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Αθήνα, 16 Μαΐου 2008

Αγαπητέ κύριε Βαρνάβα,

   Σχετικά με την χορήγηση ισοδύναμων περιόδων αντισταθμιστικής 
ανάπαυσης («ρεπό») στους Γιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., επιτρέψατέ μου να 
σημειώσω τα εξής: 

1. Είναι γνωστό, ότι οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του 
Π.Δ.88/1999 (ΦΕΚ Α’ 94), το οποίο εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την 
Οδηγία 93/104/ΕΚ, ρυθμίζουν τα ζητήματα τα συναφή με την χορήγηση 
«ρεπό», οι δε σε αυτές περιεχόμενες ρυθμίσεις, είναι υποχρεωτικές και 
ισχύουν έναντι πάντων.

2. Οι ως άνω διατάξεις είναι αυξημένης τυπικής ισχύος και επικρατούν 
κάθε άλλης αντίθετης διάταξης Νόμου δυνάμει του άρθρου 28 παρ.1 του 
Συντάγματος, λόγω ακριβώς της μεταφοράς στο εσωτερικό μας δίκαιο της 
ως άνω Οδηγίας, η οποία μαζί με την Οδηγία 2000/34/ΕΚ έχει 
κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο από την Οδηγία 2003/88/ΕΚ. 

3. Επισημαίνω, ότι η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 5 και 7 
ουδέποτε ανεστάλη.

4. Επισημαίνω επίσης, ότι ο έλεγχος της εφαρμογής των ως άνω διατάξεων 
έχει ανατεθεί στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης 
Εργασίας.

5. Σημειώνω, ότι ο Διοικητής Νοσοκομείου, ο οποίος παραβαίνει από 
αμέλεια ή πρόθεση τις ως άνω διατάξεις, υπέχει ποινική, διοικητική και 
πειθαρχική ευθύνη.

5.1  Ποινική ευθύνη

α)  Εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις του άρθρου 259 του 
Ποινικού Κώδικα (Παράβαση καθήκοντος).

β)  Εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του 
Νόμου 2224/1994.
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5.2  Διοικητική ευθύνη

Εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 
του Νόμου 2224/1994.

5.3  Πειθαρχική ευθύνη

Ο Διοικητής Νοσοκομείου, είναι υπάλληλος σύμφωνα με το άρθρο 13 
περ.α’ του Ποινικού Κώδικα και συνεπώς εφαρμόζονται οι πειθαρχικές 
κυρώσεις των διατάξεων του Πειθαρχικού Δικαίου (άρθρα 106 επ. του 
Ν.3528/2007).

Με εκτίμηση

Δρ Μιχαήλ Δ. Μιχαήλ
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