝργεια του εμβολßου.

Οι λüγσ υγεßαò του πρþτου εδαφßου, στη βÜση ειδικÞò λßσταò εξαιρÝσεων που

προσδιορßζει η ΕθνικÞ ΕπιτροπÞ Εμβολησμιßν, εγκρßνονται απü τριμελεßò

επτροπÝò ανÜ υγειονομικÞ περιφÝρευ, οι οποßεò αποτελοýνται απü ατροýò

του Εθνικοý ΣυστÞματοò Υγεßαò και πανεπιστημιακοýò βτροýò. Ειδικþò τα
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με αναπηρßα που αδυνατοýν να υποβληθοýν στη

για αντιΚειμενιΚοýò λüγουò, που σΧετßζονται με

,.κατÜσταση, ωò συνÝπεια των παθÞσεþν τουò, üπωò οι βαριÝò

πτþσειò αυτισμοý και επιληψßαò, δýνανται να εξαιροýνται απü την

υποχρÝωση εμβολιασμοý, με αιτιολογημÝνη ε¼Þγηση του θερÜποντοò ιατροý

τουò και κατüπιν Ýγκρισηò απü τιò επιτροπÝò του δευτÝρου εδαφßου 5. Πα την

εφαρμογÞ των παρ. 1 και 2 απαπεßται η επßδειξη Ψηφιακοý Πιστοποιητικοý

coVιD-19 τηò Ε.Ε. (Ευ Digital COV|D Certificate - EUDCC) του Κανονισμοý

(ΕΕ) 20211953 του Ευρωπαßκοý Κονοβουλßου και του Συμβουλßου τηò º4ηò

Ιουνßου 2021 και του Üρθρου πρþτου τηò απü 30.5.2021ΠρÜξηò Νομοθετικοý

ΠεριεχομÝνου (Α' 87), η οποßα κυρþθηκε με το Üρθρο 'l του ν. 4806/2021 (^'

θ5) με πληροφορßεò σχετικÜ με την κατÜσταση του φυσικοý προσιßπου-

κατüχου του üσον αφορÜ στον εμβολιασμü Þ στη νüσηση απü τον κορωνοßü

COV!D-Iθ, Þ βεβαßωσηò εμβολιασμοý τηò παρ, 5 του Üρθρου 55 του ν.

4764t2O2O (Α' 256), Þ βεβαßωσηò θετικοý διαγνωστικοý ελÝγχου τηò παρ. 1

του Üρθρου 5 τηò υπ' αρ. 2650Ι10.4,2020 (Β' 12θ8) κοινÞò απüφασηò των

Υπουργþν Υγεßαò και Επικρατεßαò, Þ ισοδýναμου πιστοποιητικοý Þ

βεβαßωσηò τρßτηò χþραò. Το πιστοποιητικü Þ η βεβαßωση του πρþτου εδαφßου

ελÝγχεται απü τον εργοδüτη Þ τον υπεýθυνο τηò μονÜδαò μÝσω τηò αδικÞò

ηλεκτρονικÞò εφαρμογÞò τηò παρ. 1α του Üρθρου 33 του ν, 4816Ι2021 (Α'

118), τηρουμÝνων και των λοιπþν διατÜξεων του ανωτÝρω Üρθρου. 6. Ο

εκÜστοτε εργοδüτηò Þ υπεýθυνοò μονÜδαò οφεßλει να ενημερþνει τουò

εργαζüμενουò με κÜθε πρüσφορο μÝσο για τιò υποχρεþσε!ò που απορρÝουν

απü το παρüν Üρθρο. Στην περßπτωση τηò παρ. º, το υπüχρεο προσωπικü

πρÝπει να Ýχει λÜβει την πρþτη Þ τη μοναδικÞ δüση Ýωò τιò º6 Αυγοýστου

2Ο21, η δε ολοκλÞρωση του εμβολιαστικοý κýκλου πρÝπει να γßνει σýμφωνα

με τιò προβλεπüμενεò δηδικασßεò και στον προβλεπüμενο χρüνο. Στην

περßπτωση τηò παρ, 2, το υπüχρεο προσωπικü πρÝπει να Ýχει λÜβει την

πρþτη Þ τη μοναδικÞ δüση Ýωò την 1η Σεπτεμβρßου 2021 t...1 η δε

ολοκλÞρωση του εμβολιαστικοý κýκλου πρÝπει να γßνει σýμφωνα με flò

προβλεπüμενεò δηδικασßεò και στον προβλεπüμενο χρüνο. Στην περßπτωση

μη τÞρησηò τηò υποχρÝωσηò αυτÞò, επÝρχονται οι ακüλουθεò συνÝπειεò: α)

