
 

 

 

ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ 

 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΝΠΔΔ), αποτελεί τον επίσηµο 
επαγγελµατικό εκπρόσωπο των νοσηλευτών της χώρας, έχοντας ως βασικό της 
µέληµα τον περιορισµό της αντιποίησης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος και την εν 
γένει προστασία των δικαιωµάτων των µελών της (Ν. 3252/2004). 

Σε αυτό το πλαίσιο, στις 3-11-2010, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση 
εκπροσώπου της ΕΝΕ µε το σύνολο των προϊσταµένων των τµηµάτων του Γ.Ν. 
Νίκαιας, κατά την οποία αναλύθηκαν διεξοδικά τα βασικότερα ζητήµατα που 
απασχολούν τους νοσηλευτές του εν λόγω ιδρύµατος και δυσχεραίνουν την άσκηση 
του νοσηλευτικού έργου, αποµακρύνοντάς τους παράλληλα από το αντικείµενο της 
επιστήµης τους, που δεν είναι άλλο από το νοσηλευόµενο ασθενή. 
 Πρωτίστως, εθίγη το ζήτηµα των καθηκόντων των εφηµερευόντων 
νοσηλευτών, οι οποίοι καλούνται συστηµατικά να εκτελέσουν αλλότριες εργασίες και 
να ασχοληθούν µε πάσης φύσεως καθήκοντα, παντελώς ξένα προς τις νοµοθετηµένες 
τους αρµοδιότητες. Οι εφηµερεύοντες νοσηλευτές, κατά την εκτέλεση της εφηµερίας 
τους, πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά και µόνον στην άσκηση αµιγώς 
νοσηλευτικών καθηκόντων στο πλαίσιο λειτουργίας της νοσηλευτικής υπηρεσίας 
όπου ανήκουν. Σε καµία περίπτωση ο εφηµερεύων νοσηλευτής δεν επιτρέπεται 
να αντιµετωπίζεται ως γενικός επιστάτης ολόκληρου του νοσοκοµείου, 
επιβαρυνόµενος µε αρµοδιότητες που ανήκουν ως εκ της φύσεώς τους σε διοικητικό, 
τεχνικό και φυλακτικό προσωπικό.  
 Η αυθαίρετη διεύρυνση των καθηκόντων των εφηµερευόντων νοσηλευτών µε 
εργασίες και ευθύνες εντελώς ξένες προς την λειτουργία της νοσηλευτικής υπηρεσίας 
και µη συνάδουσες µε τα θεσµοθετηµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα των 
νοσηλευτών αποτελεί απαράδεκτη πρακτική, που θίγει τον επαγγελµατικό κλάδο των 
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νοσηλευτών και υποβαθµίζει βιαίως τη νοσηλευτική επιστήµη και τέχνη. Οι φέροντες 
τον επαγγελµατικό τίτλο του νοσηλευτή είναι πρωτίστως επαγγελµατίες του χώρου 
της υγείας µε σαφώς προσδιορισµένα υπηρεσιακά καθήκοντα και όχι υπάλληλοι 
γενικών καθηκόντων ή συνολικής επιστασίας του νοσοκοµείου όπου υπηρετούν.  
 Ενόψει των ανωτέρω, η παρατηρούµενη στο Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας 
ανάθεση της εκτέλεσης στους εφηµερεύοντες νοσηλευτές επικουρικών εργασιών, που 
αρµόζουν σε φυλακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, είναι ευθέως παράνοµη 
και καταχρηστική, ενώ δεν προβλέπεται από καµία διάταξη της κείµενης 
νοµοθεσίας.  
 Υπογραµµίζεται, λοιπόν, για µια ακόµη φορά, ότι ο εφηµερεύων νοσηλευτής 
παραµένει και κατά την εκτέλεση της εφηµερίας του νοσηλευτής και δεν είναι 
δυνατόν να µετατρέπεται παροδικώς σε υπάλληλο µε αδιευκρίνιστο ή 
προσαρµοζόµενο κατά το δοκούν υπηρεσιακό προσανατολισµό.  
 Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί, ότι η τήρηση του βιβλίου θανόντων 
αποτελεί υποχρέωση βαρύνουσα την διοικητική υπηρεσία του νοσοκοµείου και 
όχι τη νοσηλευτική. Υπογραµµίζεται, λοιπόν, για ακόµη µια φορά, ότι τα µέλη της 
νοσηλευτικής υπηρεσίας και δη οι νοσηλευτές έχουν ως αποκλειστικό ρόλο τους την 
παροχή υπηρεσιών φροντίδας και υγείας και ουδόλως εµπλέκονται σε 
γραφειοκρατικές διαδικασίες ή διεκπεραίωση διοικητικών εγγράφων, που αφορούν 
την διοικητική υπηρεσία ενός νοσοκοµείου. Σε κάθε περίπτωση επισηµαίνεται, ότι ο 
σαφής διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων µεταξύ των ούτως ή άλλως διακριτών 
υπηρεσιών ενός νοσοκοµείου αποτελεί και την βασική προϋπόθεση για την εύρυθµη 
λειτουργία του και την ασφαλή αντιµετώπιση όλων των συµβάντων.  
 Ακολούθως, συζητήθηκε το επιτακτικό ζήτηµα που ανέκυψε εσχάτως, 
αναφορικά µε τη σύσταση επιτροπών µετά από διοικητικές πράξεις, στις οποίες 
ατυχώς και µε τρόπο άκοµψο γίνεται µνεία των πειθαρχικών διατάξεων του 
δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα… 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6§3 του Νόµου 2286/1995 
(Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων), «µε απόφαση του 
αρµόδιου για τη σύναψη και εκτέλεση της σύµβασης προµήθειας υπουργού ή του 
αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύµβαση προµήθειας 
οργάνου, µετά από έγκριση του εποπτεύοντος υπουργού, µπορεί να συγκροτούνται 
έκτακτες επιτροπές ή οµάδες εργασίας για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων 
κρατικών προµηθειών. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το έργο της έκτακτης 
επιτροπής ή οµάδας εργασίας και ο χρόνος και ο τρόπος λειτουργίας της. Η δαπάνη για 
τυχόν αποζηµίωση των µελών που βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό καθορίζεται µε 
κοινή απόφαση του αρµόδιου κατά περίπτωση υπουργού και του Υπουργού 
Οικονοµικών». 

