
 

       
       ΘΕΜΑ: Παράνοµη απόφαση Διοικητικού Συµβουλίου  
       ΠΓΝ Λάρισας – ΓΝ Λάρισας 

 

 Σας γνωρίζουµε ότι, δυνάµει της υπ΄αριθ. 3/8-3-2016 απόφασης του 

ΔΣ των Νοσοκοµείων ΠΓΝ και ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ενεκρίθη η εκπαίδευση του 

προσωπικού της αιµοδοσίας (στο οποίο περιλαµβάνονται και 

Νοσηλευτές), στον ακτινοβολητή αίµατος, µε ευθύνη της Διευθύντριας του 

Τµήµατος Αιµοδοσίας του ΠΝΓΛ. Για την απόφαση αυτή, δεν ερωτήθηκε 
καν η Διευθύντρια ΝΥ, ως καθ΄ύλην αρµόδια για το νοσηλευτικό 

προσωπικό ώστε να εκφράσει τις απόψεις της και δεν ελήφθη υπόψιν η 

ορθή παρατήρηση του Μέλους του ΔΣ κου Νάκου περί εξαιρέσεως του 

προσωπικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, µε επίκληση του υπ’ 

αριθ.1763/11-12-2013 εγγράφου µας. 

 Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου 
Δικαίου, εποπτευόµενο από το Υπουργείο Υγείας (ν3252/2004) και  

θεσµικό όργανο προάσπισης των συµφερόντων και των επαγγελµατικών 

δικαιωµάτων των Νοσηλευτών της χώρας µας, σας επισηµαίνει τα 
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ακόλουθα -καίτοι αυτονόητα και θεσµοθετηµένα από την κείµενη 

Νοµοθεσία εδώ και 27 έτη: 

 Τα υπηρεσιακά καθήκοντα των νοσηλευτών περιγράφονται κατά 
τρόπο περιοριστικό από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγµατος 
351/1989, το οποίο δεν έχει υποστεί µέχρι σήµερα κάποια 
τροποποίηση.  

 Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, οι φέροντες τον τίτλο του 

Νοσηλευτή, όπως αυτός καθιερώθηκε από το άρθρο 5§2 Α του Νόµου 

1579/1985, είναι αρµόδιοι για τη διενέργεια νοσηλευτικών πράξεων που 

γίνονται µε δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης προς κάλυψη των 

αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους τοµείς 

υγιεινής του ίδιου και του περιβάλλοντός του, ασφάλειας, άνεσης, 

υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγίων του.  

Στις πράξεις αυτές περιλαµβάνεται η παροχή ολοκληρωµένης και 

εξατοµικευµένης φροντίδας σε κλινήρεις αρρώστους, όλων των ηλικιών, 

που πάσχουν από διάφορα νοσήµατα, η λήψη νοσηλευτικών µέτρων και 

επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου, η λήψη µέτρων για πρόληψη και 

φροντίδα επιπλοκών από µακροχρόνια κατάκλιση, η κάλυψη των 

αδυναµιών αυτοφροντίδας, η υποβοήθηση και φροντίδα λειτουργιών 

εντέρου και ουροδόχου κύστης, η λήψη νοσηλευτικών µέτρων για 

παραγωγή αναπνευστικής λειτουργίας, η στενή παρακολούθηση 

αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, 

τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήµατα, η λήψη µέτρων για 

πρόληψη ατυχηµάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικής φροντίδας, η 

αποµόνωση και δήλωση αρρώστου µε λοιµώδες νόσηµα, η προθανάτια 

υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου και µεταθανάτια φροντίδα του 

αρρώστου στο θάλαµο και υποστήριξη της οικογένειας, η σίτιση αρρώστου 

µε όλους τους τρόπους, η εφαρµογή φυσικών µέσων για πρόκληση 

υποθερµίας, η εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο µε σκοπό 

την αυτοφροντίδα, η εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους οικείους του 

αρρώστου µε σκοπό τη συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι, η φροντίδα και 

υποστήριξη του αρρώστου όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο νόσηµα, η 

βοήθεια στην επικοινωνία µεταξύ αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, 

προσωπικού του νοσοκοµείου και άλλων κοινωνικών ιδρυµάτων, η 

διενέργεια γραπτής και προφορικής ενηµερωτικής επικοινωνίας µε τα µέλη 



της υγειονοµικής οµάδας και άλλους συναφείς Οργανισµούς. Σε απουσία 

γιατρού, οι Νοσηλευτές εφαρµόζουν τις πρώτες βοήθειες. Περαιτέρω, 

έχουν την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εµπειρίας να εκτελούν 

και πιο περίπλοκες πράξεις κατ’εφαρµογή του θεραπευτικού 

προγράµµατος, όπως: µετρήσεις διαφόρων παραµέτρων που εµπίπτουν 

στις αρµοδιότητες του νοσηλευτή, χορήγηση φαρµάκων από όλες τις 

οδούς, πλήρης παρεντερική θρέψη, θεραπευτικά λουτρά, βρογχική 

παροχέτευση εκκρίσεων.  

 Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, τα υπηρεσιακά καθήκοντα 
των νοσηλευτών είναι αµιγώς νοσηλευτικά και µεταξύ αυτών δεν 
συµπεριλαµβάνεται η ακτινοβόληση µονάδων αίµατος, ώστε να 
απαιτείται η εκπαίδευσή τους στον ακτινοβολητή. 
Η ακτινοβόληση µονάδων αίµατος είναι διαδικασία αµιγώς 

ακτινοθεραπευτική και αποτελεί κατά Νόµον καθήκον των  Ακτινολόγων, 

Πτυχιούχων της Σχολής Ραδιολογίας- Ακτινολογίας, σύµφωνα µε ρητή και 

σαφέστατη πρόβλεψη του άρθρου 3.3 στοιχείο η΄ του ΠΔ 164/1996 (ΦΕΚ 

Α 118 1996): «εκθέτουν σε ακτινοβολία αιµοπετάλια, πλάσµα αίµατος και 

λοιπά στοιχεία του ανθρώπινου οργανισµού, εξυπηρετώντας άλλα Τµήµατα 

του Νοσοκοµείου » 

  Επειδή τα καθήκοντα κάθε κλάδου και κατηγορίας υπαλλήλων 
προσδιορίζονται αποκλειστικά και µόνο από τη Νοµοθεσία και όχι 
κατά περίπτωση, µε παντελώς αναιτιολόγητες αποφάσεις ΔΣ ή 
δυνάµει απλών εισηγήσεων ή ενηµερωτικών εγγράφων διαφόρων 
υπηρεσιών του Νοσοκοµείου.  
Η δε Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας, ουδεµία νόµιµη 

αρµοδιότητα έχει να προσδιορίσει τα καθήκοντα των Νοσηλευτών 
που ήδη προβλέπονται από το ανωτέρω προεδρικό διάταγµα και σε 
καµία περίπτωση δεν είναι νόµιµο να υποκαταστήσει τη  νοµοθετική 
εξουσία. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Νόµου 1733/1987, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήµερα: « ...  2.  Για  την  εκπλήρωση  του  σκοπού  της  η  

ΕΕΑΕ  έχει  τις   εξής  αρµοδιότητες:    α.   Προγραµµατίζει,   συντονίζει   

και   αξιολογεί  τις  µετρήσεις  ραδιενέργειας περιβάλλοντος στη χώρα.    β. 

Εισηγείται στον Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας  και  Τεχνολογίας  και  σε  

κάθε άλλο αρµόδιο υπουργό, που απευθύνεται στην ΕΕΑΕ σχέδιο ή  



σχέδια  αντιµετώπισης  κινδύνων  και  αναγκών  που  προκαλούνται   από  

αυξηµένη ραδιορύπανση.    γ.  Εκδίδει οδηγίες ασφάλειας και συντάσσει 

κανονισµούς λειτουργίας,  εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων που 

εκπέµπουν  ιοντίζουσες  "και µη ιοντίζουσες" ακτινοβολίες  οι οποίοι 

εγκρίνονται και ισχύουν µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας,  

Ενέργειας  και  Τεχνολογίας  και  κάθε  άλλου  κατά περίπτωση αρµόδιου  

υπουργού και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα  της  Κυβερνήσεως  κατά  

την  κρίση τους. Παρακολουθεί και ασκεί έλεγχο για την εφαρµογή των 

οδηγιών  και  κανονισµών.  Εισηγείται  επίσης  σε  αρµόδιους φορείς και 

εκπονεί  κανονισµούς ακτινοπροστασίας καθώς και τη λήψη  προληπτικών  

µέτρων  ή  την  εκτέλεση  διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση 

παραβίασης οδηγιών ή  κανονισµών.  δ. Διεξάγει µετρήσεις και εκδίδει η 

ίδια, ή κατ` εξουσιοδότησή  της  άλλοι φορείς, τα σχετικά πιστοποιητικά.    ε.  