Ειδικþò στην π,ερßπτωση εργαζομÝνων των παρ. 1 και 2 σε φορεßò του

δημοσßου τομÝα, υπü την Ýννοια τηò περ. (α) τηò #αρ. 1 του Üρθρου 14 του ν.
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427Οt2Ο14 (Α' 'Ι43), με απüφαση του επικεφαλÞò του ΦορÝα επιβÜλλεται,

κατÜ παρÝκκλιση κÜθε Üλληò γενικÞò Þ ειδικÞò διÜταξηò, το ειδικü διοικητικü

μÝτρο τηò αναστολÞò καθηκüντων για επιτακτικοýò λüγουò προστασßαò τηò

δημüσιαò υγεßαò. ΚατÜ τον χρüνο αναστολÞò καθηκüντων, ο οποßοò δεν

λογßζεται ωò χρüνοò πραγματικÞò δημüσιαò υπηρεσßαò, δεν καταβÜλλονται

αποδοχÝò. Με την πραγματοποßηση τηò πρþτηò Þ τηò μοναδικÞò δüσηò η

αναστολÞ αßρεται με üμοια απüφαση του φορÝα, υπü την προýπüθεση τηò

ολοκλÞρωσηò του εμβολιαστικοý κýκλου, σýμφωνα με τιò προβλεπüμενεò

διαδικασßεò και στον προβλεπüμενο χρüνο. β) Σε κÜθε Üλλη περßπτωση πλην

τηò περ. (α) και μÝχρι την πραγματοποßηση τηò πρþτηò Þ τηò μοναδικÞò

δüσηò, üπωò επßσηò σε περßπτωση μη ολοκλÞρωσηò του εμβολιαστικοý

κýκλου σýμφωνα με τιò προβλεπüμενεò διαδικασßεò και στον προβλεπüμενο

χρüνο, ο εργοδüτηò υποχρεοýται να μην κÜνει δεκτÞ Την παροΧÞ τηò εργασßαò

του εργαζομÝνου και απαλλÜσσεται απü την υποχρÝωση καταβολÞò

αποδοχþν για το χρονικü διÜστημα μη παροχÞò εργασßαò λüγω εφαρμογÞò

του παρüντοò. Το προηγοýμενο εδÜφιο εφαρμüζεται και σε συμβÜσειò Ýργου,

παροχÞò ανεξαρτÞτων υπηρεσtþν, καθþò Και σε συμβÜσειò εξαρτημÝνηò

εργασßαò δανειζüμενου προσωπικοý Þ προσωπικοý που συμβÜλλεται με

εργολÜβο. Στον εργοδüτη που απασχολεßπροσωπικü Þ παρÝχει υπηρεσßεò σε

ωφελοýμενουò κατÜ παρÜβαση του παρüντοò, επιβÜλλεται διοικητικü

πρüστιμο: t...] γ) Για τουò ιδιþτεò υπüχρεουò, που εργÜζονται στιò δομÝò που

εντÜσσονται στο πεδßο εφαρμογÞò του παρüντοò ωò ελεýθεροι επαγγελματßεò

επιβÜλλεται διοικητικü πρüστιμο: [..,] Στουò ελεýθερουò επαγγελματßεò που

παρÝχουν υπηρεσßεò υγεßαò στιò ανωτÝρω δομÝò, κατÜ παρÜβαση του

παρüντοò, επιβÜλλονται, επιπλÝον, οι ακüλουθεò κυρþσειò: t,..] 7. α) Με κοινÞ

απüφαση των Υπουργþν Υγεßαò, Εργασßαò και Κοινωνικþν ΥποθÝσεων,

Εσωτερικþν, ΨηφιακÞò ΔακυβÝρνησηò και του κατÜ περßπτωση συναρμüδιου

γπουργοý, δýνανται να εξειδικεýονται και να επεκτεßνονται οι κατηγορßεò Των

