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ΘΕΜΑ: Σοβαρός κίνδυνος για τους ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό 

 

 Με αφορµή την πρόσφατη λήξη της σύµβασης µε την εταιρία φύλαξης, για 

οικονοµικούς λόγους, για τη φύλαξη ενός εκ των ακαταλόγιστων ασθενών που 

νοσηλεύονται στο Νοσοκοµείο δυνάµει των άρθρων 69-70ΠΚ, η οποία δεν αποτέλεσε 

παρά πρόσκαιρη και µερική επίλυση του σοβαρότατο προβλήµατος που σας έχουµε 

εκθέσει σε προηγούµενες παρεµβάσεις µας, σας επισηµαίνουµε τα ακόλουθα:  

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

ακαταλόγιστων εγκληµατιών- εφόσον δεν έχει ακόµη εφαρµοστεί στην πράξη το άρθρο 18 

του Σωφρονιστικού Κώδικα δια της εκδόσεως των απαιτούµενων νοµοθετηµάτων- κατ' 

ανάγκην πραγµατοποιείται στα δηµόσια ψυχιατρικά νοσοκοµεία, χωρίς όµως 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.   



  Στο ΨΝΑ Δαφνί νοσηλεύονται ενενήντα περίπου «επικίνδυνοι» ασθενείς που έχουν 

διαπράξει σοβαρά εγκλήµατα κατά της ανθρώπινης ζωής και άλλες βαρύτατες πράξεις και 

το προσωπικό του Νοσοκοµείου βρίσκεται σε διαρκή κίνδυνο ζωής. 

   Η σύµβαση µε την εταιρία φύλαξης που δεν ανανεώθηκε, αφορούσε όπως 

γνωρίζετε, τη φύλαξη ασθενούς εξόχως επικίνδυνου, του 7ο ΨΤΕ, καταδικασθέντος για 

ειδεχθή ανθρωποκτονία στενού συγγενικού του προσώπου και υπεύθυνου για πολλές 

επιθέσεις κατά του νοσηλευτικού προσωπικού. 

  Την επικινδυνότητα του ασθενούς αυτού κατανόησε και η Διοίκηση του 

Νοσοκοµείου, η οποία µετά και τη θανατηφόρα πυρκαγιά της 5ης/9/2015, προχώρησε στη 

σύναψη της σύµβασης, για τη φύλαξή του, που θεωρήσαµε ότι θα αποτελούσε το πρώτο 

βήµα για την οριστική διευθέτηση του προβλήµατος. 

   Δυστυχώς, όχι µόνο το βήµα αυτό αποδείχθηκε το µοναδικό, αλλά ακόµα και αυτή 

η σύµβαση µε την  εταιρία φύλαξης, δεν ανανεώθηκε, για «οικονοµικούς λόγους» και 

βρισκόµαστε εκ νέου στο σηµείο µηδέν, µε τη ζωή και την ασφάλεια των ασθενών και του 

προσωπικού να είναι σε κίνδυνο. 

  Όπως γνωρίζετε, από τις κείµενες διατάξεις είναι επιβεβληµένη η λήψη κάθε 

κατάλληλου µέτρου για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων.  Η παράλειψη 

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

ζωής και της υγείας των υπαλλήλων αλλά και των ασθενών αποτελεί πράξη και ποινικά 

κολάσιµη. 

    Παρά το γεγονός ότι έχουµε κάνει αλλεπάλληλες έγγραφες παρεµβάσεις και 

προφορικές συζητήσεις µε τους αρµοδίους και έχουµε επανειληµµένως οχλήσει τα 

συναρµόδια Υπουργεία και την ΥΠΕ, δεν έχει ακόµα βρει εφαρµογή η υποχρέωση 

διαµόρφωσης ειδικών θαλάµων νοσηλείας για τους ανωτέρω νοσηλευοµένους και η λήψη 

όλων των πρόσθετων προστατευτικών µέτρων, σε συµµόρφωση µε το Νόµο και 

διαιωνίζεται το απαράδεκτο φαινόµενο να προσέρχονται εργαζόµενοι 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 στην 

οικία τους! 

