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Απαηηνύκε ηελ πιήξε δηεξεύλεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ μπινδαξκνύ αζζελή θαη ηελ απόδνζε 

επζπλώλ 

ύκθσλα κε θαηαγγειία ηεο εηδεζενγξαθηθήο ηζηνζειίδαο The Press Project, ζηηο 16 

Οθησβξίνπ 2022 ςπρηαηξηθόο αζζελήο ππέζηε άγξην μπινδαξκό ζην Γξνκνθαΐηεην από ηνπο 

δύν αζηπλνκηθνύο πνπ ηνλ ζπλόδεπαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αθνύζηαο λνζειείαο. 

Μάξηπξεο, επηζθέπηεο, θαη εηδηθνί πγείαο πεξηγξάθνπλ ζην ΤΡΡ όζα έδεζαλ, ην απόγεπκα ηεο 

Κπξηαθήο, όηαλ κεηαθέξζεθε εθεί γηα εμέηαζε αζζελήο. «Οη θωλέο από ην έλα θνπηί έθηαζαλ 

παληνύ. Καηέβεθαλ πνιινί άλζξωπνη λα δνπλ ηη ζπκβαίλεη. Τα θώηα ηνπ θνληέηλεξ θαη ε πόξηα 

άλνημαλ θαη όινη αληίθξηζαλ δύν αζηπλνκηθνύο λα ζαπίδνπλ θπξηνιεθηηθά ζην μύιν έλαλ αζζελή. 

Εληάμεη, θη εθείλνο ήηαλ ζε ππεξδηέγεξζε, αιιά ηέηνηα πεξηζηαηηθά θηάλνπλ αλά δεθάδεο ζην 

λνζνθνκείν θάζε κέξα, δελ δηθαηνινγεί ηίπνηα ηε βία. Τνλ έβξηδαλ. Απηό πνπ επίζεο έθαλε ζε 

όινπο εληύπωζε είλαη όηη παξόληεο ζην πεξηζηαηηθό ήηαλ θη άιινη 10 αζηπλνκηθνί πνπ είραλ 

θέξεη άιινπο αζζελείο θαη θαλείο δελ επελέβε. Σηα ραξηηά ηεο εθεκεξίαο γξάθηεθε όηη ζπλέβε 

“ζπκπινθή”, αθόηνπ ν αζζελήο κεηαθέξζεθε ρηππεκέλνο ζε λνζνθνκείν».  

ύκθσλα κε ην ίδην ξεπνξηάδ όηαλ ξσηήζεθε ν Πξόεδξνο ηνπ Φ.Ν.Α Γξνκνθαΐηεην, θ. Αληώληνο 

Υισξόο γηα ην πεξηζηαηηθό, είπε κεηαμύ άιισλ όηη «Έγηλε έλα επεηζόδην κηθξήο έθηαζεο» 

Αλαθνίλσζε γηα ην πεξηζηαηηθό έβγαιε θαη ε ΟΔΝΓΔ ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν αζζελήο 

κεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν ηεο Νίθαηαο γηα λα εμεηαζηεί από ρεηξνπξγνύο. Η Οκνζπνλδία, 

αλαθέξεηαη θαηαιεθηηθά, απαηηεί ηελ πιήξε δηεξεύλεζε ηεο ππόζεζεο θαη ηελ παξαδεηγκαηηθή 

ηηκσξία ησλ δξαζηώλ. 

ε κεηαγελέζηεξν ξεπνξηάδ ηνπ TPP αλαθέξεηαη όηη ε Γηεύζπλζε Τπεξεζίαο Πεηξαηά, όπνπ 

αλήθεη ην ΑΣ Νίθαηαο ζην νπνίν ππεξεηνύζαλ νη δύν αζηπλνκηθνί, έρεη μεθηλήζεη πεηζαξρηθό 

έιεγρν γηα ην πεξηζηαηηθό. 

ύκθσλα κε ηε λνκνζεζία, θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ αζζελή κε ηε δηαδηθαζία ηεο αθνύζηαο 

λνζειείαο ζην λνζνθνκείν, ε αξκνδηόηεηα ησλ αζηπλνκηθώλ είλαη κόλν λα θξνληίζνπλ λα κε 

θύγεη ν αζζελήο όζν πεξηκέλνπλ λα εμεηαζηεί. 



Σν πεξηζηαηηθό ππνγξακκίδεη ηελ εγθιεκαηηθή αξγνπνξία ηεο έθδνζεο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο 

Απόθαζεο ε νπνία, ζύκθσλα κε ηελ ππεξςήθηζε ηνπ λόκνπ 4931/2022 ζηηο 11/5/2022, ζα 

θαζνξίδεη ηε κεηαθνξά ησλ αζζελώλ κε αθνύζηα λνζειεία από αζζελνθόξν θαη κε ζπλνδεία 

ςπρηάηξνπ θαη λνζειεπηή. 

Δπίζεο έξρεηαη λα επηβεβαηώζεη ηηο επαλεηιεκκέλεο εθζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα 

ηελ Πξόιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο Απάλζξσπεο ή Σαπεηλσηηθήο Μεηαρείξηζεο ή 

Σηκσξίαο, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ελ ιόγσ δηαδηθαζία κεηαθνξάο ζηελ Διιάδα κε ρεηξνπέδεο, 

πεξηπνιηθό θαη αζηπλνκία είλαη απάλζξσπε θαη ζέηεη ππό ακθηζβήηεζε ηελ αζθάιεηα θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ ιεπηώλ θαη ιεπηξηώλ. 

Οδπλεξή έθπιεμε απνηειεί δπζηπρώο ε νιηγσξία ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Πξνζηαζίαο 

ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αηόκσλ κε Φπρηθέο Γηαηαξαρέο ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο λα αλαιάβεη 

δξάζε γηα ηε δηαιεύθαλζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ. 

Απηά ηα πεξηζηαηηθά ςπρηαηξηθήο βίαο δελ είλαη μεθνκκέλα από ηελ επξύηεξε αζηπλνκηθή 

απζαηξεζία θαη θαηαζηνιή πνπ παξαηεξνύκε απέλαληη ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ζηελ θνηηεηηθή 

λενιαία. 

Καηόπηλ όισλ ησλ παξαπάλσ ελώλνπκε ηε θσλή καο κε όινπο εθείλνπο πνπ απαηηνύλ ηελ 

άκεζε θαη ζε βάζνο δηεξεύλεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ, ηελ απόδνζε επζπλώλ θαη ηελ 

παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ησλ ππεπζύλσλ. 
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