προσþπων που υποχρεοýνται σε εμβολησμü, να καθορßζονται η διαδικασßα

και ο χρüνοò διενÝργειαò του εμβολιασμοý, καθþò και τυχüν

προτεραιοποßηση, η παρακολοýθηση και ο τρüποò ελÝγχου τηò

συμμüρφωσηò με την υποχρÝωση, οι ειδικüτεροι üροι προστασßαò των

προσωπικþν δεδομÝνων και προβλÝπεται κÜθε Üλλη αναγκαßα λεπτομÝρεια

για την εφαρμογÞ του παρüντοò. Με την ßδια Þ üμοια απüφαση δýνανται να
6
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διαδικασßα και ο τρüποò επιβολÞò κυριßσεων, βεβαßωσηò και εßqττραξηò

διοικητικþν προστßμων, ο τρüποò, ο χρüν9ò και οι συνÝπειεò Üρσηò των

κυριßσεων και κÜθε αναγκαßα λεπτομιÝρεια για την εφαρμογÞ του,παρüντοò. β)

Με απüφαση του Υπουργοý Υγεßαò εξαδικεýονται οι περιπτþσειò κα! η

διαδικασßα απαλλαγÞò απü την υποχρÝωση εμβολησμοý γη ιατρικοýò λüγουò

και καθορßζονται Üλλεò αναγκαßεò λεπτομÝρειεò για την εφαρμογÞ τηò παρ. 4.

8. Η εφαρμογÞ του παρüντοò Üρθρου επαναξωλογεßται Ýωò τιò 31.10.2021>».

Με το Üρθρο θ4 του ν. 4850/2021 (^'208/5.ºº .2Ο21), η αμÝσωò προηγοýμενη

παρ. 8 του Üρθρου 8 του ν.4820Ι2021 διαμορφþθηκε ωò εξÞò: «Η εφαρμογÞ

του παρüντοò Üρθρου επαναξιολογεßται Ýωò την 31η.12.2021» και,

ακολοýθωò, η ισχýò τηò ßδιαò παρ. 8 περß επαναξιολüγησηò τηò

υποχρεωτικüτηταò εμβολιασμοý παρατÜθηκε Ýωò την 3º .3.2022 με την παρ, 2

του Üρθρου º του ν. 4876Ι2021. Εξ Üλλου, στο Üρθρο 207 του αυτοý

νüμου 4820Ι2σ21, υπü τον τßτλο «ΠροσλÞψειò προσωπικοý ορισμÝνου

χρüνου»», προβλÝπεται üτι: «<Σε περßπτωση εφαρμογÞò τηò περ. (α) τηò παρ. 6

του Üρθρου 206 [επιβολÞò, δηλαδÞ, του ειδικοý διοικητικοý μÝτρου τηò

αναστολÞò καθηκüντων] δýναται να προσλαμβÜνεται για τουò φορεßò που

εντÜσσονται στο πεδßο εφαρμογÞò του ανωτÝρω Üρθρου σýμφωνα με το

Üρθρο 36 του ν.4765Ι2O2º (Α'6) προσωπκü με σ1(Ýση εργασßαò Ιδωτικοý

Δικαßου ΟρισμÝνου Χρüνου αντßστοιχων προσüντων, κατηγορßαò/

εκπαιδευτικÞò βαθμßδαò, κλÜδου/ειδικüτηταò του προσωπικοý που Ýχει τεθεß

σε αναστολÞ καθηκüντων. Ο ανþτατοò αριθμüò του προò πρüσληψη

προσωπικοý δεν δýναται να υπερβαßνει τον αριθμü του προσωπικοý, που Ýχει

τεθεß σε αναοτολÞ καθηκüντων κατ' εφαρμογÞ τηò περ. (α) τηò παρ. 6 του

Üρθρου 206 και υπü τιò κÜτωθιπροýποθÝσειò καιüρουò: ...».

