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ΘΕΜΑ: Επεμβατικές και παράνομες συμπεριφορές εις βάρος της τεχνικής υπηρεσίας 

του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου 
 

Η βαρύτητα του ρόλου των Διπλωματούχων Μηχανικών και των τεχνικών υπηρεσιών της 

υγείας υπογραμμίζεται στις παρούσες κρίσιμες συνθήκες της τρέχουσας πανδημίας και έχει εν 

πολλοίς επισημανθεί σε προγενέστερα έγγραφα τόσο της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ, όσο και της ΠΟ 

ΕΜΔΥΔΑΣ (Έγγραφο ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ 11-2020, Έγγραφο ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 11-2020, Ψήφισμα για 

την Υγεία 18 Συνεδρίου ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ). Παρόλα αυτά, δυστυχώς, μέλη μας και γενικά τεχνικές 

υπηρεσίες υγείας βάλλονται καθημερινά από απαξιωτικές και παράνομες συμπεριφορές, με 

συνεπακόλουθες συνέπειες που θίγουν όχι μόνο την απρόσκοπτη λειτουργία αλλά και την 

ασφάλεια των δομών υγείας. 

Συγκεκριμένα ενημερωθήκαμε ότι συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου - Γ.Ν. Κ.Υ. Νεαπόλεως "Διαλυνάκειο", χωρίς καμία εκτελεστική 

ιδιότητα και κατά παρέκκλιση κάθε νόμιμης διαδικασίας- ασκεί παρανόμως επεμβατικό ρόλο στο 

έργο της τεχνικής υπηρεσίας, δίνοντας απευθείας εντολές στα συνεργεία με επιτακτικό, 

προσβλητικό και υποτιμητικό ύφος. Πέραν της μη τήρησης της ιεραρχίας και της νομοθεσίας 

σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα, οι εντολές αυτές δε βασίζονται σε κανένα τεχνικό 

υπόβαθρο, με αποτέλεσμα πέραν της δυσλειτουργίας να απειλείται η ασφαλής λειτουργία του 

νοσοκομείου. Εντολή τρίτων προς τεχνίτες για εκτέλεση διαφόρων εργασιών (υδραυλικών, 

ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, μηχανολογικών, οικοδομικών, κλπ), πέραν του ότι αποτελεί 
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παράνομη πράξη, συνεπάγεται σημαντικές ποινικές και αστικές ευθύνες καθώς διακυβεύεται η 

ασφαλής και αδιάλειπτη λειτουργία του νοσοκομείου και ελλοχεύει ο κίνδυνος πρόκλησης 

ατυχημάτων. 

Έχει πολλές φορές επισημανθεί ο πρωτεύων ρόλος που διαδραματίζουν οι μηχανικοί της 

υγείας, όχι μόνο στην ασφαλή λειτουργία αλλά και στην αναβάθμιση των υποδομών, κτιρίων, 

ηλεκτρομηχανολογικού και βιοϊατρικού εξοπλισμού. Επίσης στις παρούσες κρίσιμες συνθήκες οι 

μηχανικοί της υγείας συμβάλουν καθοριστικά στη δημιουργία νέων ΜΕΘ και μονάδων covid19 σε 

συνθήκες χρονικής πίεσης, περιορισμένου πλήθους και ειδικοτήτων τεχνιτών. 

Την ίδια στιγμή που η τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου γίνεται 

αποδέκτης διαβολής, προσβλητικής συμπεριφοράς και απαξίωσης, και παρά τα χρόνια προβλήματα 

υποστελέχωσής της, επετεύχθη μετά από μακροχρόνια προσπάθεια των στελεχών της, η ένταξη των 

διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Νομού Λασιθίου σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης 

χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ποσού 4.500.000 ευρώ, ύψος πρωτόγνωρο για τα 

Νοσοκομεία του Λασιθίου. 

Ο σεβασμός των γνώσεων και του ρόλου του Διπλωματούχου μηχανικού θα έπρεπε να είναι 

αυτονόητος. Απαιτούμε επιτακτικά και άμεσα την τήρηση της νομιμότητας. Για οποιαδήποτε 

αστοχία σε εργασίες που έχουν επέμβει αναρμόδιοι τους καθιστούμε υπεύθυνους, επιφυλασσόμενοι 

παντός νομίμου δικαιώματος των μελών μας. 

 

Για το Δ.Σ. 

 


