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Πεξίιεςε 

Κάζε κνξθή νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο πξέπεη λα παξέρεη ζηα κέιε ηεο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε κέζσ ζπγθξνηεκέλσλ γηα ην 

ζθνπφ απηφ νξγαληζκψλ. Ζ αλάγθε απηή γίλεηαη πεξηζζφηεξν επηηαθηηθή ζην 

πεξηβάιινλ ησλ θπιαθψλ, φπνπ νη θξαηνχκελνη είλαη ηδηαίηεξα επηβαξπκέλνη 

ζσκαηηθά θαη ςπρηθά θαη γηα ην ιφγν απηφ παξνπζηάδνπλ απμεκέλα πνζνζηά 

λνζεξφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. 

Σν Γηεζλέο Γηθαζηήξην ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνλίδεη ζε απφθαζή ηνπ 

φηη νη θξαηνχκελνη δελ πξέπεη λα ηαιαηπσξνχληαη πεξηζζφηεξν απφ φζν ήδε 

ηαιαηπσξνχληαη εμ αηηίαο ηεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο, φηαλ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ 

ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο. χκθσλα κε ην Γηθαζηήξην φπνηνο απνηπγράλεη λα 

αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά θαη ηθαλνπνηεηηθά ην πξφβιεκα ησλ θξαηνπκέλσλ 

παξαβηάδεη ην άξζξν 3 ηεο πλζήθεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ απαγνξεχεη ηελ 

απάλζξσπε θαη ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε.  

ηηο κέξεο καο παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα απμάλεηαη δηαξθψο ν πιεζπζκφο 

ησλ θξαηνπκέλσλ ζηηο θπιαθέο. πλέπεηα ηνπ ππεξβνιηθνχ ζπλσζηηζκνχ πνπ 

πξνθαιείηαη είλαη ε ππνβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πγηεηλήο ησλ 

θξαηνπκέλσλ. 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ πνπ παξέρνληαη νη 

ππεξεζίεο πγείαο ζηνπο θξαηνπκέλνπο, κέζα απφ ηελ ειιεληθή αιιά θαη μέλε 

βηβιηνγξαθία, εμεηάδνληαο ηελ πνηφηεηα ζηηο παξνρέο πγείαο ζηα ζσθξνληζηηθά 

θαηαζηήκαηα. Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο δηέπεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο 

ζε θξαηνχκελνπο φπσο αλ ήηαλ ζηελ θνηλσλία. Απηφ φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

είλαη κηα πξφθιεζε γηα ην ζχζηεκα θαη ηνπο πγεηνλνκηθνχο ,θαζψο ν επηπνιαζκφο 

ςπρηθψλ θαη ινηκσδψλ  λνζεκάησλ είλαη απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ηελ θνηλφηεηα θαη 

ην επίπεδν πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ πνιχ θησρφ. 

Μέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πξνέθπςε φηη ε παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο ζηνπο θξαηνπκέλνπο ζηελ ειιεληθέο θπιαθέο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ θξαηνπκέλσλ θαη δελ είλαη ζην ίδην επίπεδν πνπ έρνπλ νη ππεξεζίεο πγείεο ζηνπο 

θξαηνπκέλνπο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. Ζ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θξαηνπκέλσλ 

είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ρξεηάδεηαη ζπρλά 

δηαπξαγκάηεπζε κε ην πγεηνληκηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

πγείαο. Δπξχηεξε κειέηε ζα κπνξνχζε λα καο δψζεη πεξεηαίξσ ζηνηρεία γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ ιεπηψλ . 
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The provision of health services to imprisoners in Greece: Problems and 

peculiarities 

Abstract 
Every form of organized society must provide its members with medical and 

hospital care through organizations for this purpose. This need becomes more 

imperative in the prison environment, where prisoners are physically and mentally 

burdened and therefore have higher rates of morbidity than the rest of the population. 

The Court of Human Rights states that prisoners should not suffer more than they 

already suffer as a result of deprivation of their. According to the Court, anyone who 

fails to deal effectively and satisfactorily with the problem of prisoners violates 

Article 3 of the Treaty, which prohibits inhuman and degrading treatment. 

Nowadays the phenomenon of the prison population is constantly increasing in 

prisons. The consequence of the excessive crowding caused is the deterioration of the 

living and hygienic conditions of prisoners. 

The purpose of this paper is to study the way in which health services are provided to 

prisoners, through Greek and foreign bibliographic review, by examining health 

benefits in prisons. The principle of health care delivered within prisons is one of 

equivalence. This means that prisoners should have equal access to health care as if 

they were in community. This in reality is challenging as prisoners present with 

higher rates of both poor physical and mental health. 

The bibliographic review revealed that the provision of health services to prisoners 

in Greek prisons does not meet the needs of prisoners and is not at the level of health 

services in EU countries. The medical unit is a support service and top management 

has a goal of public and personal safety. Therefore, health professionals  sometimes 

need to negotiate with administration and officer peers in order to advance patient 

therapy. Farther research is needed for more accurate conclusions about health care 

system and the satisfaction the prisoners get from it.   

Impirsoners, health problems, Greece, correctional nurses 
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Δηζαγσγή 

α. Σνπνζέηεζε πξνβιήκαηνο 

Ζ δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πξφθιεζε 

εηδηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα απμαλφκελα πνζνζηά εγθιεηζκνχ έρνπλ άκεζν 

αληίθηππν ζηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ 

επηπέδνπ πγείαο θαη ηεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θπιάθηζεο έρνπλ πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ εξεπλεηψλ δηεζλψο. Με ηνλ φξν 

«πξνζθνξά ππεξεζηώλ πγείαο» εθθξάδεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

πξνκεζεπηέο πγείαο (γηαηξνχο, λνζνθνκεία θηι). Οη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ πγείαο είλαη: α) ε επάξθεηα ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, β) 

ε πνζφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ πιηθψλ πφξσλ, γ) ην επηδεκηνινγηθφ πξφηππν θαη δ) ε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε (Κπξηφπνπινο θαη ζπλ., 1999). Οη ππεξεζίεο πγείαο 

δηαθξίλνληαη ζε ηδξπκαηηθέο (λνζνθνκεηαθέο), ππεξεζίεο εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ θαη ζε 

ππεξεζίεο πξσηνγελνχο πεξίζαιςεο (Σξηρφπνπινο, 1982). Χο εθ ηνχηνπ αληηθείκελν 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζε 

θξαηνπκέλνπο θαη ε θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ζε θξαηνχκελνπο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν φπσο απηή δηακνξθψλεηαη θαη 

ζπλερίδεη λα παξέρεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο ζην ππάξρνλ ζσθξνληζηηθφ 

