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Κοιν. 1. Κύριο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας  
          2. Κύριο Νίκο Μπιλανάκη 
 
 
Αξιότιμε κ. Αντιεισαγγελέα, 
 
Με αφορμή την με αριθμό 19308/9-12-2008 αναφορά του συναδέλφου μας κ. Νίκου 
Μπιλανάκη προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας, θεωρούμε αναγκαίο και 
εξαιρετικά επείγον να επαναλάβουμε και να συμπληρώσουμε όσα κατά την συνάντηση 
στο Γραφείο σας την 12-6-2007 οι εκπρόσωποί μας κ. Νίκος Τζαβάρας και Χαρίλαος 
Βαρουχάκης είχαν την ευκαιρία και την τιμή να σας εκθέσουν. 
 

1. Η Ε.Ψ.Ε. εκφράζει την απογοήτευση και τη βαθιά ανησυχία της από τη 
διαπίστωση ότι καίριες διατάξεις του Νόμου 2071/92, 27 ολόκληρα χρόνια μετά 
την ψήφισή του, εξακολουθούν να παραβιάζονται ή να συναντούν ποικίλα 
προβλήματα και στρεβλώσεις κατά την εφαρμογή τους. Τη διαπίστωση αυτή 
βασίζει σε συγκλίνουσες και από πολλές πλευρές πληροφορίες, όπως και σε 
εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. 
 

2. Ο Νόμος 2071/92 ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Συντάγματος της 
χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές διατυπώνονται στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στις σχετικές 
Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
στις Συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (π.χ. 
Πρόταση της 22 Φεβρουαρίου 1983) 
 

3. Ο Νόμος 2071/92 έτυχε πολύ ευμενούς κριτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής 
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (C.P.T.) 
 

4. H  C.P.T.  από πολλών ετών έχει διαπιστώσει, κατά τις επισκέψεις της στα 
Ελληνικά Ψυχιατρεία, την εκτεταμένη παραβίαση του Νόμου, και έχει συστήσει 
επανειλημμένα στις Ελληνικές Κυβερνήσεις την πλήρη και συνεπή εφαρμογή 



του ως μέτρου που θα βελτίωνε την απαράδεκτη κατάσταση που περιέγραφε με 
πολύ σκληρές εκφράσεις στις σχετικές Εκθέσεις της. Οι Ελληνικές Κυβερνήσεις 
όμως παρά τις υποσχέσεις προς την Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκαν στις 
δεσμεύσεις τους. 

 
5. Η Ε.Ψ.Ε. διαπιστώνει και κατανοεί ότι υπάρχουν και αντικειμενικές αιτίες που 

δυσκολεύουν την πλήρη εφαρμογή του Νόμου. Πιστεύει όμως επίσης ότι η 
κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν υπήρχε 
μεγαλύτερη συνεργασία και αμοιβαία κατανόηση όλων των εμπλεκομένων στην 
εφαρμογή του Νόμου και κυρίως των νομικά και ηθικά υπευθύνων, δηλαδή των 
ψυχιάτρων αφενός και των λειτουργών της Δικαιοσύνης αφετέρου. 
 

6. Η Ε.Ψ.Ε. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εγκατασταθεί αυτή η 
συνεργασία και είναι βέβαιη (ιδία δε μετά τη συνάντηση μαζί σας) ότι ανάλογη 
ανταπόκριση θα υπάρξει και από την άλλη πλευρά.  
Η Ε.Ψ.Ε. εξ άλλου θα καταθέσει στο Υπουργείο Υγείας και θα κοινοποιήσει σε 
όλους τους Αρμόδιους Φορείς τις προτάσεις της για τον τρόπο με τον οποίο 
(ίσως δε και με νομοθετικές παρεμβάσεις) οι αντικειμενικές δυσκολίες που 
διαπιστώνονται κατά την εφαρμογή του Νόμου θα πάψουν να υπάρχουν. 
 