Σύµφωνα, δε, µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του Προεδρικού Διατάγµατος 
394/1996 (Κώδικας Προµηθειών Δηµοσίου) «µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή 
του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου συγκροτούνται σε εφαρµογή της παρ. 
3 του άρθρου 6 του Ν.2286/95 κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή οµάδες 
εργασίας για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων κρατικών προµηθειών. Με την 
απόφαση καθορίζονται η αρµοδιότητα και το έργο της επιτροπής ή οµάδας εργασίας, η 



συγκρότηση, η σύνθεση, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας της. Η δαπάνη για τυχόν 
αποζηµίωση των µελών που βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό, καθορίζεται µε κοινή 
απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών. 
Όταν πρόκειται για πρόχειρο διαγωνισµό, οι επιτροπές είναι τριµελείς και 
συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση στον φορέα που 
εκτελεί την προµήθεια».   

Από το σύνολο των όσων περιγράφονται παραπάνω, προκύπτει σαφώς η 
υποχρέωση των υπαλλήλων που συνδέονται µε σχέση εργασίας µε το νοσοκοµείο, 
άρα και των νοσηλευτών να συµµετέχουν σε έκτακτες επιτροπές για ειδικά θέµατα 
των προµηθειών, οι οποίες έχουν συγκεκριµένη σύνθεση, σαφώς καθορισµένο τρόπο 
λειτουργίας και συγκεκριµένο πλαίσιο αρµοδιοτήτων. Τι συµβαίνει όµως στην 
πραγµατικότητα στο Γ.Ν. Νίκαιας; Οι νοσηλευτές έχουν επιφορτιστεί µε το σύνολο 
των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την λειτουργία των επιτροπών, ενώ οι λοιποί 
εργαζόµενοι που ορίζονται ως µέλη των εν λόγω επιτροπών (γιατροί, διοικητικοί), 
παραµένουν κατά κύριο λόγο απλοί παρατηρητές στη µαραθώνια προσπάθεια των 
νοσηλευτών να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκοµείου και να 
φέρουν εις πέρας το έργο της επιτροπής προµηθειών, κάτι που τις περισσότερες 
φορές τους κρατάει µέχρι το απόγευµα στη δουλειά τους και µάλιστα χωρίς να 
αµείβονται γι’ αυτό ούτε κατ’ ιδέα. Πολλές φορές µάλιστα καλούνται υπό πίεση, να 
υπερβούν τα καθήκοντά τους ως µέλη των εν λόγω επιτροπών (καθήκον τους είναι να 
περιοριστούν µόνο στην επιλογή των δειγµάτων και όχι στην εξ αρχής αναζήτηση και 
εύρεσή τους), µε κίνδυνο να κατηγορηθούν από οποιονδήποτε για αδιαφάνεια ή 
αµέλεια κατά την επιλογή των προσφερόµενων υλικών. 