ζχζηεκα. Οη θπιαθηζκέλνη απνηεινχλ έλα ππνκειεηεκέλν πιεζπζκφ ζηελ έξεπλα ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, αλ θαη έρνπλ δπζαλάινγα πςειφ επηπνιαζκφ πνιιψλ 

αζζελεηψλ (White & Whiteford, 2006). Οη αλάγθεο πγείαο ηνπο είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (Condon et al., 2007). Απηφ 

νθείιεηαη ελ κέξεη ζην γεγνλφο φηη νη θαθέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

ζπλδένληαη κε πνιιαπινχο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη 

ηεο ζλεζηκφηεηαο (Greenberg & Rosenheck, 2008). Δπηπιένλ, νη ζπιιήςεηο 

επηθεληξψλνληαη ζε άηνκα κε ρακειφ εηζφδεκα θαη ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε 

θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη θπιαθηζκέλνη λα είλαη 

κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ηαηξηθψο ππνεμππεξεηνχκελνη (Dumont, 2012). 
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Μέζα απφ ηα επξήκαηα ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα αλνίμεη ν δξφκνο γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα θαη λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμνπλ απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πγείαο 

απηνχ ηνπ επάισηνπ πιεζπζκνχ, ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο εληφο ηεο θπιαθήο.  

θνπφο επνκέλσο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη κέζα απφ ηελ ειιεληθή αιιά θαη 

μέλε βηβιηνγξαθία ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο πγείαο ζηνπο 

θξαηνπκέλνπο, εμεηάδνληαο ηηο παξνρέο πγείαο ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα. 

β. Γνκή εξγαζίαο 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ επηά θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην αθνξά 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε θξαηνπκέλνπο δηεζλψο. Αξρηθά γίλεηαη κηα 

παξνπζίαζε ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζεί ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηνλ ηνκέα παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο θξαηνπκέλνπο. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ 

ΟΖΔ γηα ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ησλ θξαηνπκέλσλ. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε 

ηελ πεξίπησζε ησλ ακεξηθαληθψλ θπιαθψλ. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ην Διιεληθφ σθξνληζηηθφ χζηεκα. 

Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο πνπ είλαη νξγαλσκέλν θαη ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί, 

δίλνληαο έκθαζε θαη ζηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα 

εηδηθά ζεξαπεπηηθά θαηαζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ, ν ζσθξνληζηηθφο θψδηθά θαη ηα 

ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ θαζψο θαη ε πξφζβαζε πνπ έρνπλ ζε 

ππεξεζίεο πγείαο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζσκαηηθή 

πγεία θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ ζηελ Διιάδα. Σν θεθάιαην 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ην 

ειιεληθφ ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα.  

Σν ηξίην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηελ πθηζηάκελε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε 

θξαηνπκέλνπο ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

θαη ην δηθαίσκα ησλ θξαηνπκέλσλ ζηελ πγεία. ηε γίλεηαη ιφγνο γηα ηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ ηεο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηα ινηκψδε 

λνζήκαηα ζην ρψξν ησλ θπιαθψλ θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνχ. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ην πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ θαη ηέινο ε ακνηβή των γιατρών κατ' 

επίςκεψη και η αγορϊ θαξκάθσλ θαη πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ.  
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Σν ηέηαξην θεθάιαην απηφ αθνξά ζηελ κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη κεηά ε κεζνδνινγία. 

Σν πέκπην θεθάιαην αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ εκπεηξηθψλ 

εξεπλψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε θξαηνπκέλνπο ζε ειιεληθέο θπιαθέο. 

Αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ ζσκαηηθή πγεία ησλ έγθιεηζησλ 

ζηα ειιεληθά θαηαζηήκαηα, έπεηηα παξνπζηάδνληαη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε ην ειιεληθφ ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα. Αθνινπζνχλ έξεπλεο ζρεηηθά κε ην 

ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα Κνξπδαιινχ θαη ζηε ζπλέρεηα νη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζην 

ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα Πάηξαο.  

Σν έθην θεθάιαην αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ κέζα 

απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη απαληνχλ ζην ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα 

ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ, ζηε ζπλέρεηα νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

ηαηξείνπ ησλ θπιαθψλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη 

κε ηελ παξνπζίαζε ησλ θξηηεξίσλ κεηαγσγήο ησλ θξαηνπκέλσλ ζε λνζνθνκείν γηα 

ζέκαηα πγείαο.  

Με ην έβδνκν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη ε παξνχζα εξγαζία. Απνηειείηαη απφ ηε 

ζπδήηεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα.  
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Κεθάιαην1: Η παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο ζε θξαηνπκέλνπο 

δηεζλώο 

Σν θεθάιαην απηφ αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε θξαηνπκέλνπο 

δηεζλψο. Αξρηθά γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζεί ε Δπξσπατθή 

Έλσζε ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο θξαηνπκέλνπο. Αθνινπζεί ε 

παξνπζίαζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ησλ θξαηνπκέλσλ. 

Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ πεξίπησζε ησλ ακεξηθαληθψλ θπιαθψλ. 

1.1 Η πνιηηηθή ηεο Δπξώπεο ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο 

ζηνπο θξαηνπκέλνπο  

Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ππνπξγψλ Γηθαηνζχλεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ζην 

νπνίν ζπκκεηέρεη θαη ε Διιάδα, ζέινληαο λα πξνσζήζνπλ θνηλά κέηξα γηα ηε 

ζπλέρηζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο ηνπο, ζπληάζζνπλ 

θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζρεηηθά θείκελα (ζπζηάζεηο) κε ηα νπνία 

απεπζχλνληαη ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, κε 

ζηφρν ηε ράξαμε θνηλήο πνιηηηθήο θαη ηελ ελαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο ηνπο κε έλα 

εληαίν επξσπατθφ πιαίζην (Γηαράιεο, 2008). 

