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Προς  1) Υπουργείο Δικαιοσύνης 

Γενική Διεύθυνση Αντεγκληµατικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής 

Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΚ 

Τµήµα Εξωτερικής Φρούρησης Καταστηµάτων Κράτησης 

 

Κοιν.:   Υπουργό Υγείας 

Διοικητή ΨΝΑ «Δαφνί» 

 

Θέµα: Επικινδυνότητα ασθενών µε το άρθρο 69 του ΠΚ 

  

Σε συνέχεια προηγούµενων παρεµβάσεων, δεδοµένης της ιδιαίτερα επικίνδυνης 

κατάστασης που επικρατεί στο ΨΝΑ «Δαφνί», στο οποίο νοσηλεύονται ασθενείς του 

άρθρου 69-70 του Π.Κ, το Δ.Σ. του Συλλόγου Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων 

ΕΣΥ του Ν. Αττικής, σας επισηµαίνει τα ακόλουθα: 

Γνωρίζετε καλά ότι κατά πρόδηλη παράβαση της κείµενης Νοµοθεσίας, η φύλαξη 

των ακαταλόγιστων εγκληµατιών κατ' ανάγκην πραγµατοποιείται στα δηµόσια ψυχιατρικά 

νοσοκοµεία, χωρίς να υπάρχει το προβλεπόµενο φυλακτικό προσωπικό και χωρίς να 

υφίστανται σε αυτά οι ειδικοί χώροι νοσηλείας, µε αποτέλεσµα να τίθεται σε σοβαρό 

κίνδυνο η ασφάλεια προσωπικού και ασθενών.   

Την Κυριακή 20/9/2015 επικίνδυνος ασθενής που νοσηλεύεται δυνάµει του άρθρου 

69 του ΠΚ στο ΨΝΑ «Δαφνί», επιτέθηκε κατά του προσωπικού και έθεσε σε σοβαρό 

κίνδυνο τη ζωή υπαλλήλου, τον οποίο έπιασε από το λαιµό. Η τραγική εξέλιξη απετράπη µε 
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παρέµβαση των συναδέρφων του υπαλλήλου, από άλλα τµήµατα. 

 Τονίζουµε, για µια ακόµη φορά, ότι βρισκόµαστε ενώπιον του παράδοξου και 

οξύµωρου φαινοµένου ασθενείς- κρατούµενοι που έχουν κριθεί από το αρµόδιο 

δικαστήριο ως επικίνδυνοι για τη δηµόσια ασφάλεια, έχοντας διαπράξει αξιόποινες 

πράξεις, να θεωρούνται εν τοις πράγµασι «ακίνδυνοι» για εργαζοµένους, ασθενείς και 

συνοδούς- γιατί πώς αλλιώς να εξηγηθεί λογικά η  µη παρουσία φυλακτικού 

προσωπικού και η παράλειψη διαµόρφωσης ειδικών χώρων νοσηλείας!   

 Η έννοια της «δηµόσιας ασφάλειας» αφορά όλο το κοινωνικό σύνολο και δεν είναι 

δυνατόν οι σκληρά εργαζόµενοι σε επαχθείς συνθήκες υπάλληλοι των ψυχιατρικών 

νοσοκοµείων, αλλά και οι ιδιαιτέρως ευάλωτοι ψυχιατρικοί ασθενείς να θεωρούνται παιδιά 

ενός κατώτερου Θεού και να µην κρίνεται επιβεβληµένη η προστασία τους! 

   Παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις µας, δεν έχει ακόµη γίνει καµία προσπάθεια 

επίλυσης του πολύ σοβαρού αυτού προβλήµατος σε συµµόρφωση µε το Νόµο και 

διαιωνίζεται το απαράδεκτο φαινόµενο να προσέρχονται υπάλληλοι στο χώρο εργασίας τους 

και αντί να παρέχουν φροντίδα στους ασθενείς, να κινδυνεύουν οι ίδιοι από επιθέσεις 

νοσηλευόµενων ασθενών, µη γνωρίζοντας αν θα επιστρέψουν σώοι στα σπίτια τους! 

Στο άρθρο 72 του Νόµου 3850/2010, προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για τις 

περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια. Στον Ποινικό Κώδικα 

δε, προβλέπεται το αδίκηµα της έκθεσης σε κίνδυνο ζωής. 

 Επειδή εν προκειµένω είναι και ποινικά κολάσιµη η παράλειψη εφαρµογής  της 

Νοµοθεσίας και λήψης πρόσφορων µέτρων για την επαρκή προστασία της ζωής και της 

υγείας των υπαλλήλων αλλά και των ασθενών.  

Επειδή η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο έννοµο αγαθό και η προστασία του 

είναι ανεπίτρεπτο να εγκαταλείπεται στο τυχαίο γεγονός της επέµβασης προσώπων που 

δεν έχουν ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση κατά το Νόµο (συναδέρφων, συνοδών κ.α). 

 Επειδή κάθε περεταίρω καθυστέρηση διευθέτησης του ζητήµατος είναι ακραία 

επικίνδυνη και είναι πολύ πιθανό να βρεθούµε ενώπιον δυσάρεστων και τραγικών 

εξελίξεων, µε ενδεχόµενη απώλεια ανθρώπινης ζωής! 

Διαµαρτυρόµαστε για την υφιστάµενη κατάσταση και σας καλούµε όπως- έκαστος 

στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του- προβείτε στην εφαρµογή των νοµοθετικών 

επιταγών, προτού θρηνήσουµε θύµατα, πραγµατοποιώντας άµεσα όλες τις απαιτούµενες 

ενέργειες (κατάλληλα εκπαιδευµένο φυλακτικό προσωπικό, δηµιουργία δωµατίων 

κατάλληλα διαµορφωµένων για τη νοσηλεία – φύλαξη επικίνδυνων ασθενών, επαρκή 

στελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό κ.α.), για τη διασφάλιση της ζωής εργαζοµένων 

και ασθενών. 
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Δεδοµένου δε, ότι πλέον δεν γίνεται θεωρητική συζήτηση, αλλά βρισκόµαστε 

ενώπιον άµεσου και παρόντος κινδύνου κατά  της ανθρώπινης ζωής, σας δηλώνουµε 

ότι θα είµαστε σε επαγρύπνηση, στο πλευρό των εργαζοµένων και θα είµαστε οι πρώτοι 

που θα ζητήσουµε την απόδοση ποινικών ευθυνών. 

  

  

Για το Διοικητικό Συµβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Νοµού Αττικής 
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Γεώργιος Αβραµίδης                                           Ελένη Ντάτση 


