
 
 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
 
ΘΕΜΑ: Απάντηση   στην   από   30-09-2019    με   αριθμό   986   ερώτηση   του    Βουλευτή 
            κ.  Γ.  ΚΑΜΙΝΗ. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και πλέον των 
διαλαμβανομένων στο υπ’ αριθ. 7017/4/23059-γ’ από 14-09-2019 έγγραφό μας, επί της με 
αριθμό 350/ 22-08-2019 ερώτησης του ιδίου Βουλευτή, σας γνωρίζουμε, αναφορικά με τις 
αναφερόμενες, στο εν θέματι μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, περιπτώσεις αυτοκτονίας τα 
ακόλουθα: 

O κρατούμενος που προέβη σε αυτοχειρία στο κελί του την 22-09-2019 εξέτιε 
συνολική ποινή δις ισόβιας κάθειρξης και κάθειρξης 87 ετών και 27 μηνών. Μετήχθη για 
δικονομικούς λόγους από το Kατάστημα Kράτησης Κέρκυρας στο Kατάστημα Kράτησης 
Κορυδαλλού στις 12-09-2019, προκειμένου να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του 
πενταμελούς Εφετείου Αθηνών στις 17-09-2019. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο 
Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού συνέχισε τη φαρμακευτική αγωγή που του είχε χορηγηθεί 
από το Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας και δεν είχε υποβάλλει αίτημα ψυχολογικής 
υποστήριξης ή ψυχιατρικής εξέτασης. Λόγω της παραμονής του δεν προβλεπόταν η 
συμμετοχή του σε προγράμματα θεραπείας, εκπαίδευσης ή δημιουργικής απασχόλησης, ούτε 
η λήψη αδειών. Δεν πραγματοποίησε κανένα επισκεπτήριο.  

Ο κρατούμενος που προέβη σε αυτοχειρία στο κελί του την 27-09-2019 ήταν υπόδικος 
για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Εισήχθη στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού στις 23-07-
2019. Είχε πραγματοποιήσει συνεδρίες με εγκληματολόγο, κοινωνιολόγο και ψυχολόγο του 
Καταστήματος Κράτησης, μάλιστα δε αιτήθηκε συμμετοχή σε τακτικές συνεδριάσεις 
ψυχολογικής υποστήριξης και πραγματοποίησε μέρος αυτών. Εξέφρασε την επιθυμία για 
εργασία και δέχθηκε επισκεπτήρια από συγγενικό του πρόσωπο. 

Επισημαίνεται δε ότι, για τις εν λόγω υποθέσεις, η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής 
Πολιτικής ζήτησε άμεσα τη διενέργεια προκαταρκτικής πειθαρχικής εξέτασης από την αρμόδια 
Εισαγγελική Αρχή, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. 
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Αναφορικά με το ζήτημα της παροχής υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα 
Καταστήματα Κράτησης της χώρας, σημειώνεται ότι, από το Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη εκδηλώνονται όλες οι επιβαλλόμενες, για το σκοπό αυτό, ενέργειες αρμοδιότητάς του 
αναφορικά με την εξέταση κάθε υφιστάμενης δυνατότητας διευθέτησης των ανακυπτόντων 
ζητημάτων, με παράλληλη, σε συντρέχουσα περίπτωση, αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, 
πάντοτε σε συνεργασία και με τις/τους συναρμόδιες/ιους, κατά περίπτωση, Υπηρεσίες/Φορείς. 

Συγκεκριμένα, πλέον του ήδη υφιστάμενου ιατρικού προσωπικού ψυχικής υγείας, 
δρομολογείται η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας 
ψυχιατρικής και ΠΕ Ψυχολόγων, για τη στελέχωση Καταστημάτων Κράτησης της χώρας. 

Τέλος, σημειώνεται ότι, 5.500 έντυπα του σχετικού οδηγού: «ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗ 
ΦΥΛΑΚΗ, πώς να την προλάβω: Πρακτικός Οδηγός Πρόληψης Αυτοκτονιών για το προσωπικό 
των Καταστημάτων Κράτησης» έχουν αποσταλεί στα Καταστήματα Κράτησης, προκειμένου 
να ενημερωθεί το σωφρονιστικό προσωπικό για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών. 

 
 
  
 

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
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