ρεηηθέο κε ηελ πνιηηηθή πγείαο ζηηο θπιαθέο είλαη νη παξαθάησ ζπζηάζεηο 

(Γηαράιεο, 2008):  

1. χζηαζε Νν R(93): «Σσθξνληζηηθέο θαη εγθιεκαηνινγηθέο όςεηο ηνπ 

ειέγρνπ ησλ κεηαδνηηθώλ αζζελεηώλ πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ AIDS θαη 

ζπλαθή πξνβιήκαηα πγείαο ζηηο θπιαθέο (πηνζεηήζεθε από ηελ Επηηξνπή 

Υπνπξγώλ ζηηο 18 Οθησβξίνπ 1993 θαηά ηελ 500ή ζπλάληεζε ησλ 

Εθπξνζώπσλ ησλ Υπνπξγώλ)»: Ζ ζχζηαζε απηή απεπζπλφκελε ζηα 

θξάηε κέιε θξνχεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηηο θπιαθέο θαη αθνξνχλ ζηηο κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο θαη 

ηδηαίηεξα ζηνλ ηφ HIV/AIDS. Δπηζεκαίλεη ηελ αλάγθε ράξαμεο θνηλήο 

πνιηηηθήο φισλ ησλ θξαηψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ ζηηο θπιαθέο, ηα κέηξα 

πξφιεςεο θαη ζεξαπείαο. Ζ ζπλεξγαζία θαη ε αληαιιαγή γλψζεσλ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ έρεη 
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ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη γηα ην ιφγν φηη νη αζζέλεηεο απηέο δε γλσξίδνπλ 

ζχλνξα αιιά κπνξνχλ λα εμαπισζνχλ ξαγδαία θαη ηδηαίηεξα ζηηο 

θιεηζηέο θνηλσλίεο φπσο είλαη απηή ησλ θπιαθψλ.  

2. χζηαζε Νν R(98): «Οη εζηθέο θαη νξγαλσηηθέο όςεηο ηεο ηαηξηθήο 

κέξηκλαο ζηηο θπιαθέο (πηνζεηήζεθε από ηελ Επηηξνπή Υπνπξγώλ ζηηο 8 

Απξηιίνπ 1998 θαηά ηελ 627ε ζπλάληεζε ησλ Εθπξνζώπσλ ησλ 

Υπνπξγώλ)»: Ζ ζχζηαζε απηή αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο θπιαθέο, επηζεκαίλνληαο ηελ νξγάλσζε θαη 

παξνρή ηεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο αγσγήο θαη κέξηκλαο ζηνπο 

θξαηνπκέλνπο. πληζηά ζηα θξάηε κέιε ηελ ελαξκφληζε ηεο 

λνκνζεζίαο ζηε θηινζνθία απηήο ηεο ζχζηαζεο. ην παξάξηεκα ηεο 

ζχζηαζεο πεξηγξάθνληαη ζε 74 παξαγξάθνπο ζηα ηξία θεθάιαηά ηνπ ηα 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ θπιαθηζκέλσλ ζηελ πγεία, 

ν ξφινο ηνπ γηαηξνχ ηεο θπιαθήο θαη ηνπ ινηπνχ πγεηνλνκηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζην πιαίζην ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο θπιαθήο θαη ε 

νξγάλσζε ηεο κέξηκλαο γηα ηελ πγεία ζηηο θπιαθέο. Ζ θηινζνθία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζχζηαζεο ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο 

θξαηνπκέλνπο είλαη φηη φινη νη θξαηνχκελνη πξέπεη λα έρνπλ άκεζε 

πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο κε πνηφηεηα ίδηα κε εθείλσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη πξνηξέπεη ε πνιηηηθή πγείαο 

ζηηο θπιαθέο λα ελζσκαηψλεηαη θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ εζληθή 

πνιηηηθή πγείαο θάζε θξάηνπο κέινπο. ε φιεο ηηο θπιαθέο πξέπεη λα 

αλαπηχζζνληαη πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ηδηαίηεξα γηα ηηο 

κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο 

ηνπ ηνχ HIV/AIDS, θπκαηίσζεο θαη επαηίηηδαο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά 

γίλεηαη γηα ηε κέξηκλα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ θξαηνπκέλσλ, φπσο είλαη νη 

ηνμηθνκαλείο, νη ςπρηθά αζζελείο, νη αζζελείο HIV/AIDS θαη άιινη. 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13 ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ην ηαηξηθφ 

απφξξεην θαη λα είλαη ζεβαζηφ κε ηελ ίδηα απζηεξφηεηα φπσο θαη ζην 

γεληθφ πιεζπζκφ. 

3.  χζηαζε Rec (2006) 2: «Οη Επξσπατθνί ζσθξνληζηηθνί θαλόλεο 

(πηνζεηήζεθε από ηελ Επηηξνπή Υπνπξγώλ ζηηο 11 Ιαλνπαξίνπ 2006 

θαηά ηελ 952ε ζπλάληεζε ησλ Εθπξνζώπσλ ησλ Υπνπξγώλ)»: Ζ 
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ζχζηαζε Rec (2006) 2 αληηθαηέζηεζε ηε ζχζηαζε Νν R (87) 3 ηεο 

Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ γηα ηνπο Δπξσπατθνχο ζσθξνληζηηθνχο θαλφλεο. 

Ζ ζχζηαζε απηή ζπληζηά ζηα θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο ηελ ελαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηε ράξαμε θνηλήο 

πνιηηηθήο πνπ ζα αθνξά ηνπο ζσθξνληζηηθνχο θαλφλεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ. Ηδηαίηεξε αλαθνξά ππάξρεη ζην παξάξηεκα ηεο ζχζηαζεο γηα 

ηελ πγεία απφ ηελ παξάγξαθν 39 έσο 48 ηνπ ηξίηνπ ηκήκαηνο ζηηο 

νπνίεο πεξηγξάθεη ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ, ηνπ ηαηξηθνχ θαη άιινπ πξνζσπηθνχ πνπ παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο, ησλ θαζεθφλησλ ησλ γηαηξψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηηο 

θπιαθέο ελψ ππάξρεη ηδηαίηεξε αλαθνξά γηα ηνπο ςπρηθά πάζρνληεο 

αζζελείο θξαηνχκελνπο. Σν 1985 ε Δπξψπε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνλ 

θίλδπλν ηνπ ηνχ ηνπ AIDS ζηηο θπιαθέο. Σν 1987 ζπλαληήζεθαλ νη 

δηεπζπληέο ησλ θπιαθψλ ζην ηξαζβνχξγν ζηα πιαίζηα ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη νη θνξείο ηνπ ΑIDS 

ζηνλ πιεζπζκφ ησλ θξαηνπκέλσλ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 12%. Ο 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 

ζεβφκελνη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πξφηεηλαλ κέηξα γηα ηε βειηίσζε 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο θπιαθέο, ππνζηεξίδνληαο ηελ αχμεζε ησλ 

ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηα κέηξα πξφιεςεο.  

Ζ Δπξψπε βξίζθεηαη ζήκεξα ζην δίιεκκα αλ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην 

παξάδεηγκα ησλ ΖΠΑ κε ηελ πνιηηηθή ηεο πνηληθήο απζηεξφηεηαο θαη ηελ 

επαθφινπζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θξαηνπκέλσλ ή λα αθνινπζήζεη πνιηηηθή 

πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Απφ ηελ πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη 

θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα θάλεη πξάμε ηηο αξρέο πνπ επηθαιείηαη γηα ηε 

ζσθξνληζηηθή πνιηηηθή θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο θξαηνχκελνπο ησλ 

θπιαθψλ ζα εμαξηεζεί θαη ην επίπεδν πνιηηηζκνχ πνπ επαγγέιιεηαη ε Δπξψπε 

(Wacquant, 2001).  