6, ΕπεlδÞ, μετÜ τη θÝση σε ισχý του ν. 4820t2Ο21, ο ΑναπληρωτÞò

Υπουργüò Υγεßαò απÝσταλε στουò ΔοκητÝò των Υγειονομικþν Περιφερειþν,

το ΕΚΑΒ,ΚΕΠΥ και τον ΕΟΔΥ το 655/º'| .8.2021 Ýγγραφο, με θÝμα

«ΥποχρÝωση εμβολιασμοý του προσωπικοý σε δομÝò παροχÞò υπηρεσιþν

υγεßαò και Üμεση αναπλÞρωση ανεμβολßαστου προσωπικοý». ΠεραιτÝρω, κατ'

εξουσιοδüτηση του Üρθρου 206 παρ. 7 περ. β τüυ ν.4820Ι2Ο2,Ι, εξεδüθη η

Γ

οι προβλεπüμενεò κυρþσειò, να καθορßζονται οι αρμüδιεò αρχÝò

εφαρμογÞ του παρüντοò και τα αρμüδια üργανα ελÝγχου και επιβολÞò

I

η διαδικασßα ελÝγχων και βεβαßωσηò των παραβÜσεων, η
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Δlα/Γ.Π.οικ, 50933/13,8,2021 κανονιστικÞ απüφαση του Υπουργοý και του

ΑναπληρωτÞ Υπουργοý Υγεßαò σχετικÜ με τη διαδικασßα και τουò λüγουò

απαλλαγÞò απü την υποχρεωτικüτητα του εμβολιασμοý. Η απüφαση αυτÞ,

εκδοθεßσα κατüπιν τηò απü 27.7.2021 γνþμηò τηò ΕθνικÞò ΕπιτροπÞò

Εμβολιασμþν (37η συνεδρßαση) στην οποßα περιγρÜφονται αντενδεßξειò για

τον εμβολιασμü κατÜ του κορωνοß'οý και συστÜσειò προò τουò επαγγελματßεò

υγεßαò, εφαρμüζεται σε üλα τα φυσικÜ πρüσωπα που υπüκεινται σε

υποχρεωτικü εμβολιασμü σýμφωνα με το Üρθρο 206 του ν,4820Ι2021, ωò

προò τα οποßα συντρÝχουν οι περιοριστικÜ προβλεπüμενοι λüγοι εξαßρεσηò

του Üρθρου 2 αυτÞò (Üρθρο 1), Ειδικüτερα, σΤο Üρθρο 2 τηò απüφασηò

καθορßζονται οι ιατρικοß λüγοι απαλλαγÞò απü τον εμβολιασμü, τα αρμüδια

üργανα και η διαδικασßα για τη λÞψη τηò σχετικÞò απüφασηò, ορßζεται δε

αποκλειστικÞ προθεσμßα για την υποβολÞ αιτÞσεων απαλλαγÞò κατÜ την

οποßα αναστÝλλεται η επιβολÞ κυρþσεων στουò υπüχρεουò εμβολιασμοý.

