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Αθήνα 05/04/2013 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Απαράδεκτες οι παρεµβάσεις των γιατρών στα νοσηλευτικά καθήκοντα 

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, το θεσµικό όργανο προάσπισης των δικαιωµάτων των Νοσηλευτών της 
χώρας σας επισηµαίνει τα ακόλουθα: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του πδ 87/1986 όπως ισχύει σήµερα: «1. Κάθε Νοσοκοµείο 

απαρτίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της   παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόµου 1397/83, από 

τρεις υπηρεσίες α) την Ιατρική, β) την Νοσηλευτική και γ) την Διοικητική. 2. Κάθε υπηρεσία έχει την 

δική της ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση. Οι τρεις υπηρεσίες είναι µεταξύ τους 

ιεραρχικά ισότιµες και υπάγονται ιεραρχικά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του 

Νοσοκοµείου.».  Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του πδ 87/1986: «1. Αρµοδιότητες της Ιατρικής 

Υπηρεσίας είναι: Η προώθηση και προαγωγή  της υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, η 

παροχή υπηρεσιών υγείας και ο προγραµµατισµός και ο έλεγχος των παρεχόµενων υπηρεσιών.  2. 

Αρµοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι: Η παροχή νοσηλείας στους αρρώστους, 

σύµφωνα µε τα διδάγµατα της   νοσηλευτικής και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων 

σε κάθε περίπτωση γιατρών, η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής και της  εκπαίδευσης 

στον τοµέα αυτό, και ο προγραµµατισµός και ο έλεγχος των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 Από τις κείµενες διατάξεις προκύπτει µε σαφήνεια ότι ουδεµία σχέση ιεραρχικής 

εξάρτησης υφίσταται µεταξύ ιατρών και νοσηλευτών. Η Ιατρική και η Νοσηλευτική Υπηρεσία 

κάθε νοσηλευτικού ιδρύµατος είναι ιεραρχικά ισότιµες και διαθέτουν έκαστη τη δική της ξεχωριστή 

συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση. 

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση, ότι θα παρεµβαίνει άµεσα σε κάθε 
περίπτωση που παρατηρούνται κρούσµατα κατάχρησης εξουσίας σε βάρος των 
Νοσηλευτών, µε όλα τα νόµιµα µέσα.   

 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
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