Οη ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηηο θπιαθέο παξέρνληαη αλέθαζελ απφ ην 

πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ ησλ ίδησλ ησλ θπιαθψλ ππφ ηελ επίβιεςε ησλ Τπνπξγείσλ 

Γηθαηνζχλεο, αιιά ηα ζσθξνληζηηθά ζπζηήκαηα ζηελ ΔΔ θαη ηε Ννξβεγία 

βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε ζπκπιεξσκαηηθή εμσηεξηθή εκπεηξνγλσκνζχλε θαη 
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δπλακηθφ γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε λαξθσηηθψλ 

(Καηαγήο, 2007). 

1.1.1 Τι ιζτύει ζηις τώρες ηης Εσρφπαχκής Ένφζης για ηην ιαηρική περίθαλυη 

ηφν κραηοσμένφν 

Ζ παξνπζία θαη ε ρξήζε ησλ λαξθσηηθψλ έρεη κεηαβάιεη ξηδηθά ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ θπιαθψλ θαηά ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ζήκεξα φιεο νη 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ιφγσ ησλ λαξθσηηθψλ θαη 

ησλ ζπλδεφκελσλ κε ηα λαξθσηηθά ινηκσδψλ λνζεκάησλ ζηηο θπιαθέο. Γηα ην ιφγν 

απηφ ζηε νπεδία νη θξαηνχκελνη ππνβάιινληαη θαηά κέζν φξν ζε δπν κε ηξεηο 

εμεηάζεηο νχξσλ ην κήλα (Καηαγήο, 2007). 

Σα ζσθξνληζηηθά ζπζηήκαηα ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Ννξβεγία βαζίδνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζε ζπκπιεξσκαηηθή εμσηεξηθή εκπεηξνγλσκνζχλε θαη δπλακηθφ γηα ηελ 

πεξίζαιςε ησλ ρξεζηψλ λαξθσηηθψλ. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα επηηχρνπλ ηζφηηκε πεξίζαιςε ζηελ θνηλσλία θαη ηηο θπιαθέο, ε Γαιιία (απφ 

ην 1994) θαη ε Ηηαιία (απφ ην 2000) κεηέζεζαλ ηελ επζχλε γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ 

θπιαθηζκέλσλ ηνμηθνκαλψλ θη φρη κφλν ζηα αληίζηνηρα Τπνπξγεία Τγείαο ηνπο, 

θαηνρπξψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν λνκηθά ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. πγθεθξηκέλεο ζπκθσλίεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο δεκφζησλ ή κε θπβεξλεηηθψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ζπλήθζεζαλ επίζεο ζηελ Ηξιαλδία ην 1999, ηελ Πνξηνγαιία ηνλ 

ίδην ρξφλν θαη ηελ Ηζπαλία απφ ην 2000, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

θάιπςεο ηεο πεξίζαιςεο ησλ εγθιείζησλ ζηηο θπιαθέο ρξεζηψλ λαξθσηηθψλ 

(Καηαγήο, 2007). 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ζε νξηζκέλεο ρψξεο 

ζπκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί θνξείο άκεζα ζηελ παξνρή πην καθξνπξφζεζκεο ζεξαπείαο 

ηεο ηνμηθνκαλίαο. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα κηθξά εζσηεξηθά πξνγξάκκαηα γηα 

ρξήζηεο λαξθσηηθψλ ζηε Γαλία θαη ηε Ννξβεγία, πνπ εθηεινχληαη απφ εμσηεξηθνχο 

θνξείο εμεηδηθεπκέλνπο ζηνλ ηνκέα ησλ λαξθσηηθψλ θαη ε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο 

ζηηο ηζπαληθέο, ηηο γαιιηθέο θαη ηηο ηηαιηθέο θπιαθέο. Ζ πςειή θάιπςε ζηελ Ηζπαλία 

επηηεχρζεθε ράξε ζηε καδηθή ζπκκεηνρή ησλ εμσηεξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ηνκέα ησλ 

λαξθσηηθψλ (Καηαγήο, 2007). 



 

 

 

 

[15] 

 

Πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο (Γαιιία, Ηηαιία, Γεξκαλία) αθνινπζνχλ ηηο γεληθέο 

αξρέο θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ) ζηηο 

Καηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ εθδίδνπλ γηα ηε κφιπλζε απφ ηνλ ηφ HIV θαη ην AIDS 

ζηηο θπιαθέο. Αξθεηά κέηξα κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ, 

επεηδή είλαη πνιηηηθά θνξηηζκέλα, πξνζθξνχνπλ ζηελ αληίζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

ζεσξνχληαη αλεπαξθή ζηνπο ρψξνπο ησλ θπιαθψλ.  Πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο 

ζπξίγγσλ εθαξκφδνληαη πιένλ ζε φιεο ηηο ηζπαληθέο θπιαθέο, ελψ ζην 

Λνπμεκβνχξγν θαη ηελ Πνξηνγαιία ζπδεηείηαη ε εηζαγσγή ηνπο (Καηαγήο, 2007). 

 

1.2 Οξγαληζκόο Ηλσκέλσλ Δζλώλ θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε 

θξαηνπκέλσλ  

χκθσλα κε ηνλ ΟΖΔ (1955 νπ. αλαθ. ν Γηαράιεο, 2008) δίλεηαη κηα λέα 

αληίιεςε ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ησλ θξαηνπκέλσλ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη:  

o « 1. Η λέα απηή αληίιεςηο εθδεινύηαη δηά ηεο ηάζεσο όπσο πξνζθνιιεζή 

εηο ην πξνζσπηθόλ όζνλ ην δπλαηόλ κεγαιύηεξνο αξηζκόο εηδηθεπκέλσλ 

αηόκσλ, σο ηαηξνί, ςπρίαηξνη, ςπρνιόγνη θ.ι.π.»  

o «2. Η εμέιημηο αύηε είλαη νξζή θαη ζπληζηάηαη όπσο γίλε απνδεθηή παξ’ 

όισλ ησλ θπβεξλήζεσλ, έζησ θη αλ πξόθεηηαη λα επηθέξε αύμεζηλ 

δαπαλώλ».  

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν ζθνπφο ηνπ ΟΖΔ ήηαλ λα αλαδείμεη θαη λα ηνλίζεη ηελ 

αλάγθε λα πξνζιακβάλεηαη ζηηο θπιαθέο φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

εηδηθεπκέλσλ αηφκσλ φπσο ηαηξνί, ςπρίαηξνη, ςπρνιφγνη ελψ παξάιιεια κπήθαλ ηα 

ζεκέιηα ψζηε λα ηεξνχληαη νη βαζηθέο απηέο αξρέο απφ φια αλεμαηξέησο ηα θξάηε 

αλεμάξηεηα απφ κηθξνπνιηηηθέο θαη δαπάλεο (Γηαράιεο, 2008).  