7, ΕπειδÞ, στην προκει;.jÝνη περßπτωση, απü τα στοιχεßα του φακÝλου

προκýπτουν τα εξÞò: Οι αιτοýντεò εßναι μüνιμοι υπÜλληλοι του καθοý η αßτηση

νομικοý προσþπου, και υπηρετοýν στη ΝοσηλευτικÞ ΜονÜδα ΣπÜρτηò ωò

εξÞò: η 1η ωò ιατρüò ß με βαθμü ΕπιμελητÞ Α, ο 2Οò ωò υπÜλληλοò

του κλÜδου ΥΕ βοηθητικοý υγειονομικοý (μεταφορÝων ασθενþν), η 3η ωò

υπÜλληλοò του κλÜδου ΤΕ νοσηλευτικÞò και η 4η ωò υπÜληλλοò του κλÜδου

ΠΕ νοσηλευτικÞò. Με τιò προσβαλλüμενεò αποφÜσειò τηò ΔιοικÞτριαò του

καθοý Νοσοκομεßου επβλÞθηκε σε αυτοýò το ειδικü διοικητικü μÝτρο τηò

αναστολÞò των καθηκüντων τουò, κατ' επßκληση των προαναφερüμενων

διατÜξεων του Üρθρου 206 του ν. 4820Ι2021, με την επισÞμανση üτι κατÜ τον

χρüνο αναστολÞò των καθηκüντων τουò, ο οποßοò δεν λογßζεται ωò χρüνοò

πραγματικÞò δημüσιαò υπηρεσßαò, δεν καταβÜλλονται σ' αυτοýò αποδοχÝò,

και üτι η αναστολÞ αßρεται, με üμοια απüφαση, με τη συμπλÞρωση 14 ημερþν

απü την ολοκλÞρωση του εμβολιασμοý.

8. ΕπειδÞ, με την αßτηση, στο δικüγραφο τηò οποßαò ενσωματþνεται το

κεßμενο τηò αßτησηò ακýρωσηò, οι αιτοýντεò προβÜλλουν üτι η αßτηση πρÝπει

να γßνει δεκτÞ, λüγω τηò πρüδηληò βασιμüτηταò τηò αßτησηò ακýρωσηò, με

την οποßα προβÜλλονται τα ακüλουθα: ¼τι ο ν,4820Ι2021 Ýρχεται σε αντßθεση

με το Üρθρο 5 του ν.2619/1998, με τον οποßο κυρþθηκε η Σýμβαση του

Συμβουλßου τηò Ευρþπηò για την προστασßα των ανθρωπßνων δικαιωμÜτων
8
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'και τηò αξιοπρÝπειαò του ατüμου σε σχÝση με τιò εφαρμογÝò τηò βτλογßαò και

Σýμβαση για τα Ανθρþπινα Δικαιþματα και τη Βιοß¼τρικÞ, με την

κÞ ΔιακÞρυξη τηò ΟΥΝΕΣΚΟ του 2005 για την βιοηθικÞ και τη

κÞ, με το Üρθρο º2 του ν.3418/2005 (Κþδικαò ΙατρικÞò Δεοντολογßαò),

με τον ΕυρωπαΤκü Κοινωνικü ΧÜρτη, που κυρþθηκε με τον.1426Ιºθ84, με το

Üρθρο 7 του ΧÜρτη Θεμελιωδþν ΔικαιωμÜτων τηò ΕυρωπαßκÞò ¸νωσηò και

με την ΔακÞρυξη του WMA (Παγκοσμßου Ιατρικοý ΣυΜüγου) τηò Λισαβüναò

για τα δικαιþματα του Ασθενοýò. ¼τι παραβιÜζονται οι αρχÝò τηò

αναλογικüτηταò και τηò ισüτηταò, ¼τι δεν τηρÞθηκε η διαδικασßα του νüμου

(Üρθρο º04 του ν.3528Ι2007), προκειμÝνου να ληφθεß σε βÜροò τουò το μÝτρο

τηò αναστολÞò Üσκησηò των καθηκüντων τουò.

