
 

       
                    
ΘΕΜΑ: Παράνοµη ανάθεση αλλοτρίων καθηκόντων στους 
Νοσηλευτές του ΠΓΝ Λάρισας. 
Σχετ. το υπ’ αριθ. πρωτ. του ΠΓΝΛ 41805/29-08-2018  έγγραφο του 

Καθηγητή Γαστρεντερολογίας κ. Ποταµιάνου. 

 

Με αφορµή την γενικευµένη τάση ανάθεσης καθηκόντων κάθε είδους 

προς τους Νοσηλευτές, η οποία παρατηρείται εδώ και αρκετό χρονικό 

διάστηµα, µε την ελπίδα ότι αποτελεί πρόσκαιρο φαινόµενο προς κάλυψη 

έκτακτων και ειδικών αναγκών, µετά την καταφανή διάψευση των 

προσδοκιών µας αυτών και λόγω της διαρκούς προσθήκης νέων 
«καθηκόντων» και εργασιών στο ήδη επιβαρυµένο και εξουθενωµένο 

νοσηλευτικό προσωπικό, σας επισηµαίνουµε τα ακόλουθα:  

 Παρά τις οριακές συνθήκες στελέχωσης και τις υπεράνθρωπες 

προσπάθειες του νοσηλευτικού προσωπικού που υπερβαίνει καθηµερινά 

κάθε όριο ψυχικής και σωµατικής αντοχής, προκειµένου να εξυπηρετήσει 

τις ανάγκες των ασθενών  και την εύρυθµη λειτουργία της Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας, στο ΠΓΝ Λάρισας – λόγω και της τεράστιας έλλειψης 

προσωπικού Γενικών Καθηκόντων π.χ. εργατών, µεταφορέων ασθενών, 
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βοηθών θαλάµων κ.ά.- έχει προαποφασιστεί (ατύπως και 
προφορικώς) ότι όλες οι ελλείψεις προσωπικού σε όλους τους 
κλάδους θα καλύπτονται από Νοσηλευτές. 
Έτσι, παρατηρείται το φαινόµενο οι Νοσηλευτές να αναγκάζονται δια 

προφορικών και µη σύννοµων εντολών να εγκαταλείπουν το Τµήµα τους 

και κατ’ επέκταση τους ασθενείς προκειµένου: να προσκοµίσουν τις 

συνταγές παραγγελίας φαρµάκων στο φαρµακείο και αργότερα να 

µεταβούν εκ νέου για να φέρουν τα φάρµακα στο τµήµα, να φέρουν υλικά  

που ελλείπουν ή εξαντλούνται από τις αποθήκες γενικών αναλώσιµων 

υλικών, να µεταφέρουν τα έντυπα για την απαιτούµενη εξέταση ασθενών 

στον αξονικό-µαγνητικό τοµογράφο, στο ακτινολογικό κτλ, να διαβιβάσουν 

παρακλινικές εξετάσεις πολλάκις ηµερησίως σε όλα τα τµήµατα του 

νοσοκοµείου, να µεταφέρουν φιάλες αίµατος από την Αιµοδοσία, δείγµατα 

(αίµατος, ούρων, βιοψίες, ΕΝΥ κτλ) στα ανάλογα εργαστήρια, να βγάλουν 

φωτοτυπίες, να ασκούν καθήκοντα Βοηθών Θαλάµου, να µεταφέρουν 

ασθενείς όταν δεν υπάρχει διαθέσιµος τραυµατιοφορέας σε έκτακτη 

ανάγκη ή για να µην χάσουν την εξέτασή τους, να µεταφέρουν τη 

νοσολογική κίνηση της ηµέρας (εισιτήρια, εξιτήρια, χρεωστικά υλικών), να 

µεταφέρουν καθαρό ιµατισµό από τα πλυντήρια ή υλικό από την 

αποστείρωση, να διανέµουν προγράµµατα χειρουργείου και αν υπάρξει 

αναθεώρησή τους, να τα αναδιανέµουν, να καταχωρούν τις βάρδιες του 

προσωπικού ηλεκτρονικά κάνοντας εργασία που κατά το Νόµο ανήκει στη 

Διοικητική Υπηρεσία και σχετίζεται µε τη µισθοδοσία κλπ. 

 Η κατάσταση ολοένα και δυσχεραίνει και πρόχειρες λύσεις όπως το να 

µεταβαίνει  η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, οι Τοµεάρχες (ή 

ακόµα και οι σπουδαστές) προκειµένου να µεταφέρουν υλικά από τις 

αποθήκες και το Φαρµακείο και να δώσουν λύση στα φλέγοντα καθηµερινά 

προβλήµατα αποτελεί πρόδηλο υποβιβασµό του ρόλου τους. 

Από όλα τα ανωτέρω, θεωρούµε ότι θίγονται και τα δικαιώµατα των 
ασθενών, καθώς το νοσηλευτικό προσωπικό αντί να ασκεί τα νόµιµα 

καθήκοντα του κλάδου και της θέσης του, παρέχοντας ποιοτική 

νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς (θεµελιώδη αρµοδιότητα και σκοπός 

της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας), περνά µεγάλο µέρος του ωραρίου του 

στους διαδρόµους ασκώντας αλλότρια καθήκοντα. Από την πρακτική αυτή 



τίθενται σοβαρά ζητήµατα δηµοσίου συµφέροντος και προστασίας της 

δηµόσιας υγείας, καθώς αποδυναµώνεται κάτω από τα επίπεδα ασφαλείας 

η νοσηλευτική δύναµη, µε όσους κινδύνους αυτό συνεπάγεται για τους 

ασθενείς. 