Μάιηζηα κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηηο 

18 Γεθεκβξίνπ 1982 πηνζέηεζε θείκελν «Σρεηηθά κε ην ξόιν ηνπ πγεηνλνκηθνύ 

πξνζσπηθνύ θαη ηδηαίηεξα ησλ γηαηξώλ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θξαηνπκέλσλ θαη 

θπιαθηζκέλσλ από ηα βαζαληζηήξηα θαη θάζε άιιε ζθιεξή, απάλζξσπε ή 

εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε ή ηηκσξία». Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηέζηεζε ζαθέο φηη ε 

πγεία είλαη δηθαίσκα φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη πξέπεη φινη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο θαη φηη νη γηαηξνί πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ην ίδην 
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ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηελ έρνπλ αλάγθε ρσξίο λα γίλνληαη δηαθξίζεηο θαη 

ρσξίο λα νιηγσξνχλ ζηα θαζήθνληά ηνπο (Υάηδνπ, 2002). 

1.2.1 Οδηγίες ηοσ ΟΗΕ ζτεηικά με ηην σγεία (Σύμβαζη ηοσ Ο.Η.Ε. για ηα 

Δικαιώμαηα ηφν Αηόμφν άρθρο 25) 

Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα απφιαπζεο ηνπ πςειφηεξνπ 

δπλαηνχ επηπέδνπ πγείαο ησλ αηφκσλ κε θαη ρσξίο αλαπεξίεο, ρσξίο δηαθξίζεηο. Σα 

πκβαιιφκελα Κξάηε  ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

πξφζβαζε, γηα ηα φια ηα άηνκα, ζε ππεξεζίεο πγείαο πνπ λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο 

ζην θχιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία απνθαηάζηαζεο. 

πγθεθξηκέλα, ηα πκβαιιφκελα Κξάηε 

(http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml ): 

o παξέρνπλ ζε φια ηα άηνκα ην ίδην εχξνο, πνηφηεηα θαη επίπεδν 

ειεχζεξεο ή πξνζηηήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη πξνγξακκάησλ, 

φπσο απηφ πξνβιέπεηαη γηα ηα ππφινηπα άηνκα, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ 

θαη ηνπ ηνκέα ηεο ζεμνπαιηθήο θαη αλαπαξαγσγηθήο πγείαο θαη ησλ, 

βαζηζκέλσλ ζηνλ πιεζπζκφ, πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο,  

o παξέρνπλ εθείλεο ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ είλαη αλαγθαίεο, 

ζπγθεθξηκέλα ιφγσ ησλ αλαγθψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

έγθαηξεο αλαγλψξηζεο θαη παξέκβαζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζρεδηαζκέλεο κε ζθνπφ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ 

θαη λα απνηξέςνπλ πεξαηηέξσ επηπηψζεηο ζηελ πγεία, 

o παξέρνπλ απηέο ηηο ππεξεζίεο πγείαο φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηηο 

θνηλφηεηεο ησλ αηφκσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ,  

o απαηηνχλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο λα πξνζθέξνπλ θξνληίδα 

ίδηαο πνηφηεηαο ζηνπο θξαηνπκέλνπο, φπσο θαη ζηνπο άιινπο, θαη 

βάζεη ηεο ειεχζεξεο θαη ελεκεξσκέλεο ζπγθαηάζεζεο, απμάλνληαο, 

κεηαμχ άιισλ, ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

ηελ αμηνπξέπεηα, ηελ απηνλνκία θαη ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο, κέζσ ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο δεκνζίεπζεο εζηθψλ 

πξνηχπσλ γηα ηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε,  

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
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o απαγνξεχνπλ ηηο δηαθξίζεηο θαη απνηξέπνπλ ηε κεξνιεπηηθή άξλεζε 

ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ή πγείαο ή δηαηξνθήο θαη ιήςεο 

πγξψλ. 

1.3 Η πεξίπησζε ησλ ακεξηθαληθώλ θπιαθώλ  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ απμεζεί θαηά πνιχ νη θξαηνχκελνη ζηηο 

ακεξηθάληθεο θπιαθέο, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη πνιιά πξνβιήκαηα ζην 

ρψξν ηηο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ. Σα πξνβιήκαηα είλαη κεγαιχηεξα θαη 

πεξηζζφηεξα θαζψο κεγαιψλνπλ θαη νη θξαηνχκελνη, νη νπνίνη θάλνπλ ζπρλφηεξε 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κέζα ζηε θπιαθή. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη 

ηα ηξία ηέηαξηα ησλ θξαηνπκέλσλ έρνπλ ήδε αξρίζεη εθηφο θπιαθήο ρξήζε 

λαξθσηηθψλ ή αιθνφι (Γηαράιεο, 2008). 

Μέζα απφ ηηο έξεπλεο (Krebs, 2002; Young & Reviere, 2001) πνπ έγηλαλ ζηηο 

ακεξηθάληθεο θπιαθέο θάλεθε φηη νη θξαηνχκελνη έρνπλ ηελ άπνςε φηη ν εγθιεηζκφο 

ιεηηνπξγεί πξσηίζησο σο κέζν ηηκσξίαο θαη δεπηεξεπφλησο σο κέζν ζσθξνληζκνχ. 

Οη θξαηνχκελνη εμαηηίαο απηήο ηεο ηνπνζέηεζεο πνπ έρνπλ δελ εκπηζηεχνληαη νχηε ην 

πξνζσπηθφ, νχηε θαη ηνπο άιινπο θξαηνχκελνπο. Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλε ηνπο 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα 

πνιιέο θνξέο νη ππάιιεινη δελ πξνσζνχλ ηα αηηήκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ, επεηδή δελ 

ηνπο πηζηεχνπλ, κε απνηέιεζκα λα ζηεξνχληαη νη θξαηνχκελνη ηελ ηαηξηθή θξνληίδα 

πνπ έρνπλ αλάγθε. Οη θξαηνχκελνη πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξν ηαηξηθή πεξίζαιςε είλαη 

φζνη έρνπλ απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο θαη πάζρνπλ απφ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ, θαζψο 

απηνηξαπκαηίδνληαη ζπρλά. Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ζηηο ακεξηθάληθεο 

θπιαθέο δελ ππάξρεη πξνιεπηηθφο νδνληηαηξηθφο έιεγρνο θαζψο νη νδνληίαηξνη 

πιεξψλνληαη κε βάζε ηηο εμαγσγέο δνληηψλ πνπ θάλνπλ θη φρη κε βάζε ηηο ζεξαπείεο. 