  Εν προκειµένω 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, και δη ανθρωποκτονίες, να 

θεωρούνται εν τοις πράγµασι «ακίνδυνοι» για εργαζοµένους, ασθενείς και συνοδούς. 



    Επειδή κάθε περαιτέρω καθυστέρηση διευθέτησης του ζητήµατος είναι ακραία 

επικίνδυνη και είναι πολύ πιθανό να βρεθούµε ενώπιον δυσάρεστων και τραγικών 

εξελίξεων, µε ενδεχόµενη απώλεια ανθρώπινης ζωής! 

  Επειδή η ιδιαίτερη επικινδυνότητα της κατάστασης και η απειλή κατά της 

ζωής του προσωπικού, καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι για τη φύλαξη ΕΝΟΣ 

µόνο επικίνδυνου ασθενή χρησιµοποιήθηκαν από την εταιρία φύλαξης ΔΥΟ υπάλληλοι 

ανά βάρδια! 

 Επειδή αποτελεί πρωταρχικής σηµασίας υποχρέωση της Πολιτείας η προστασία της 

υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και κανένα χρηµατικό κόστος δεν µπορεί να 

συγκριθεί µε την ανθρώπινη ζωή. 

  Επειδή το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των θεραπευτηρίων και δηµοσίων 

νοσοκοµείων στα οποία φυλάσσονται- νοσηλεύονται οι κρατούµενοι- ασθενείς είναι 

αρµόδιο αποκλειστικά και µόνο για τις πράξεις τις σχετικές µε την περίθαλψη και τη 

νοσηλεία τους. (βλ. υπ’ αριθ 8/2007 γνωµοδότηση ΕισΑΠ, υπ’ αριθ. 

134144/29016/2011/7-11-2011 έγγραφο Συνηγόρου του Πολίτη)  

 Επειδή αποκλειστικά αρµόδιο για τη διάθεση φυλακτικού προσωπικού είναι το  

Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

  Επειδή το Υπουργείο Υγείας πρέπει άµεσα να µεριµνήσει για τη διαµόρφωση 

ειδικών θαλάµων νοσηλείας και τη λήψη πρόσθετων µέτρων ασφαλείας. 

 Επειδή λαµβάνουν χώρα σοβαρές παραβάσεις της Νοµοθεσίας ικανές να 

αποβούν µοιραίες για την ανθρώπινη ζωή. 

  Επειδή έχουµε σχετική υποχρέωση, στα πλαίσια του καταστατικού µας σκοπού 

προάσπισης των δικαιωµάτων των Νοσηλευτών. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ 

 Διαµαρτυρόµαστε εντόνως 

για τη µη ανανέωση της σύµβασης φύλαξης επικίνδυνου ασθενούς µε εταιρία φύλαξης, 

αλλά και για τη µη εφαρµογή της κείµενης Νοµοθεσίας και τις πολύ σοβαρές και 

επικίνδυνες για τη δηµόσια ασφάλεια παραλείψεις 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 

(έκδοση αποφάσεων, φύλαξη των ασθενών αυτών από κατάλληλα εκπαιδευµένο φυλακτικό 

προσωπικό, δηµιουργία δωµατίων κατάλληλα διαµορφωµένων για τη νοσηλεία – φύλαξη 

επικίνδυνων ασθενών, επαρκής στελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό, λήψη πρόσθετων 

µέτρων ασφαλείας κ.α.), για τη διασφάλιση της ζωής ασθενών και εργαζοµένων. 



  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 και πειθαρχικών ευθυνών. 

 
 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Νοµού Αττικής 

 
 

 
 
 
Ο Πρόεδρος           Η Γ. Γραµµατέας 
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