Επιπλέον αξίζει να σηµειωθεί, ότι όπως συνάγεται και από τις προµνησθείσες 
διατάξεις που διέπουν το καθεστώς προµηθειών των φορέων του δηµοσίου, οι 
έκτακτες επιτροπές έχουν ως αποκλειστικό έργο τους την ενασχόληση µε ειδικά 
θέµατα προµηθειών, ήτοι θέµατα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα. Εν 
προκειµένω, ωστόσο, όπως προκύπτει, για παράδειγµα, από την υπ’αριθµ.πρωτ. 
34167/01-09-2010 Απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Νίκαιας 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» περί της συγκρότησης επιτροπής προµήθειας 
γαστρεντερολογικών ειδών, η επιτροπή καλείται να προβεί σε έρευνα αγοράς και να 
συγκεντρώσει προσφορές από υποψήφιους προµηθευτές, εκ των οποίων θα 
αναδειχθεί και ο µειοδότης, ελέγχοντας παράλληλα την εναρµόνιση των 
προσφεροµένων τιµών µονάδος µε την αντίστοιχη τιµή του παρατηρητηρίου τιµών. 
Με λίγα λόγια η ως άνω δήθεν έκτακτη επιτροπή καλείται να φέρει εις πέρας 
σχεδόν το σύνολο της διαδικασίας προµήθειας γαστρεντερολογικών ειδών και όχι να 
απασχοληθεί µε κάποιο ειδικό θέµα της επίµαχης προµήθειας, όπως επιτάσσουν οι 
προαναφερθείσες διατάξεις.  

Υπ’αυτό το πρίσµα η συγκρότηση παρόµοιων επιτροπών µε τόσο ευρύ πεδίο 
αρµοδιοτήτων και δίχως την ύπαρξη δικλείδων διαφάνειας δεν συνάδει µε το γενικό 
πλαίσιο περί προµηθειών του δηµοσίου, όπως αυτό αποτυπώνεται στις διατάξεις του 
Νόµου 2286/1995 και του ΠΔ 394/1996. Υπογραµµίζεται, δε, ότι οι νοσηλευτές που 
µετέχουν σε έκτακτες επιτροπές προµηθειών τις περισσότερες φορές δεν έχουν 
πρόσβαση στο παρατηρητήριο τιµών, ενώ δεν τους κοινοποιούνται οι σχετικές 



εγκύκλιοι του ΙΚΑ και του ΟΓΑ, ώστε να είναι εις θέση να ελέγξουν και να 
αξιολογήσουν το ύψος των προσφεροµένων τιµών µονάδος.  

Περαιτέρω επισηµαίνεται, ότι η τοποθέτηση νοσηλευτών ως µελών των εν 
λόγω επιτροπών αποδυναµώνει έτι περισσότερο την αριθµητική δύναµη της 
νοσηλευτικής υπηρεσίας, επιτείνοντας το ήδη οξύ πρόβληµα των σηµαντικών 
ελλείψεων νοσηλευτικού προσωπικού, εις βάρος της ποιότητας των παρεχοµένων 
υπηρεσιών φροντίδας και υγείας προς τους νοσηλευοµένους ασθενείς.       