(Young & Reviere, 2001; Krebs, 2002).  

Αιιά θαη νη θξαηνχκελνη θνξείο ηνπ HIV/AIDS δελ έρνπλ θαιχηεξε 

αληηκεηψπηζε θαζψο ζηηγκαηίδνληαη θαη δηαρσξίδνληαη θαη πνιιέο θνξέο γηα λα έρνπλ 

ηαηξηθή θξνληίδα ζα πξέπεη λα είλαη ζε πνιχ ζνβαξή θαηάζηαζε. Μάιηζηα ε πγεία 

ησλ νξνζεηηθψλ θξαηνπκέλσλ επηδεηλψλεηαη γξεγνξφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πγεία ησλ 

νξνζεηηθψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο θπιαθήο. Απηφ παξαηεξείηαη γηαηί δελ δέρνληαη 

ηελ απαηηνχκελε ηαηξηθνί θξνληίδα. Απφ ηνπο θξαηνχκελνπο θπξίσο νη γπλαίθεο 

βξίζθνληαη ζε δπζθνιφηεξε ζέζε επεηδή ν κέζνο φξνο ειηθίαο ζπλερψο κεγαιψλεη 
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φπσο θαη νη αλάγθεο ηνπο. Δπίζεο νη πεξηζζφηεξεο θξαηνχκελεο αλήθνπλ ζε 

θπιεηηθέο ή εζληθέο κεηνλφηεηεο θαη έρνπλ ήδε αξρίζεη ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ πξηλ 

απφ ηνλ εγθιεηζκφ ηνπο (Young & Reviere, 2001; Krebs, 2002). 

Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη φηη ε απζηεξή πνηληθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ 

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαη ζηα θαζεζηψηα θξάηεζεο. Ζ καδηθή θπιάθηζε 

απμάλεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο θαη γηα λα ην κεηψζνπλ νη αξρέο εθαξκφδνπλ 

δηάθνξεο πνιηηηθέο κείσζεο ηνπ θφζηνπο. Γηα παξάδεηγκα, είθνζη πνιηηείεο θαη 

πνιιέο δεθάδεο αζηηθέο θνκεηείεο, κεηαμχ άιισλ κέηξσλ, εθαξκφδνπλ θαη απηφ ηεο 

κεηάζεζεο κέξνπο ησλ εμφδσλ ηεο θπιάθηζεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο θπιαθηζκέλνπο θαη 

ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ηνπο «επηβάιινπλ αληίηηκν εηζφδνπ γηα ην λνζειεπηήξην» 

(Wacquant, 2001) θάηη ακβιχλεη ηηο αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηνπκέλσλ, ηηο 

εληάζεηο, ηε βία θαη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο.  
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Κεθάιαην 2ν : Διιεληθό σθξνληζηηθό ύζηεκα  

Σν θεθάιαην απηφ πξαγκαηεχεηαη ην Διιεληθφ σθξνληζηηθφ χζηεκα. Αξρηθά 

παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο πνπ είλαη νξγαλσκέλν θαη ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί, δίλνληαο 

έκθαζε θαη ζηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα εηδηθά 

ζεξαπεπηηθά θαηαζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ, ν ζσθξνληζηηθφο θψδηθά θαη ηα 

ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ θαζψο θαη ε πξφζβαζε πνπ έρνπλ ζε 

ππεξεζίεο πγείαο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζσκαηηθή 

πγεία θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ ζηελ Διιάδα. Σν θεθάιαην 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ην 

ειιεληθφ ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα. 

 

2.1 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

H Οξγάλσζε ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα βαζίδεηαη ζηηο γεληθέο 

αξρέο πνπ ηίζεληαη απφ ην χληαγκα, ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο, ηνπο λφκνπο, ηα 

πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαζψο θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, κε ζεκειηψδε λφκν ηνλ 

ηζρχνληα σθξνληζηηθφ Κψδηθα (πηλέιιε & Κνπξάθεο, 1995). 

Ζ επνπηεία ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ ζσθξνληζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο αζθείηαη απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληεγθιεκαηηθήο θαη 

σθξνληζηηθήο Πνιηηηθήο (Π.Γ. 101/2014) θαη ηεο ππαγφκελεο ζε απηή Γηεπζχλζεηο 

θαη Σκήκαηα. Δηδηθφηεξα, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληεγθιεκαηηθήο θαη σθξνληζηηθήο 

Πνιηηηθήο ραξάζζεη ηηο γξακκέο ηεο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξφιεςεο θαη ηεο θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη έρεη σο ζηξαηεγηθφ ζθνπφ 

ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο αληεγθιεκαηηθήο θαη 

ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε εθείλσλ πνπ 

εθδήισζαλ παξεκβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη εμέηηζαλ πνηλέο ζηεξεηηθέο ηεο 

ειεπζεξίαο.  

Οη ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη αζρνινχληαη κε ηελ πξφιεςε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ αλήιηθσλ είλαη Δηαηξείεο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ, νη 
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Τπεξεζίεο Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ ησλ Γηθαζηεξίσλ Αλήιηθσλ θαη ην Κεληξηθφ 

Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην. 

Οη Δηαηξείεο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ (ΑΝ 2724/1940, Ν.2298/1995. Ν. 2331/1995, 

Ν. 3860/2010) έρνπλ ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ αλειίθσλ, νη 

νπνίνη εκθαλίδνπλ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ή βξίζθνληαη ζε θίλδπλν λα γίλνπλ 

δξάζηεο ή ζχκαηα αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ιφγσ αθαηάιιεινπ ή αλχπαξθηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ή άιισλ δπζκελψλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη αηηηψλ. 

Οη Τπεξεζίεο Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ ησλ Γηθαζηεξίσλ Αλειίθσλ (Ν. 

378/1976,Π.Γ. 49/1979) απνηεινχλ ηνλ θπξηφηεξν θνξέα εμσηδξπκαηηθήο 

κεηαρείξηζεο αλήιηθσλ πνπ έρνπλ δηαπξάμεη αμηφπνηλε πξάμε ή βξίζθνληαη ζε 

θίλδπλν λα παξαβαηήζνπλ ιφγσ αθαηάιιεινπ ή αλχπαξθηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ή άιισλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, παξέρνληαο ζπγρξφλσο πνιχπιεπξε 

ζηήξημε ζηνπο ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.  

Σν Κεληξηθφ Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην (Ν. 3860/2010) γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ αλειίθσλ ζπληνλίδεη 

θαη νξγαλψλεη δξάζεη, εηζεγείηαη πξνηάζεηο θαη γλσκνδνηεί ζηνλ Τπνπξγφ 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ γηα ζέκαηα πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηεο ζπκαηνπνίεζεο θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ αλειίθσλ.  