Μεριµνά  για  τη  µετεκπαίδευση  επιστηµόνων  και τεχνικών στην  ηµεδαπή 

ή αλλοδαπή σε θέµατα που αφορούν  τους  σκοπούς  της  και  τις  

αρµοδιότητές της.    στ.  Γνωµοδοτεί  στα  αρµόδια  όργανα για την παροχή, 

τροποποίηση ή  ανάκληση άδειας  εισαγωγής,  εγκατάστασης  και  

λειτουργίας  στη  χώρα  πυρηνικών αντιδραστήρων και γενικά πυρηνικών 

εγκαταστάσεων κάθε τύπου  και προορισµού.    ζ. Παρέχει, τροποποιεί ή 

ανακαλεί, αιτιολογηµένα, άδειες παραγωγής,  κατοχής, διάθεσης και 

χρήσης  ραδιενεργών  ουσιών  (ραδιοϊσοτόπων  και  ιχνηθετηµένων  

ενώσεων),  καθώς  και  κάθε  φύσης  ραδιενεργών  πηγών,  

περιλαµβανοµένων και των σχασίµων υλικών.    η. Εκπροσωπεί τη  χώρα  

σε  διεθνείς  οργανισµούς  για  θέµατα  της  αρµοδιότητάς της, µετά από 

έγκριση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας  και  Τεχνολογίας  σε 

περιπτώσεις που η εκπροσώπηση δεν προβλέπεται από  υφιστάµενες 

διεθνείς συµβατικές διατάξεις.    θ. Εκδίδει οδηγίες ασφάλειας για τη  

διαφύλαξη,  διάθεση,  µεταφορά  και  αποθήκευση  των  ραδιενεργών  

υλικών  και  εισηγείται  στους κατά  περίπτωση αρµόδιους υπουργούς την 

έκδοση υπουργικών αποφάσεων  για  τη  διαδικασία ελέγχου και την 

τήρηση των διαδικασιών.» 

 Επειδή, επιπροσθέτως, στην  υπ’ αριθ. 4.2/229 (ΦΕΚ Β 947 
26.5.2015) απόφαση της  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ) µε τίτλο: «Ειδικές απαιτήσεις για την έκδοση ειδικής 

άδειας λειτουργίας ακτινοβολητών παραγώγων αίµατος» δεν 



περιλαµβάνεται καµία διάταξη σχετική µε την εκπαίδευση του 

προσωπικού γενικότερα και των Νοσηλευτών που υπηρετούν στην 

αιµοδοσία ειδικότερα στον ακτινοβολητή αίµατος (του συστήµατος  το 

οποίο φέρει κλειστή ραδιενεργό πηγή µε µοναδικό σκοπό την 

ακτινοβόληση παραγώγων αίµατος). Αναφορικά µε το προσωπικό, στο 

άρθρο 5, απόφασης στα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση 

ειδικής άδειας λειτουργίας ακτινοβολητών παραγώγων αίµατος, 

περιλαµβάνεται µόνο «ονοµαστική κατάσταση του προσωπικού και τίτλοι 

σπουδών». 

 Επειδή εποµένως, η περιλαµβανόµενη στην ανωτέρω απόφαση ή σε 

έγγραφα που ήθελε εκδοθούν κατ’ εφαρµογή αυτής, ενδεχόµενη διαταγή 
προς τους Νοσηλευτές δια της οποίας τους επιβάλλεται η 
εκπαίδευση στην ακτινοβόληση µονάδων αίµατος  ή τους ανατίθεται 
στη συνέχεια το εν λόγω καθήκον, είναι παράνοµη. Κατ΄εφαρµογή των 

άρθρων 25 παρ. 2 και 30 του Υπαλληλικού Κώδικα οι Νοσηλευτές 
οφείλουν να εκτελέσουν τη διαταγή, εκφράζοντας όµως εγγράφως 
την  αντίθεσή τους µε σχετική αναφορά. 

  Δια του παρόντος διαµαρτυρόµαστε έντονα για τις ενέργειες και 

πρακτικές υποτίµησης του νοσηλευτικού κλάδου- δια της ανάθεσης στους 

Νοσηλευτές καθηκόντων άλλων κλάδων, χωρίς να συντρέχει καµία κατά 

νόµον προϋπόθεση κάθε φορά που ανακύπτουν προβλήµατα στη 

λειτουργία των Νοσοκοµείων- και µε τη ρητή επιφύλαξη παντός νοµίµου 

δικαιώµατός µας σας καλούµε όπως άµεσα συµµορφωθείτε µε τη 
νοµιµότητα και ανακαλέσετε την ανωτέρω απόφαση και κάθε 
µεταγενέστερη απόφαση που στηρίζεται σε αυτή, αναφορικά µε την 
εκπαίδευση των Νοσηλευτών του Τµήµατος Αιµοδοσίας στον 
ακτινοβολητή µονάδων αίµατος. 
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