Έτσι, µετά από αναλυτική παράθεση των όσων συµβαίνουν στο νοσοκοµείο, 
αποφασίστηκε από το σύνολο των προϊσταµένων από 1ης Δεκεµβρίου 2010, η 
αποχή των νοσηλευτών από οποιοδήποτε αλλότριο καθήκον τους επιβάλλεται, 
είτε άµεσα, είτε έµµεσα. Στο διάστηµα που µεσολαβεί, η διοίκηση ευελπιστούµε 
ότι θα βρει τον τρόπο να ρυθµίσει το θέµα τούτο, αποδίδοντας στις τρεις ισότιµες 
υπηρεσίες του ιδρύµατος (Ιατρική, Νοσηλευτική και Διοικητική) τις ευθύνες 
που αναλογούν σε καθεµιά ξεχωριστά. 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος δε, έχει επανειληµµένως αναφερθεί στα 
επαγγελµατικά δικαιώµατα και καθήκοντα των Νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ, όπως αυτά 
περιγράφονται στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγµατος 351/1989. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ως άνω Προεδρικού Διατάγµατος, 
«οι πτυχιούχοι του τµήµατος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και 
Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων που φέρουν τον επαγγελµατικό 
τίτλο <Νοσηλευτής Νοσηλεύτρια>(παρ.2, άρθρο 5 του Ν. 1579/85) αποκτούν ειδικές 
επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσµα της γενικής νοσηλευτικής 
φροντίδας, ως πολυδύναµοι νοσηλευτές γενικώς φροντίδων. 2.Οι νοσηλευτές έχουν 
δικαίωµα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσηλευτικών µονάδων, στον ιδιωτικό και 
δηµόσιο τοµέα, είτε ως αυτοαπασχολούµενοι σε όλο το φάσµα παροχής νοσηλευτικών 
φροντίδων και ειδικότερα µε τα εξής αντικείµενα και δραστηριότητες. 2.1. 
Νοσηλευτικές πράξεις που γίνονται µε δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεση προς 
κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους τοµείς 
υγιεινής, του ίδιου και του περιβάλλοντος του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης 
οργανικών λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγίων του. 2.1.1. Παροχή ολοκληρωµένης και 
εξατοµικευµένης φροντίδας σε κλινήρεις αρρώστους όλων των ηλικιών, που πάσχουν 
από διάφορα νοσήµατα. 2.1.2. Λήψη νοσηλευτικών µέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης 
και ύπνου. 2.1.3. Λήψη µέρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από µακροχρόνια 
κατάκλιση. 2.1.4. Κάλυψη των αδυναµιών αυτοφροντίδας. 2.1.5. Υποβοήθηση και 
φροντίδα λειτουργιών απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου κύστης. 2.1.6. Λήψη 
νοσηλευτικών µέτρων για παραγωγή αναπνευστικής λειτουργίας. 2.1.7. Στενή 
παρακολούθηση αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη 
νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήµατα. 2.1.8. Λήψη µέτρων για 
πρόληψη ατυχηµάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικές φροντίδας. 2.1.9. Αποµόνωση 
και δήλωση αρρώστου µε λοιµώδες νόσηµα. 2.1.10.Προθανάτια υποστήριξη και 
φροντίδα του αρρώστου και µεταθανάτια φροντίδα του αρρώστου, στο θάλαµο και 
υποστήριξη της οικογένειας. 2.1.11.Σίτιση αρρώστου µε όλους τους τρόπους. 
2.1.12.Εφαρµογή φυσικών µέσων για πρόκληση υποθερµίας και επισπαστικών. 
2.1.13.Πληροφόρηση του αρρώστου και των οικείων του σε θέµατα που αφορούν. - τη 



λειτουργία του νοσοκοµείου - τη νοµοθεσία των υπηρεσιών υγείας - την εφαρµοζόµενη 
θεραπευτική αγωγή 2.1.14.Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο µε σκοπό 
την αυτοφροντίδα. 2.1.15.Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους οικείους του 
αρρώστου µε σκοπό την συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι. 2.1.16.Φροντίδα και 
υποστήριξη αρρώστου και περιβάλλοντος όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο νόσηµα. 
2.1.17.Βοήθεια στην επικοινωνία µεταξύ αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, προσωπικού 
του νοσοκοµείου άλλων κοινωνικών και κοινοτικών ιδρυµάτων και 2.1.18. Διενέργεια 
γραπτής και προφορικής ενηµερωτικής επικοινωνίας µε τα µέλη της υγειονοµικής 
οµάδας και άλλους συναφείς Οργανισµούς. 2.1.19. Συνεργασία στο συντονισµό των 
ενεργειών για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση. 2.2. Πράξεις σε απουσία 
γιατρού. 2.2.1. Εφαρµογή πρωτοκόλλου επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή µονάδες 
όπου δεν είναι σπάνια προβλεπτά οξέα συµβάντα. 2.2.2. Εφαρµογή πρώτων βοηθειών. 
2.3. Πράξεις µετά από γνωµάτευση γιατρού και εκτέλεση από τον νοσηλευτή. Ο 
νοσηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εµπειρίας να εκτελεί και 
τις πιο περίπλοκες πράξεις κατ' εφαρµογή του θεραπευτικού προγράµµατος. 2.3.1. 
Μετρήσεις διαφόρων παραµέτρων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του νοσηλευτή. 
2.3.2. Χορήγηση φαρµάκων από όλες τις οδούς. 2.3.3. Χορήγησης οξυγόνου µε όλους 
τους τρόπους. 2.3.4. Πλήρης παρεντερική θρέψη. 2.3.5. Θεραπευτικά λουτρά. 2.3.6. 
Βρογχική παροχέτευση εκκρίσεων. 

Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων, που προσδιορίζουν µε σαφήνεια τα 
επαγγελµατικά καθήκοντα των Νοσηλευτών, προκύπτει ότι η ανάθεση εκτέλεσης 
οιασδήποτε άλλης πράξεως πέραν των ανωτέρω περιγραφοµένων σε Νοσηλευτή είναι 
παράνοµη και καταχρηστική. 

Εν κατακλείδι, η διοίκηση του Γ.Ν. Νίκαιας καλείται να αποκαταστήσει 
άµεσα την ορθολογική άσκηση των νοσηλευτικών αρµοδιοτήτων προκειµένου να 
επικρατήσει η νοµιµότητα και να εξοµαλυνθεί το δυσχερές εργασιακό τοπίο που έχει 
διαµορφωθεί. 

Αναµένουµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ν.Ε. 
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