θ. ΕπεδÞ, ο ισχυρισμüò των αιτοýντων üτι η αßτηση αναστολÞò πρÝπει

να γßνει δεκτÞ λüγω τηò πρüδηληò βασιμüτηταò τηò συναφοýò αßτησηò

ακýρωσηò εßναι απορριπτÝοò, διüπ οι προβαλλüμενοι με την αßτηση

ακýρωσηò λüγοι δεν παρßστανται προδÞλωò βÜσιμοι. Τοýτο, διüτι οι κρßσιμεò

διατÜξειò του ν. 4820Ι2021δεν Ýχουν τýχει νομολογιακÞò επεξεργασßαò και

δεν υφßσταται πÜγια νομολογßα Þ απüφαση τηò ΟλομÝλειαò του Δικαστηρßου,

βÜσει τηò οποßαò οι λüιßοι αυτοß θα Þταν βÜσιμοι (Ε.Α.ΣτΕ

13Ι2022,303,252Ι202º Ολομ., Ε.Α.344Ι2021). ¶λλωστε, η θÝσπιση των

ανωτÝρω διατÜξεων υπαγορεýθηκε απü λüγουò δημοσßου συμφÝροντοò που

συνßστανται: α) στην προστασßα τηò"δημüσιαò υγεßαò απü την εξÜπλωση του

κορωνοß'οý COVID -ºθ και την αποφυγÞ εξÜπλωσÞò του στα ιδιαιτÝρωò

ευπαθÞ, κατÜ κοινÞ πεßρα, Üτομα που νοσηλεýονται και με τα οποßα το

ανωτÝρω προσωπκü Ýρχεται σε συχνÞ και Üμεση επαφÞ λüγω τηò

απασχüλησÞò του και β) στην εýρυθμη λειτουργßα των ωò Üνω δομþν και

μονÜδων, η οποßα θα διαταραχθεß αν νοσÞσουν οι υπüχρεοι σε εμβολιασμü,

δοθÝντοò üτι οι ßδιοι, καθþò και üσοι εντüò των εν λüγω μονÜδων και δομιßν

Ýχουν Ýρθει σε επαφÞ με αυτοýò πρÝπει να τεθοýν σε απομüνωση (Ε.Α, ΣτΕ

13Ι2022, 303, 252Ι202º ολ., ΕΑ 344Ι2021).

10.ΕπειδÞ, περαιτÝρω, με την αßτηση οι αιτοýντεò προβÜλλουν üτι η
εκτÝλεση των προσβαλλομÝνων πρÜξεων θα τουò επιφÝρει σοβαρÞ και

ανεπανüρθωτη βλÜβη, λüγω του üη η μη καταβολÞ των αποδοχþν τουò θα

θÝσει σε κßνδυνο την επβßωση των ßδιων και τηò οικογÝνειÜò τουò, με συνÝπεια

την αδυναμßα εκπλÞρωσηò των ο!κονομικþν και κοινωνικþν τουò
9
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υποχρεþσεων, ενþ υποστηρßζουν üτι υφßστανται και ηθικÞ βλÜβη, δεδομÝνου

üτι καταστρατηγεßται το δικαßωμα στη ζωÞ και την αξιοπρÝπεd τουò. Προò

τοgτο, προσκομßζουν τα εξÞò: 1) Η πρþτη και ο δεýτεροò, προσκομßζουν το

απü 3Ο.11 .2Ο21 πιστοποιη1κü οικογενεηκÞò κατÜστασηò του ΔημÜρχου

ΣπÜρτηò, απü το οπο'¼ προκýπτει üτι εßναι σýζυγοι και Ýχουν δýο τÝκνα,

ηλκßαò _ σÞμερα αντιστüηωò. Επßσηò, προσκομφυν την

κοινÞ δÞλωση φορολογßαò σσοδÞματοò φορολογικοý Ýτουò 2020, απü την

οποßα προκýπΤει δηλωθÝν καθαρü εισüδημα απü μισθοýò ποσοý

ευρþ για την πρþτη ατοýσα και ποσοý . , ευρþ για τον δεýτερο

αιτοýντα, καθþò και ακαθÜριστο εισüδημα ευρþ απü Üσκηση

ατομικÞò αγροτικÞò δραστηριüτηταò του δεýτερου αιτοýντοò. 2') Η τρßτη

προσκομßζει πρÜξη διοικητικοý προσδορισμοý φüρου του φορολογικοý Ýτουò

2Ο2Ο, το απü 25.11.2021 πιστοποιητικü οικογενευκÞò κατÜστασηò του

ΔημÜρχου ΣπÜρτηò, απü το οποßο προκýπτει üτι εßναι εγγεγραμÝνη στην

οικογενειακÞ μερßδα με τουò- γονεßò τηò Γεþργιο και Σταυροýλα

., φωΤοΤυπßα απü σελßδα τηò ΑΑΔΕ και αντßγραφο συναλλαγÞò με την

ΤρÜπεζα Πειραιþò, απü τα οποßα φαßνεται üη η μητÝρα τηò

εκμισθþνει ακßνητο με μηναßο μßσθωμα §υρþ, και λογαριασμü τηò ΔΕΗ,

χρονικÞò περιüδου -. επ' ονüματι τηò μητÝραò τηò,

ποσοý ευρþ. 3) Η τÝταρτη προσκομßζει πρÜξη διοικητικοý προσδιορισμοý

φüρου του φορολογικοý Ýτουò . φωτοτυπßα του εντýπου πληρωμÞò

τελιßιν κυκλοφορßαò Ýτουò οχÞματοò ιδιοκτησßαò τηò.