Παράλληλα µε θλίψη διαπιστώνουµε ότι οι Νοσηλευτές δεν 

αντιµετωπίζονται ως επιστήµονες υγείας αλλά ως υπάλληλοι γενικών 
καθηκόντων και η παρουσία τους δίπλα στον ασθενή θεωρείται 
πιθανόν  δευτερεύουσας σηµασίας. 
Σύµφωνα µε το πδ 351/1989 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 και διατήρησης ισοζυγίων του.  

 Η  απαρίθµηση των νοσηλευτικών πράξεων στο ανωτέρω ΠΔ 
είναι ειδική και περιοριστική, µη επιδεχόµενη, ως εκ τούτου, 

οποιαδήποτε διασταλτική ερµηνευτική εκδοχή. 

 Στα νοσηλευτικά καθήκοντα δεν περιλαµβάνονται κατά το Νόµο 

καθήκοντα βοηθών θαλάµου, φαρµακοποιών, υπαλλήλων γενικών 

καθηκόντων και τραυµατιοφορέων, ούτε καθήκοντα ανήκοντα στην  

Διοικητική Υπηρεσία, καθήκοντα µεταφοράς εγγράφων, φαρµάκων και 

υλικού ή καθήκοντα αµιγούς γραµµατειακής φύσης και η ανάθεση τους σε 

Νοσηλευτές είναι προδήλως παράνοµη κατά τα άρθρα 25 και 30 ΥΚ. 

Επειδή, η αρχή της ισότητας και της ίσης µεταχείρισης 
παραβιάζεται κατάφωρα µε την ανάθεση συγκεκριµένων υπηρεσιακών 

ενεργειών για τις οποίες ο Νόµος δεν ορίζει ότι ανατίθενται σε ειδική 

κατηγορία υπαλλήλων, σε µια µόνο και πάντοτε την ίδια κατηγορία 
υπαλλήλων- τους Νοσηλευτές. 

 Επειδή, το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ήδη αποδεκατισµένο και 

εξουθενωµένο και δεν επαρκεί ώστε να παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας 

και υγείας µε απόλυτη ασφάλεια, ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα, 

τηρουµένων όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, των ελαχίστων 

κανόνων για την οργάνωση του χρόνου απασχόλησης και των 



ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων περί της αναλογίας µεταξύ ασθενών 

και νοσηλευτών. 

  Επειδή και εξ αυτού του λόγου δεν είναι σύννοµη και σύµφωνη µε την 

αρχή της χρηστής διοίκησης η περαιτέρω επιβάρυνση του νοσηλευτικού 

προσωπικού µε αρµοδιότητες και εργασίες που δεν ανήκουν στα 

καθήκοντά τους. 

Επειδή, η θεώρηση των Νοσηλευτών ως υπαλλήλων γενικών 
καθηκόντων (ας µας επιτραπεί η έκφραση «παιδιά για όλες τις 
δουλειές»)  αποτελεί πρόδηλο επιστηµονικό τους υποβιβασµό.  
Επειδή, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, το επαγγελµατικό 

επιµελητήριο των Νοσηλευτών, έχει µεταξύ άλλων καταστατικό σκοπό την 

εξασφάλιση υψηλής στάθµης φροντίδας και υγείας στο κοινωνικό σύνολο 

και την συµβολή στην προστασία της υγείας του Ελληνικού Λαού. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 Διαµαρτυρόµενοι για την αντιµετώπιση των Νοσηλευτών ως 

πρόσφορη λύση σε κάθε είδους πρόβληµα που ανακύπτει στο ΠΓΝ 
Λάρισας και τον διαρκή επιστηµονικό τους υποβιβασµό, σας καλούµε 

όπως, άµεσα αποκαταστήσετε την νοµιµότητα και προβείτε σε κάθε 

απαιτούµενη ενέργεια για την διακοπή της – ούτως ή άλλως- παρανόµου 
ανάθεσης καθηκόντων άλλων κλάδων στους Νοσηλευτές, ώστε οι 
Νοσηλευτές να ασκούν τα επιβαλλόµενα εκ του Νόµου καθήκοντα της 

θέσης και της ειδικότητας τους, καθώς και όπως σύµφωνα µε τις 
συνταγµατικές και νοµοθετικές επιταγές παύσετε να αναθέτετε κάθε 
είδους πρόσθετο καθήκον αποκλειστικά και µόνον σε Νοσηλευτές. 

 Ρητώς δε επισηµαίνουµε ότι οι εργαζόµενοι που εκτελούν διαταγές, 

ακόµα και αν αυτές είναι παράνοµες, µε ευσυνειδησία και πίστη στα 

καθήκοντα τους, σε καµία περίπτωση δεν θα ευθύνονται εάν τυχόν 
τεθεί σε κίνδυνο η ζωή των ασθενών που αναγκάζονται να στερηθούν 

παρανόµως, έστω και πρόσκαιρα, τη νοσηλευτική φροντίδα που 

δικαιούνται. Την δε αποκλειστική ευθύνη θα φέρει η Διοίκηση του 
Νοσοκοµείου, η οποία και διαιωνίζει το εν λόγω πρόβληµα. 

 
 
                                   ΓΙΑ ΤΟ  4ο Π.Σ. 
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