7. Επί των ειδικοτέρων θεμάτων που θίγει η αναφορά του κ. Μπιλανάκη αλλά και 
άλλων συναφών η άποψη της Ε.Ψ.Ε. είναι ότι όπου παρουσιάζεται πρόβλημα 
ερμηνείας ή αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο να εφαρμοστεί ο Νόμος θα πρέπει 
οι εμπλεκόμενοι λειτουργοί της Υγείας και της Δικαιοσύνση να ενεργούν 
σύμφωνα με το γράμμα αλλά και το πνεύμα του και, επίσης, τις επιταγές της 
συνείδησής τους. Και για μεν το πνεύμα του Νόμου η Ε.Ψ.Ε. πιστεύει ότι όλες 
οι διατάξεις του τείνουν στο να παρασχεθούν στον φερόμενο ως ψυχικά 
πάσχοντα άνθρωπο όλες ανεξαιρέτως οι προβλεπόμενες δικαστικές και 
ιατρικές εγγυήσεις προκειμένου ο πολίτης αυτό, μόνο όταν αυτό επιβάλλει το 
θεραπευτικό του συμφέρον, να εγκλεισθεί ακούσια σε κατάλληλη Μονάδα 
Ψυχικής Υγείας και ακούσια εν συνεχεία να υποβληθεί σε νοσηλεία και 
θεραπεία. Και για δε τις επιταγές της συνείδησης η Ε.Ψ.Ε. θέλει να επισημάνει 
με έμφαση ότι υπέρτατο κριτήριο κατά την άσκηση του ιατρικού 
λειτουργήματος είναι το θεραπευτικό συμφέρον του πάσχοντα, το οποίο και 
υπηρετείται μόνο όταν οι ιατρικοί και δικαστικοί λειτουργοί που 
παρεμβάλλονται στην διαδικασία και σε όλα τα στάδιά της ανταποκρίνονται με 
συνέπεια και υπευθυνότητα στα καθήκοντα που τους αναθέτει ο Νόμος αλλά 
και ασκούν τα αντίστοιχα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει χωρίς τον κίνδυνο 
να εμπλακούν σε προσωπικές περιπέτειες. 

 
Με βάση αυτή τη γενική τοποθέτηση οι απόψεις της Ε.Ψ.Ε. είναι:  
 

1. Ο Εισαγγελέας έχει το δικαίωμα να διατάξει την ακούσια εισαγωγή του 
πολίτη μόνο όταν συντρέχουν όλες ανεξαιρέτως οι προβλεπόμενες από το 
Νόμο προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων η ουσιαστικότερη είναι οι δύο 
αιτιολογημένες ιατρικές γνωματεύσεις που συμφωνούν για την ανάγκη 
της ακούσιας εισαγωγής. Ο εισαγγελέας δεν έχει δικαίωμα να διατάξει 
την ακούσια εισαγωγή εάν οι συντάξαντες τις γνωματεύσεις διαφωνούν 
επί του καίριου αυτού ζητήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση ο εισαγγελέας 
περιορίζεται να παραπέμψει την υπόθεση στο πρωτοδικείο που αποφασίζει 
τελικά αφού λάβει υπόψη του και τη γνώμη τρίτου ψυχιάτρου, τις απόψεις 



του ίδιου του πολίτη του οποίου ζητείται η εισαγωγή όπως και του νομικού 
του συμβούλου.  
Είναι λοιπόν ανάγκη να διορθωθούν τάχιστα ορισμένα προφανή 
τυπογραφικά λάθη που υπάρχουν στο δημοσιευμένο στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης κείμενο του Νόμου που φαίνεται ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν παρά τις επίμονες προσπάθειες του κ. Βαρουχάκη, που υπήρξε 
μέλος της σχετικής Νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, να διορθωθούν. 
Μεταξύ αυτών είναι η λέξη «μπορεί» που υπάρχει στο επίσημο κείμενο και 
που πρέπει να αντικατασταθεί από τη λέξη «χωρίς» που υπάρχει στο κείμενο 
της Επιτροπής. Η λέξη «μπορεί» εκτός του ότι καθιστά το επίσημο κείμενο 
ασύντακτο και εκτός του ότι έχει από προφανή αβλεψία τεθεί στη θέση της 
λέξης «χωρίς» είναι εντελώς αντίθετη στο όλο πνεύμα που διατρέχει τις 
άλλες διατάξεις του Νόμου αλλά και το γράμμα τους. 
 

2. Ο Εισαγγελέας έχει επίσης το δικαίωμα να διατάξει την ακούσια μεταφορά 
σε δημόσια ψυχιατρική κλινική και την ακούσια εξέταση του φερόμενου ως 
ασθενή, όταν αυτός αρνείται να εξεταστεί, όχι όμως και την εισαγωγή του. 
 

