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Σάμος, 08 Δεκεμβρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ: 315/2/20
Προς:
-Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
(Δια μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
Κοιν.:
1) Υφυπουργό Υγείας Κα Ζωή ΡΑΠΤΗ
2) Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας
Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ (Δια μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
3) Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Βορείου Αιγαίου
Υποστράτηγο κ. Ελευθέριο ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ
4) Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου
Ταξίαρχο κ. Ανδρέα ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ
5) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
6) Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Σάμου κ. Νικόλαο ΣΤΕΦΑΝΗ
ΘΕΜΑ: « Ψυχικά ασθενή άτομα »
Κύριε Αρχηγέ
Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο γραφείο σας την 26/10/2020, παρουσία και
του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ
Γρηγορίου και με αφορμή την προηγηθείσα συνάντησή μας με την Υφυπουργό Υγείας Κα
ΡΑΠΤΗ Ζωή, αναφερθήκαμε σε ένα μείζον ζήτημα που απασχολεί τις Αστυνομικές
Υπηρεσίες, αυτό των ακουσίων νοσηλειών των ψυχικά ασθενών ατόμων. Βρεθήκατε
σύμφωνος με την άποψή μας, πως το συγκεκριμένο ζήτημα είναι άλλο ένα πάρεργο με το
οποίο έχει επιφορτιστεί η Ελληνική Αστυνομία, με γνώμονα κυρίως το γεγονός ότι οι
άνθρωποι οι οποίοι χρήζουν της ακούσιας νοσηλείας είναι ασθενείς και όχι κρατούμενοι
λόγω διάπραξης κάποιου αδικήματος.
Την 18/11/2020, σε συνάντηση μας με τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου
Σάμου και σε συνέχεια των προηγούμενων σχετικών και στοχευόμενων προς τούτο
ενεργειών μας, καταφέραμε να λύσουμε ένα χρόνιο ζήτημα που απασχολούσε τις
Αστυνομικές Υπηρεσίες της Σάμου, αυτό της φύλαξης εντός των Αστυνομικών Τμημάτων
ατόμων ψυχικά ασθενών, για τους οποίους έχει διαταχθεί η ακούσια νοσηλεία τους και
μεταφορά τους σε ψυχιατρική κλινική του Νομού Αττικής. Συγκεκριμένα, με απόφαση
του Διοικητή του Νοσοκομείου Σάμου, έπειτα και από την καταλυτική παρέμβαση της
Υφυπουργού Υγείας Κας ΡΑΠΤΗ Ζωής, παραχωρήθηκε ειδικό δωμάτιο εντός του
Νοσοκομείου, όπου θα παραμένει ο ασθενής φυλασσόμενος από αστυνομικό, έως ότου
αυτός μεταφερθεί στην ψυχιατρική κλινική, χρονικό διάστημα που μπορεί να διαρκέσει
αρκετές ημέρες. Η επίλυση αυτή, είχε ως αποτέλεσμα το αυτονόητο, δηλαδή αφενός οι

ψυχικά ασθενείς να αντιμετωπίζονται εξ αρχής ως ασθενείς εντός των δομών υγείας και
όχι ως κρατούμενοι, παραμένοντας επί ημέρες στις Αστυνομικές Υπηρεσίες και αφετέρου
να μπορέσουν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες αυτές, να επιτελέσουν απερίσπαστα τα
καθήκοντά τους, σε εργασιακές συνθήκες που το επιτρέπουν αυτό.
Έκπληκτοι σήμερα, λάβαμε γνώση για την μεταφορά μιας γυναίκας ψυχικά
ασθενούς, στο Α.Τ.Πυθαγορείου αντί του Νοσοκομείου, προκειμένου παραμείνει εκεί
μέχρι να μεταφερθεί τις επόμενες ημέρες σε ψυχιατρική κλινική της Αττικής, στα πλαίσια
εκτέλεσης εισαγγελικής παραγγελίας για ακούσια νοσηλεία. Η σχετική εντολή, η οποία
παρακάμπτει και αγνοεί όλα τα προαναφερθέντα ως προς την ορθή διαχείριση των
ψυχικά ασθενών ατόμων, δόθηκε από τον Διοικητή του Α.Τ. Σάμου, το οποίο και έχει
διαταχθεί για την εν λόγω μεταφορά σε ψυχιατρική κλινική της Αθήνας, με την αιτιολογία
της έλλειψης προσωπικού και κατά συνέπεια την αδυναμία διάθεσης αστυνομικών για την
φύλαξη της ψυχικά ασθενούς γυναίκας, στον χώρο του Νοσοκομείου.
Κατόπιν αυτού, καταγγέλλουμε την επιπόλαιη μα και επικίνδυνη εντολή του
Διοικητή του Α.Τ. Σάμου, για την μεταφορά της ψυχικά άρρωστης γυναίκας αντί του
κατάλληλου χώρου εντός του νοσοκομείου, σε χώρο μη κατάλληλο του Α.Τ. Πυθαγορείου.
Η έλλειψη προσωπικού είναι ένα ζήτημα που αφορά και βαρύνει αποκλειστικά την
εκάστοτε διοίκηση, η οποία φέρει και την ευθύνη επίλυσης αυτού και σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να αποτελεί συνήθη δικαιολογία, άλλοτε για την καταστρατήγηση
των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού και άλλοτε για την αφαίρεση δικαιωμάτων
των πολιτών και δη ασθενών που χρήζουν άμεσης υγειονομικής περίθαλψης.
Καταστήσαμε δε απολύτως σαφές σε πρόσφατη σχετική ανακοίνωσή μας, πως δεν θα
επιτρέψουμε πισωγυρίσματα σε αυτό το μείζον ζήτημα.
Κύριε Αρχηγέ
Ζητούμε την παρέμβαση σας, ώστε να σταματήσει επιτέλους αυτό το φαινόμενο, που
λειτουργεί εις βάρος όλων των αστυνομικών που εκτελούν υπηρεσία κατά τις ημέρες
παραμονής των ψυχικά ασθενών στα Αστυνομικά Τμήματα και κατ’ επέκταση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς τους πολίτες, αλλά κυρίως εις βάρος
των ασθενών που χρήζουν άμεσης και συνεχούς ιατρικής φροντίδας, εξαιτίας της
δυσμενούς κλινικής κατάστασης στην οποία ευρίσκονται. Παρακαλούνται οι κ.κ. λοιποί
αποδέκτες του εν λόγω εγγράφου (μέσω σχετικής κοινοποίησης), όπως προβούν κατά την
κρίση τους στις δέουσες και κατά λόγο αρμοδιότητος ενέργειές τους, προκειμένου
επιλυθεί άμεσα αυτό το άκρως σοβαρό ανακύπτον και πέρα από κάθε λογική ζήτημα.Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

