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Αθήνα, 14/01/2021 

                                                                    Αρ. Πρωτ.: 11 
 

                                                 Προς: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 
 

  Κοινοποίηση: Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέµα: «Επιβολή χρηµατικού προστίµου σε Νοσηλεύτρια»  

Αξιότιµε κ. Υπουργέ,  

Αξιότιµε κ. Υφυπουργέ, 

Με την κάτωθι επιστολή µας, επιθυµούµε να σας µεταφέρουµε την έντονη 

δυσαρέσκεια όλων των µελών µας, πανελλαδικά, για το περιστατικό επιβολής 

προστίµου σε Νοσηλεύτρια κατά την επιστροφή, από την Υπηρεσία της, µετά το 

πέρας της βάρδιας της. 

Καθώς το Εθνικό Σύστηµα Υγείας αντιµετωπίζει τη λαίλαπα του COVID – 

19 και όλο το υγειονοµικό προσωπικό δίνει την υπέρτατη µάχη, ορισµένα 

στελέχη σας, «αρέσκονται» να µην υποδεικνύουν την πρέπουσα συναδελφική 

συµπεριφορά και σεβασµό, προς τους Νοσηλευτές, δυσχεραίνοντας την ήδη 

βεβαρηµένη καθηµερινότητά τους. 

Όπως είναι γνωστό από τα ισχύοντα έκτακτα µέτρα, οι µετακινήσεις των 

Νοσηλευτών πραγµατοποιούνται µε έντυπο µετακίνησης, το οποίο φέρουν µαζί 

τους, για την πρόσβαση στις Υγειονοµικές Μονάδες, λόγω του κυκλικού 

ωραρίου. Σαφώς και υποστηρίζουµε µε θέρµη την εφαρµογή της νοµιµότητας 

και την επικροτούµε. Σαφώς και αναγνωρίζουµε το κρίσιµο έργο, το οποίο 

επιτελούν τα στελέχη σας, καθώς και τη σωµατική και πνευµατική κόπωση, την 

οποία βιώνουν, αλλά σε καµία περίπτωση δεν δεχόµαστε την υπεροπτική και 



προσβλητική συµπεριφορά την οποία επιδεικνύει µερίδα εξ’ αυτών, απέναντι σε 

Νοσηλευτές, όπως µας καταγγέλλουν τα µέλη µας, µε αποκορύφωµα το 

πρόσφατο γεγονός επιβεβαίωσης προστίµου σε Νοσηλεύτρια.  

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Οµοσπονδία του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισµού, της 

διαφάνειας, σας καλεί να προστατεύσετε όλους τους επαγγελµατίες υγείας από 

παρόµοια περιστατικά, ώστε να συµβάλλετε ουσιαστικά στην ηθική τόνωση του 

επαγγελµατισµού τους και στην αναγνώριση της προσπάθειας που 

καταβάλλουν για να στηρίξουν ολόκληρη την κοινωνία. Σε αυτές τις κρίσιµες 

στιγµές, ας πρυτανεύσει η οµοψυχία και ο αλληλοσεβασµός µεταξύ όλων των 

δηµόσιων λειτουργών.  

Μετά τιµής. 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
 
 
 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας 
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