Οη ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, 

δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζηνιή ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο είλαη ηα Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο θαη ηα Ηδξχκαηα Αγσγήο 

Αλειίθσλ. Σα Καηαζηήκαηα θξάηεζεο πνπ ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα 

είλαη: 

o Δηδηθά θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ελειίθσλ θαη αγξνηηθέο θπιαθέο: ηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ππάγνληαη ην Αγξνηηθφ Καηάζηεκα Κξάηεζεο 

Αγίαο Υαλίσλ, ην Αγξνηηθφ Καηάζηεκα Κξάηεζεο Καζζάλδξαο, ην 

Αγξνηηθφ Καηάζηεκα Κξάηεζεο Σίξπλζαο θαη ε Κεληξηθή Απνζήθε 

Τιηθνχ Φπιαθψλ. 

o Δηδηθά θαηαζηήκαηα θξάηεζεο λέσλ: ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

ππάγνληαη ην Δηδηθφ Καηάζηεκα Κξάηεζεο Νέσλ Απιψλα, ην Δηδηθφ 

Καηάζηεκα Κξάηεζεο Νέσλ Βφινπ θαη ην Δηδηθφ Αγξνηηθφ Καηάζηεκα 

Κξάηεζεο Νέσλ Καζζαβέηεηαο.  
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o Θεξαπεπηηθά θαηαζηήκαηα: ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ππάγνληαη ην 

Φπρηαηξείν Κξαηνπκέλσλ Κνξπδαιινχ, ην Ννζνθνκείν Κξαηνπκέλσλ 

Κνξπδαιινχ θαη ην Κέληξν Απεμάξηεζεο Σνμηθνκαλψλ Κξαηνπκέλσλ 

Θεβψλ.  

o Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο: ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ππάγνληαη ηα 

Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο Κνξπδαιινχ (Σκήκα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ), 

Μαιαλδξίλνπ, Πάηξαο, Υαιθίδαο, Γπλαηθψλ Διεψλα Θεβψλ, Κέξθπξαο, 

Αιηθαξλαζζνχ, Ησαλλίλσλ, Κνκνηελήο, Κνξίλζνπ, Θεζζαινλίθεο, 

Νηγξίηαο εξξψλ, Λάξηζαο, Ναππιίνπ, Νεάπνιεο, Σξίπνιεο, Υαλίσλ, 

Υίνπ, Κσ, Άκθηζζαο, Γξεβελψλ, Γνκνθνχ θαη Σξηθάισλ.  

Οη ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη αζρνινχληαη κε ηα ελαιιαθηηθά κέηξα 

πνηλήο είλαη νη Τπεξεζίεο Δπηκειεηψλ Κνηλσληθήο Αξσγήο (Ν. 1941/1991, Π.Γ. 

195/2006). Έρνπλ σο απνζηνιή: 

o ηε ζπλδξνκή θαη επίβιεςε αηφκσλ πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε αλαζηνιή 

εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ηνπο ππφ επηηήξεζε ή ησλ νπνίσλ ε πνηλή έρεη 

κεηαηξαπεί ζε ππνρξέσζε παξνρήο θνηλσθεινχο εξγαζίαο ή έρνπλ 

απνιπζεί ππφ φξνπο  

o ηε δηελέξγεηα θνηλσληθήο έξεπλαο ζε πξνζσξηλά θξαηνχκελνο ή ζε άηνκα 

ζηα νπνία έρνπλ επηβιεζεί πεξηνξηζηηθνί φξνη.  

2.1.2 Σσνθήκες κράηηζης 

Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε βαζηθέο αλάγθεο θαη δηαλνκήο ζε έλα πγηέο 

πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπιάθηζεο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ. Χζηφζν νη πγηείο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζπρλά 

εθιείπνπλ (Membrini, 2005). Σν ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε εθαξκνγή ηνπ ζηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο ησλ θπιαθψλ αληηκεησπίδεη 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθήο θχζεσο, ηα νπνία φκσο εκπνδίδνπλ ηελ άζθεζε 

ζσθξνληζηηθήο αγσγήο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην ππάξρνλ ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα.  

«Πην ζπγθεθξηκέλα, από ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξνθύπηεη ην ζνβαξό ζέκα ηνπ 

ππεξπιεζπζκνύ ησλ θπιαθώλ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ δεκηνπξγεί πνηθίια 

πξνβιήκαηα. Από ηηο 25 θπιαθέο, πνπ ππάξρνπλ ζηελ Ειιάδα, νη 21 είλαη θιεηζηνύ 

ηύπνπ θαη νη 4 αγξνηηθέο. Η ρσξεηηθόηεηά ηνπο ζπλνιηθά αθνξά πεξίπνπ 4.900 



 

 

 

 

[22] 

 

θξαηνύκελνπο, ελώ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ θπιαθηζκέλσλ ζήκεξα αλέξρεηαη ζε 8.500 

πεξίπνπ» (Κνπξάθεο & πηλέιε, 2001). Φπζηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο 

φπσο ν ζπλσζηηζκφο, ε θαθή πγηεηλή, ε έιιεηςε ηδησηηθφηεηαο θαη νη αλαζθαιείο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ζσκαηηθή πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ κε 

ηελ εκθάληζε δηαθφξσλ ρξφλησλ λνζεκάησλ αιιά θαη ηελ εμάπισζε κνιπζκαηηθψλ 

αζζελεηψλ (Ross, 2012). Δπηπιένλ ε ςπρηθή πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ κπνξεί λα 

επεξεαζηεί απφ ηηο κε θαηάιιειεο ζπλζήθεο θξάηεζεο φπσο είλαη ν ππεξπιεζπζκφο, 

ην βξψκηθν θαη θαηαζιηπηηθφ πεξηβάιινλ, ε θαθή δηαηξνθή, ε αλεπαξθήο 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηα πεξηζηαηηθά επηζεηηθφηεηα, ε έιιεηςε ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ε απνκφλσζε (Mukiza, 2014). 

Σα πξνβιήκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, είλαη νη άζρεκεο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη άζρεκεο ζπλζήθεο 

πγηεηλήο, ν πεξηνξηζκέλνο ρψξνο ζηα θειηά, ε έιιεηςε ρψξνπ γηα αζιεηηθέο ή άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ε επθνιφηεξε κεηάδνζε αζζελεηψλ θαη ην ειιηπέο πξνζσπηθφ γηα 

ηελ θάιπςε ζεκαληηθψλ ππεξεζηψλ (Κνπξάθεο & πηλέιε, 2001). 

