
 
 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
 
 
ΘΕΜΑ: Απάντηση   στην   από   21-10-2019   με   αριθμό   1369   ερώτηση   του   Βουλευτή 
            κ.  Γ.  ΚΑΜΙΝΗ. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και πλέον των 
διαλαμβανομένων στο υπ’ αριθ. 7017/4/23177-γ’ από 24-10-2019 έγγραφό μας, επί της με 
αριθμό 986/ 30-09-2019 ερώτησης του ιδίου Βουλευτή, σας γνωρίζουμε, πέρα των 
διαλαμβανόμενων στο από 13-10 τ.ε. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου μας, ότι ο αποθανών 
ήταν κρατούμενος του Κ.Κ. Κορυδαλλού I, όπου εξέτιε αθροιστικά -κατ’ άρθρο 108 του 
Ποινικού Κώδικα- ανασταλέν υπόλοιπο ποινής 6 ετών, 9 μηνών και 20 ημερών, ενώ, όπως 
προκύπτει από τον ποινικό του φάκελο, δεν είχε υποβληθεί αίτηση αποφυλάκισής του για 
λόγους υγείας ή άλλους. 

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, οι όποιες μεταβολές της τοποθέτησής του σε 
χώρους κράτησης (κελιά), πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης αιτιολογημένου αιτήματος 
του ιδίου. Ομοίως, τοποθετήθηκε στον Ειδικό Χώρο της Γ’ Πτέρυγας, έπειτα από υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης του. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι, δεν είχε ανακύψει λόγος μεταγωγής 
του στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού (Ε.Κ.Υ.Κ.Κ.) ή σε εξωτερικό 
νοσοκομείο. Αναφορικά με την μέριμνα για την παροχή υπηρεσιών υγείας εντός του Κ.Κ., κι 
έπειτα από τρεις προσκλήσεις (στις 17-5-2019, 22-5-2019 και 20-6-2019) για εξέταση από 
ψυχίατρο στο ιατρείο του Καταστήματος στις οποίες δεν προσήλθε, τελικά ο αποθανών 
εξετάσθηκε από ψυχίατρο στις 11-7-2019, στο πλαίσιο των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, και 
κατόπιν εκτίμησης της κατάστασής του, έλαβε φαρμακευτική αγωγή. Κατόπιν δε, σχετικού 
αιτήματός του και θετικής εισήγησης του ψυχιάτρου/ Υπεύθυνου της Θεραπευτικής Μονάδας 
Ο.ΚΑ.ΝΑ. στο Κ.Κ. Κορυδαλλού Ι, εντάχθηκε, στις 07-10 τ.ε., στην Α’ φάση εισαγωγής στη 
θεραπεία υποκατάστασης της Μονάδας του Ο.ΚΑ.ΝΑ.. 

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι, διεκομίσθη στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων 
Κορυδαλλού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, με άμεση ενημέρωση όλων των 
συναρμόδιων φορέων, ενώ στις 21 Οκτωβρίου 2019  η  Γενική  Γραμματέας  Αντεγκληματικής  
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Πολιτικής παρήγγειλε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά τη διενέργεια πειθαρχικής 
προκαταρτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του 
κρατουμένου και η τυχόν ύπαρξη πειθαρχικών ευθυνών υπαλλήλων του Καταστήματος 
Κράτησης Κορυδαλλού Ι. 

Υπογραμμίζεται δε ότι, η αξιολόγηση της λειτουργίας των προγραμμάτων 
υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στα Κ.Κ. Κορυδαλλού Ι και Πάτρας προβλέπεται σε ετήσια 
βάση και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνέχισή τους. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Γενική 
Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού και ευρωπαϊκού 
δικαίου, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις σχετικές Συμβάσεις που έχει 
υπογράψει το Ελληνικό Κράτος, σέβονται τα δικαιώματα των κρατουμένων στον τομέα της 
υγείας και μεριμνούν για την άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας των 
τοξικοεξαρτημένων κρατουμένων.  

Συγκεκριμένα, με τη στήριξη του Υπουργείου, λειτουργούν προγράμματα του Κέντρου 
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) σε 17 Καταστήματα Κράτησης (Κ.Κ.). 
Επισημαίνεται ότι, τόσο το ΚΕ.Θ.Ε.Α. όσο και ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών 
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.), δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και ακολουθούν το ιατρικό 
πρωτόκολλο που αφορά στην εφαρμογή των συμβουλευτικών και θεραπευτικών τους 
προγραμμάτων. Οι όροι λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών καθορίζονται από τους ίδιους 
τους Φορείς, ενώ το Υπουργείο μας παρεμβαίνει μόνον σε περιπτώσεις που σχετίζονται με την 
τήρηση των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας των Καταστημάτων Κράτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
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