3. Η παραμονή του φερομένου ως ασθενή στην κλινική σε μια τέτοια 
περίπτωση διαρκεί μόνο όσο χρειάζεται για να συνταχθούν οι δύο 
γνωματεύσεις και πάντως, σύμφωνα με ρητή διάταξη του Νόμου, ποτέ 
περισσότερο από 48 ώρες. Η εισαγωγή του αρρώστου και προ παντός η 
ακούσια υποβολή του σε θεραπεία νομιμοποιείται μόνο όταν οι γιατροί 
γνωματεύσουν ότι επιβάλλεται η ακούσια νοσηλεία του και μόνο όταν 
ακολουθήσει νέα εντολή του Εισαγγελέα που θα διατάσσει την εισαγωγή. Η 
Ε.Ψ.Ε. εντούτοις λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες αντικειμενικές 
δυσκολίες θα ανεχόταν κατ’ οικονομία την ακούσια νοσηλεία του αρρώστου 
χωρίς την νέα διαταγή του Εισαγγελέα, αλλά για βραχύ μόνο χρονικό 
διάστημα και μόνο σε περίπτωση που η ανάγκη της νοσηλείας είναι 
επείγουσα. Σε μια τέτοια περίπτωση οι γιατροί οφείλουν όμως να 
ενημερώσουν αμέσως και εγγράφως τον εισαγγελέα για τους ιατρικούς 
λόγους που τους αναγκάζουν να παραβλέψουν το Νόμο και για την 
υποχρέωσή του να αποστείλει κατεπειγόντως την εντολή του για την 
εισαγωγή του αρρώστου. 

 
4. Σύμφωνα με το Νόμο οι υπηρεσίες στον ασθενή παρέχονται από Μονάδες 

Ψυχικής Υγείας (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι Ιδιωτικές Ψυχιατρικές 
Κλινικές) του Τομέα στον οποίο κατοικεί. Η πρόβλεψη αυτή, κατά τα 
διδάγματα και τις παραδοχές της Επιστήμης εξυπηρετεί το πραγματικό 
θεραπευτικό συμφέρον του ασθενή γιατί εξασφαλίζει ότι δεν θα 
απομακρυνθεί από το οικογενειακό, φιλικό, εργασιακό και εν γένει 
κοινωνικό του περιβάλλον. Ο Νόμος εντούτοις προβλέπει και εξαιρέσεις 
όπως π.χ. σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή έλλειψης κατάλληλης για τον 
ασθενή Μονάδας στον Τομεά της κατοικίας του. Επειδή το υπέρτατο 
κριτήριο, σύμφωνα με τις πάγιες αρχές και παραδόσεις της Ιατρικής αλλά 
και σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου, είναι το αληθές θεραπευτικό 
συμφέρον του αρρώστου η Ε.Ψ.Ε. πιστεύει ότι ο ασθενής δικαιούται να 
νοσηλευτεί και εκτός του Τομέα της κατοικίας του ακόμη και σε Ιδιωτική 
Ψυχιατρική Κλινική όταν αυτό επιτάσσει το θεραπευτικό του συμφέρον. 
Περί αυτού αρμοδιότεροι να κρίνουν είναι οι εξετάσαντες τον ασθενή 
ψυχίατροι που και μπορούν να γνωμοδοτήσουν σχετικά αφού λάβουν υπόψη 
του όλα τα στοιχεία και τους εν γένει παράγοντες στις συγκεκριμένες 



συνθήκες και για τον συγκεκριμένο ασθενή, μεταξύ βέβαια των οποίων είναι 
και η βούληση του ίδιου του ασθενή ή αυτού που κατά τεκμήριο εκφράζει 
τη βούλησή του όταν εκείνος λόγω της ψυχικής του κατάστασης δεν είναι σε 
θέση να τη δηλώσει. Για τους λόγους αυτούς η Ε.Ψ.Ε. προτείνει εφ’ όσον 
υπάρξει αίτημα νοσηλείας του ασθενή σε ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική ή σε 
άλλη Μονάδα ψυχικής υγείας εκτός του τόπου κατοικίας του να τεθεί 
πρόσθετο σχετικό ερώτημα από τον εισαγγελέα προς τους ψυχιάτρους που 
θα κληθούν να εξετάσουν τον ασθενή ώστε σε περίπτωση που αποφανθούν 
ότι απαιτείται ακούσια νοσηλεία να απαντήσουν και επί του ερωτήματος εάν 
αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε άλλη Μονάδα Ψυχικής Υγείας 
ακόμη και εκτός του Τομέα της κατοικίας του, χωρίς εξ αυτού να θίγεται το 
θεραπευτικό συμφέρον του. 
 

