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Αθήνα, 12/08/2022 

Αρ. Πρωτ.: 435 

  
                                                   Προς: 1. Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας 

 (Διοικητή: κ. Ανδρέα Κολοκυθά), E – mail: grammateia@hosplam.gr   

 

Κοινοποίηση: Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

(Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Ελένη Κωστορίζου) 
E – mail: grammateia@hosplam.gr 

 

2. Υπουργείο Υγείας 

(Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη), E – mail: minister@moh.gov.gr 

Κοινοποίηση: Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας (κ. Ασηµίνα Γκάγκα), E – mail: 

alternate.minister@moh.gov.gr 

 

3. 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 
(Διοικητή: κ. Φώτιο Σερέτη), E – mail: info@dypethessaly.gr 

 

4. Αστυνοµική Διεύθυνση Φθιώτιδας  

E – mail: adfthiotidas@hellenicpolice.gr 

Κοινοποίηση: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

(Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο), E – mail: kepik@astynomia.gr 

 
Θέµα: «Οι Νοσηλευτές στο έλεος της βιαιοπραγίας – Απαιτούµε την άµεση 

καταδίκη και τον πειθαρχικό έλεγχο του δράστη» 
 
Αξιότιµοι, 

 

Στις 11 Αυγούστου 2022, ολόκληρη η νοσηλευτική κοινότητα συγκλονίστηκε, από 

την αποτρόπαια και καταδικαστέα πράξη, ενός συνοδού νοσηλευόµενου ασθενούς, η 

οποία έλαβε χώρα στο Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας, απέναντι στο Νοσηλευτικό Προσωπικό, 

κατά την οποία, ο συνοδός άσκησε σωµατική βία και λεκτικές απειλές κατά της ζωής των 



εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις µαρτυρίες των θυµάτων και των αντίστοιχων 

δηµοσιευµάτων.  

 

Κατόπιν πληθώρας καταγγελιών Νοσηλευτών τόσο από το Γενικό Νοσοκοµείο 

Λαµίας, όσο και πανελλαδικά, ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ την αποτρόπαια αυτή πράξη και σας 

εκφράζουµε την ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ όλων των µελών µας, για το συγκεκριµένο περιστατικό, 

αλλά και για τα αλλεπάλληλα κρούσµατα βίας, τα οποία λαµβάνουν χώρα καθηµερινά σε 

όλες τις Υπηρεσίες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.  

 

Ως πότε οι Νοσηλευτές και όλοι οι επαγγελµατίες υγείας θα είναι έρµαια απέναντι 

στα περιστατικά βίας, τα οποία διαπράττονται από ασθενείς και συνοδούς µέσα στους 

χώρους παροχής νοσηλευτικής φροντίδας; 

 

Θα πρέπει να θρηνήσουµε συναδέλφους, ώστε να εξασφαλίσουµε ένα «αυτονόητο» 

ασφαλές εργασιακό περιβάλλον ή µήπως θεωρείτε δεδοµένο ότι είµαστε εκπαιδευµένοι 

στις πολεµικές τέχνες;  

 

Για πολλοστή φορά, αποδεικνύεται ότι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, δεν είναι σε θέση 

να παρέχει ούτε τη στοιχειώδη προστασία, απέναντι στην εκδήλωση βίαιων 

συµπεριφορών προς τους υποστελεχωµένους εργαζοµένους του, εθελοτυφλώντας και 

«παρηγορώντας», τα εκάστοτε θύµατα, τα οποία σαφώς και εναποθέτουν, καθηµερινά τη 

σωµατική τους ακεραιότητα στις εκάστοτε διαθέσεις των πολιτών. Και αναφερόµαστε τόσο 

στη σωµατική… όσο και στην ψυχική ακεραιότητα, η οποία παραµένει µονίµως 

κακοποιηµένη, εξ’ ίσου βάναυσα!!! 

 

Σαφώς και επικροτούµε τα άµεσα αντανακλαστικά σε ότι αφορά το νοµοθετικό 

πλαίσιο και παρακολουθούµε στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ την 

παραδειγµατική απόδοση πειθαρχικών ευθυνών στο συνοδό.  

 

Καταλήγοντας, εκφράζουµε την αµέριστη συµπαράστασή µας, απέναντι στις 

συναδέλφους µας και σας φέρνουµε προ των ευθυνών σας, ώστε ΟΛΟΙ οι επαγγελµατίες 
υγείας, να επιστρέφουν στις οικογένειες τους αρτιµελείς µετά τις βάρδιες τους!!! Ως 

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., θα υπερασπιστούµε στο ακέραιο, το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ δικαίωµα των 

µελών µας, να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον και επιφυλασσόµεθα για 

οποιεσδήποτε, σχετικές µε το τραγικό περιστατικό, νοµικές ενέργειες.  



 

 
 

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας 

Γεώργιος Αβραμίδης                                    Τζαννής Πολυκανδριώτης 

 


