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                                                                    Αρ. Πρωτ.: 35 
 

                                                 Προς: 1. Γενικό Νοσοκοµείο Κατερίνης 

 2. Ιατρικό Σύλλογο Πιερίας 
Κοινοποίηση: 3η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας 

 
 ΘΕΜΑ: «Καταδίκη βίας σε Νοσηλεύτρια - Απόδοση πειθαρχικής 
ευθύνης». 
 

Αξιότιµοι, 

 

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Οµοσπονδία του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας, καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό άσκησης βίας κατά 

συναδέλφου Νοσηλεύτριας στο Γ.Ν. Κατερίνης από ιατρό και καλεί άµεσα τη 

Διοίκηση του Νοσοκοµείου, τον Ιατρικό Σύλλογο Πιερίας και τη Διοίκηση της 3ης 

Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας, να επιληφθούν άµεσα και να σταθούν 

στο ύψος των περιστάσεων, δίνοντας δραστικές λύσεις, βάζοντας ένα τέλος 

στον κύκλο της βίας. 

 

  Όπως σας είναι ήδη γνωστό την 23/12/2020 κατά την εκτέλεση ιατρικών 

και νοσηλευτικών πράξεων σε ασθενή, θεράπον ιατρός, ενώ εκτελούσε ιατρική 

πράξη συνεργαζόµενος µε τη Νοσηλεύτρια βάρδιας, προέβηκε σε σωµατική 

άσκηση βίας εναντίον της (χτύπηµα δεξιού άνω άκρου), όλως απροκλήτως, 

ενώπιον του ασθενούς και έτερων ιατρών, οι οποίοι επενέβησαν για να µην 

ασκήσει περαιτέρω βία στη Νοσηλεύτρια. 

 

 Το περιστατικό δε, έχουµε πληροφόρηση ότι δεν είναι το µοναδικό και 

βρισκόµαστε ενώπιον επικίνδυνων και ποινικά κολάσιµων συµπεριφορών σε 



χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας.  

 

  Καταρχάς τονίζουµε την υποχρέωση της Διοίκησης να παρέχει στους 

εργαζοµένους ασφαλές περιβάλλον εργασίας, καταστέλλοντας κάθε είδους 

κίνδυνο που απειλεί τη ζωή και τη σωµατική τους ακεραιότητα, µε κάθε νόµιµο 

µέσον. 

 

 Το Σύνταγµα στο άρθρο 21 παρ. 3 περιέχει γενική διάταξη για την 

προστασία της υγείας των πολιτών («Το Κράτος µεριµνά για την υγεία των 

πολιτών και παίρνει ειδικά µέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, 

της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.»). Ο ισχύων Κώδικας 

Δηµοσίων Υπαλλήλων, στο άρθρο 44 «Όροι υγιεινής και ασφάλειας. 1. Οι 

υπάλληλοι έχουν δικαίωµα στη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας 

στο χώρο εργασίας τους. 2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση 

των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 

Οικονοµίας και Οικονοµικών και ύστερα από γνώµη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, ιδρύεται στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης οργανική 

µονάδα για την εποπτεία και τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας του 

χώρου εργασίας των υπαλλήλων του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων 

δηµοσίου δικαίου. 

 

 Η νοµοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων 

κωδικοποιήθηκε δια του Ν. 3850/2010. Η εφαρµογή του επεκτείνεται κατά το 

άρθρο 2 και στις «επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και 

του δηµόσιου τοµέα.» Στο άρθρο 42 του Νόµου αυτού ορίζεται: 1. Ο εργοδότης 

υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων ως 

προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν 

την υγεία και ασφάλεια των τρίτων.». 

 

 Κατά δεύτερον και σηµαντικότερον καταγγέλλουµε την ανάρµοστη και 

ποινικά κολάσιµη συµπεριφορά του ως άνω ιατρού, ως αντικείµενη σε κάθε 

έννοια χρηστής άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος. Η χειροδικία κατά την άσκηση 

των καθηκόντων είναι εκτός λογικής και µη αποδεκτή, δεν αρµόζει σε κανέναν, 

πολλώ  δε σε επιστήµονα, ιατρό και εργαζόµενο σε Δηµόσιο Νοσοκοµείο της 

χώρας, ενώ αντίκειται ευθέως στο άρθρο 21 παρ. 4 του Κώδικα Ιατρικής 

Δεοντολογίας (« Ο ιατρός οφείλει να σέβεται, να διατηρεί άριστες σχέσεις και να 

συνεργάζεται αρµονικά µε τους νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό κατά την 



εκτέλεση των καθηκόντων του, παραµερίζοντας οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, µε 

γνώµονα το συµφέρον του ασθενή και την εύρυθµη λειτουργία του φορέα 

παροχής υπηρεσιών.»). 

 

  Η ως άνω συµπεριφορά δε, πέραν των πράξεων αρµοδιότητας των 

ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων, συνιστά σοβαρή παραβίαση των 

πειθαρχικών διατάξεων και είναι επιβεβληµένη η πειθαρχική τιµωρία του ιατρού. 

 

 Επειδή πρέπει να αποδοθούν οι νόµιµες ευθύνες και να ελεγχθεί άµεσα 

πειθαρχικά ο ανωτέρω ιατρός. 

 

 Επειδή καµία νοσηλεύτρια ή νοσηλευτής δεν είναι δυνατόν να δέχεται βία 

και δη από λειτουργούς που έχουν δώσει όρκο προστασίας της υγείας και 

θεραπείας των πασχόντων. 

 

  Διαµαρτυρόµενοι για την ως τώρα καθυστέρηση απόδοσης ευθυνών 

(από 24/12/2020), εκφράζουµε την αµέριστη συµπαράστασή µας στην 

Νοσηλεύτρια και ζητούµε την άµεση λήψη µέτρων για την προστασία της και την 

παραδειγµατική τιµωρία του ιατρού από έκαστο εξ’ υµών στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων του.  

 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

 
 
 
     Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
  
 
 

Γεώργιος Αβραµίδης  Τζαννής Πολυκανδριώτης 