11. ΕπειδÞ, απü τα στοιχεßα που προσκομßζουν η τρßτη και η

τÝταρτη αιτοýσα δεν προκýπτει με ασφÜλεια η εν γÝνει οικονομικÞ και

περιουσιακÞ κατÜστασÞ τουò, δεν αποδεικνýεται, δε, üτι συντρÝχει, κατÜ

του κρßση του Δικαστηρßου ωò Συμβουλßου, εξαιρετικÞ περßπτωση που να

δικαιολογεß τη χορÞγηση αναστολÞò τηò προσβαλλüμενηò πρÜξηò ωò

προò τη μη καταβολÞ των αποδοχþν τουò (Ε.Α.ΣτΕ 13Ι2022, πρβλ.

Ε.Α.ΣτΕ 33Ι2Ο21, 266t2020, 448Ι2014). ΕξÜλλου, η ηθικÞ βλÜβη την οποßα

επκαλοýνται, θα αποκατασταθεß πλÞρωò σε περßπτωση που η αßτηση

ακýρωσηò ευδοκιμÞσει(Ε.Α.ΣτΕ 303Ι2021). ΕπομÝνωò, η αßτηση ωò προò

αυτÝò πρÝπει να απορριφθεß.

12. ΕπειδÞ, ωò προò την πρþτη αιτοýσα κα! τον δεýτερο αιτοýντα, οι

οποßο! εßναι býζυγοι, το ΔικαστÞριο λαμβÜνει υπüψη üτι το ειδικü διοικητΙκü
10
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ται, περαιτÝρω, για την οικογÝνειÜ τουò üχι απλþò οικονομικÞ

βλÜβη δυναμÝνη να αποκατασταθεß ου πßεκκρεμÞò αßτηση ακýρωσηò

ευδοκιμÞσει _üπωò για τουò λοιποýò αιτοýντεò, οι οποßοι επικαλοýνταΙ

μεν αλλÜ δεν αποδεικνýουν πλÞρη στÝρηση μÝσων βιοπορισμοý- αλλÜ

την ολοσχερÞ στÝρηση των μÝσων βιοπορισμοý των ßδιων και τηò

οικογÝνειÜò τουò, δεδομÝνου üτι, κατÜ τα προσκομιζüμενα κατÜ τα

ανωτÝρω στοιχεßα, ο μισθüò τουò αποτελεß τη μοναδικÞ πηγÞ

εισοδÞματοò τηò οικογÝνειÜò τουò, στην οποßα συμπεριλαμβÜνονται δýο

ανÞλικα τÝκνα. Ενüψει αυτþν, το ΔικαστÞριο ωò Συμβοýλιο,

λαμβÜνονταò υπ' üψιν το μÝγεθοò τηò βλÜβηò που υφßστανται οι

αιτοýντεò αυτοß απü τη στÝρηση του μοναδικοý μÝσου βιοπορισμοý των

ßδιων και τηò οικογÝνειÜò τουò, η οποßα επιτεßνεται Üλλωστε απü τον

μακρý διαδραμüντα χρüνο απü την Ýναρξη τηò αναστολÞò καθηκüντων

(απü 1,g.2021 Ýωò και σÞμερα) και τουò οδηγεß, ενüψει και των

υποχρεþσεων και αναγκþν των ßδιων και τηò οικογÝνειÜò τουò, σε

οικονομικÞ Ýνδεια, θÝτονταò σε κßνδυνο την αξιοπρεπÞ διαβßωση και τον

ßδιο τον βιοπορισμü τουò, κα1 συνεκτιμþνταò το δημüσιο συμφÝρον γ!α

την προστασßα τηò δημüσιαò υγεßαò, κρßνει üτι συντρÝχει, εν προκει;.ιÝνω,

εξαιρεπκÞ περßπτωση που δικαιολογεß τη χορÞγηση μερικÞò αναστολÞò

τηò πρþτηò προσβαλλüμενηò πρÜξηò ωò προò τη μη καταβολÞ των

αποδοχþν τηò πριßτηò αιτοýσαò (ΣτΕ Ε.Α, 13Ι2022 και πρβλ. ΣτΕ Ε.Α.