5. Ο Νόμος δεν προβλέπει την υποχρεωτική παρέμβαση της Αστυνομίας ούτε 
για την μεταφορά του ασθενούς προς εξέταση, ούτε για τη μεταφορά του 
προς εισαγωγή. Η παρέμβαση της Αστυνομίας επεβλήθη εξ ανάγκης αλλά 
δεν είναι λίγες οι παρενέργειες που διαπιστώνονται (ασθενείς 
μεταφερόμενοι σιδηροδέσμιοι ως παραβάτες του Νόμου, ασθενείς 
παραμένοντες ακόμη και επί μέρες σε κρατητήρια στερούμενοι της 
αναγκαίας θεραπείας, καθιέρωση και γενίκευση της Αστυνομικής 
παρέμβασης ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν χρειάζεται, γενικευμένη 
παραβίαση της πρόβλεψης του Νόμου για μεταφορά του ασθενή «… υπό 
συνθήκες που εξασφαλίζουν το σεβασμό στην προσωπικότητα και την 
αξιοπρέπειά του»). Η Ε.Ψ.Ε. πιστεύει ότι η συντελεσθείσα ανάπτυξη των 
Υγειονομικών Υπηρεσιών της Χώρας επιτρέπει την εμπλοκή αυτών ακριβώς 
των Υπηρεσιών στις διαδικασίες μεταφοράς, γεγονός που όχι μόνο θα ήταν 
απολύτως σύμφωνο με το πνεύμα του Νόμου αλλά και συμβατό με το 
θεραπευτικό συμφέρον του ασθενή. Τέτοιες Υπηρεσίες θα μπορούσαν να 
παράσχουν το Ε.Κ.Α.Β. (και μάλιστα με ειδικευμένους ψυχιατρικούς 
νοσηλευτές), τα Κέντρα Υγείας διαθέτοντας τα ασθενοφόρα τους, οι ίδιες οι 
δημόσιες Μονάδες Ψυχικής Υγείας οργανώνοντας ειδική Υπηρεσία για την 
εξέταση του ασθενή οίκοι και τη μεταφορά του αν κριθεί αναγκαία, οι ίδιες 
οι Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές οργανώνοντας με ίδια μέσα την 
μεταφορά. Αν όλες αυτές οι Υπηρεσίες οργανωθούν η παρέμβαση της 
Αστυνομίας θα μπορούσε συν τω χρόνω να συρρικνωθεί, να περιοριστεί 
στην αρχή μόνο στις περιπτώσεις που ο ασθενής προβαίνει ήδη σε πράξεις 
βίας ή καταστροφής και τελικά να εκλείψει τελείως. 
 

6. Ο Νόμος δέχεται την υποβολή του αρρώστου σε ακούσια εισαγωγή και 
νοσηλεία. Επομένως και την επιβολή των αναγκαίων περιοριστικών της 
ελευθερίας μέτρων που όμως προϋποθέτουν την ύπαρξη της κατάλληλης και 
επαρκούς σε υλικά μέσα και σε προσωπικό υποδομής. Εάν η υποδομή αυτή 
με ευθύνη άλλων δεν υφίσταται δεν νοείται η απόδοση οποιασδήποτε 
ευθύνης στο προσωπικό της Μονάδας και στο Νοσοκομείο, εάν ο ακούσια 
εισαχθείς ασθενής διαφύγει και δεν υποβληθεί έτσι στη θεραπεία που 
πρέπει. 

 
7. Με ρητή διάταξη του Νόμου ορίζεται ότι το Πρωτοδικείο συνεδριάζει μέσα 

σε 10 μέρες από την ημέρα που διατάχθηκε η εισαγωγή του αρρώστου. 
Επομένως απόφαση που εκδόθηκε μετά και μάλιστα πολύ μετά από αυτή 
την προθεσμία είναι προφανώς ανίσχυρη. Εξ άλλου με ρητή διάταξη 
προβλέπεται ότι η ακούσια νοσηλεία διακόπτεται όταν πάψουν να ισχύουν 



οι προϋποθέσεις που την είχαν καταστήσει αναγκαία. Είναι ευθύνη και 
δικαίωμα των γιατρών και μόνο να κρίνουν εάν εξακολουθούν ή όχι να 
υφίστανται αυτές οι προϋποθέσεις. 

 
Μετά τιμής 
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