33t2Ο21, 266Ι2Ο2α, 448Ι2014). Συνεπþò, προò αποφυγÞ

ανεπανüρθωτηò βλÜβηò τηò πρþτηò αιτοýσαò και τηò οικογÝνειÜò τηò,

πρÝπει να διαταχθεß υπü την μορφÞ κατÜλληλου μÝτρου (κατ'Üρθρο 52

παρ. 8 του π.δ./τοò 18I19S9) η καταβολÞ σε αυτÞ μÝρουò των αποδοχþν

τηò κα], συγκεκριμÝνα, του ημßσεοò (1Ι2) των καθαρþν μηνιαßων

αποδοχþν τηò, καθ'üλον τον χρüνο που τελεß σε αναστολÞ καθηκüντων,

λαμβανομÝνηò υπüψη τηò επελθοýσαò, καθ' üλο το χρονικü αυτü

διÜστημα, βλÜβηò τηò αιτοýσαò αυτÞò λüγω τηò πλÞρουò στÝρησηò των

βιοποριστικþν μÝσων, απü την Ýκδοση τηò παροýσαò απüφασηò και Ýωò

την Ýκδοση τηò οριστικÞò απüφασηò επß τηò αßτησηò ακýρωσηò, κατÜ
11

ι

τηò αναστολÞò καθηκüντων, που επιβλÞθηκε σε βÜροò τουò λüγω

μη εμβολιασμοý τουò, συνεπÜγεται την διακοπÞ τηò μισθοδοσßαò
,δηλαδÞ την πλÞρη στÝρηση των αποδοχþν τουò, η οποßα
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μερικÞ αποδοχÞ τηò κρινüμενηò αßτησηò (ΣτΕ Ε.Α. 13Ι2022 και πρβλ. ΕΑ

1Ι2Ο22, 33t2021, 266Ρα20, 448Ι2014,73¿α01, 592Ι2000, πρβλ. και ΕΑ

23,,21ι2018, 222, 175ι2017, 377 Ι2016).

13. ΕπειδÞ, κατüπιν αυτþν, η υπü κρßση αßτηση πρÝπει να

απορριφθεß ωò προò üλουò τουò αιτοýντεò, πλην τηò πρþτηò Ι :

,, ωò προò την οποßα πρÝπει, γ,«'rουò ανωτÝρω λüγουò, να γßνει

μερικþò δεκτÞ. ΠεραιτÝρω, εκτιμþνταò τ!ò περιστÜσειò (Üρθρο 36 παρ. 4

του π.δ. º8/1989), το ΔικαστÞριο κρßνει üτι πρÝπει να αποδοθε[ το

παρÜβολο στουò αιτοýντεò

ΔιÜ ταýτα
ΔÝχεται εν μÝρει την αßτηση αναστολÞò, κατÜ τα εκτιθÝμενα στο

αιτιολογικü.

ΔιατÜσσει την καταβολÞ στην αιτοýσα Γ - 
. του ημßσεοò

(1/2) των καθαρþν μηνιαßων αποδοχþν τηò, καθ' üλον τον χρüνο που

τελεß σε αναστολÞ καθηκüντων, απü την Ýκδοση τηò παροýσαò

απüφασηò και Ýωò την Ýκδοση τηò οριστικÞò απüφασηò επß τηò αßτησηò

ακυρþσεωò.

Απορρßπτει την αßτηση ωò προò τουò λοιποýò αιτοýντεò,

ΔιατÜσσει την απüδοση του παραβüλου.

Κρßθηκε_ και αποφασßσθηκε στην Τρßπολη σπò 15Ι4Ι2022 και εκδüθηκε

στην ßδα πüλη στιò6ΠΙ2022
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