ε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ε έιιεηςε απηή εληνπίδεηαη ζε δχν ζεκαληηθέο 

δηαζηάζεηο. Αξρηθά, ε αληηζηνηρία ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνπο 

θξαηνχκελνπο θαλεξψλεη ηελ πξαγκαηηθή πνηφηεηα αιιά θαη πνζφηεηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγίαο πξνγξακκάησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ν 

ζσθξνληζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ (Κνπξάθεο & πηλέιε, 2001). 

2.1.3 Υπερπληθσζμός κραηοσμένφν  

Λφγσ κεγάιεο εηζξνήο κεηαλαζηψλ ηα ηειεπηαία έηε, έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ν 

αξηζκφο θξαηνπκέλσλ κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχνπλ θαηά πνιχ νη ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο θαη ε παξνρή θξνληίδα πγείαο ζηνπο θξαηνπκέλνπο λα γίλεηαη νινέλα θαη 

πην δχζθνιε θαζψο ν αξηζκφο θξαηνπκέλσλ θαη ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ είλαη δπζαλάινγν (Κνπξάθεο & πηλέιε, 2001). (εηθ. 1) 
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Δηθόλα 1: Γεληθφο ζηαηηζηηθφο πίλαθαο θξαηνπκέλσλ - πνηλψλ (2003-2010) θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

θάζε έηνπο 

Πεγή: Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

 

Ζ Διιάδα κάιηζηα είλαη ε πξψηε ρψξα ζηελ Δπξψπε πνπ ζηα ζσθξνληζηηθά 

ηδξχκαηά ηεο ε πιεξφηεηα μεπεξλά ηα φξηα (εηθ. 2). 

 

Δηθόλα 2: Γηάγξακκα πιήξσζεο θξαηνπκέλσλ 

Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο, 2001 

Σν πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ ζε ζρέζε κε ηνλ ππεξπιεζπζκφ ησλ 

θπιαθψλ γίλεηαη αθφκα πην έληνλν ζε θαηλνχξηα ζπζηήκαηα θξάηεζεο φπσο γηα 
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παξάδεηγκα απηφ ησλ εξξψλ πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 2010 ρσξίο φκσο ην απαξαίηεην 

πξνζσπηθφ θαη κε κπνξψληαο λα ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη θπιαθίζεηο ζηελ Διιάδα 

θαηέγξαςαλ κείσζε θαηά 18,8% απφ ην 2014 έσο ην 2015, ε νπνία ζπλνδεχηεθε θαη 

απφ ζρεηηθή απνζπκθφξεζε ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα, δείρλεη έξεπλα ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. ηηο ειιεληθέο θπιαθέο ε αλαινγία κεηψζεθε απφ 121,4 

θξαηνχκελνπο αλά 100 ζέζεηο ζηνπο 97 αλά 100 ζέζεηο. χκθσλα κε ηε κειέηε, απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε Διιάδα πέηπρε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ηνπ πκβνπιίνπ (ΣνΒΖΜΑ Team, 2017). 

Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα (ΣνΒΖΜΑ Team, 2017): 

o Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ ήηαλ 

9.646 άηνκα επί 9.886 ζέζεσλ ησλ 6 ηεηξαγσληθψλ ε θαζεκία θάηη πνπ 

κεηαθξάδεηαη ζε 97,6 θξαηνχκελνπο αλά 100 ζέζεηο. 

o Ζ αλαινγία ησλ θξαηνπκέλσλ ζηνλ πιεζπζκφ ήηαλ 89,4 άηνκα αλά 

100.000 θαηνίθνπο. 

o Αθφκε, ην 5,4% ησλ θξαηνπκέλσλ ήηαλ γπλαίθεο, ην 54,4% μέλνη θαη ην 

21,8% πξνθπιαθηζκέλνη ρσξίο ηειηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε. 

ηελ Δπξψπε (ΣνΒΖΜΑ Team, 2017): 

o πλνιηθά, ν αξηζκφο ησλ θξαηνχκελσλ (1.404.398) κεηψζεθε ζηηο 

επξσπατθέο θπιαθέο θαηά 6,8% απφ ην 2014 έσο ην 2015, αλ θαη ν 

ζπλσζηηζκφο ζπλερίδεη λα απνηειεί πξφβιεκα ζε 15 ρψξεο. 

o Δθηφο απφ ηελ Διιάδα φπνπ ε κείσζε έθηαζε ην 18,8%, ζεκαληηθέο 

κεηψζεηο θαηαγξάθεθαλ θαη ζηελ Κξναηία (-10%), ηε Γαλία (-11%), ηε 

Βφξεηα Ηξιαλδία (-9,7%) θαη ηελ Οιιαλδία (-9,5%). 

o ηελ αληίζεηε ηξνρηά θηλήζεθαλ ε Γεσξγία (+20,5%), ε πΓΓΜ (+12%), ε 

Σνπξθία (+11,6%), ε Σζερία (+11,4%) θαη ε Αιβαλία (+10,3%). 

o Ζ ρψξα κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά θπιαθίζεσλ είλαη ε Ρσζία (439,2 αλά 

100.000 θαηνίθνπο), ελψ αθνινπζνχλ ε Ληζνπαλία, ε Γεσξγία, ην 

Αδεξκπατηδάλ, ε Λεηνλία, ε Σνπξθία θαη ε Μνιδαβία. ηνλ αληίπνδα 

βξίζθνπκε ηελ Οιιαλδία (53) θαη ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο. 

o Ο κεγαιχηεξνο ζπλσζηηζκφο θαηαγξάθεθε ζηηο θπιαθέο ηεο πΓΓΜ (138,2 

θξαηνχκελνη αλά 100 ζέζεηο) θαη αθνινπζνχλ ε Ηζπαλία, ε Οπγγαξία, ην 

Βέιγην, ε Αιβαλία, ε Γαιιία θαη ε Πνξηνγαιία. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 
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θξαηνχκελνπο (έλαο ζηνπο πέληε) θπιαθίζηεθαλ γηα θαηεγνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα λαξθσηηθά θαη αθνινπζνχλ νη θινπέο, νη δνινθνλίεο θαη 

νη ιεζηείεο. 

2.2 Δηδηθά Θεξαπεπηηθά Καηαζηήκαηα  

Σν Κέληξν Απεμάξηεζεο Σνμηθνκαλψλ Κξαηνπκέλσλ (Κ.Α.Σ.Κ.) Θήβαο (Ν. 

2721/1999) είλαη εηδηθφ ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα κε δπλαηφηεηα θηινμελίαο 250 

ηνμηθνκαλψλ θξαηνπκέλσλ. Σν πξφγξακκα ηνπ Κέληξνπ Απεμάξηεζεο Σνμηθνκαλψλ 

Κξαηνπκέλσλ είλαη εζεινληηθφ, πνιπθαζηθφ θαη δηάξθεηαο δχν πεξίπνπ εηψλ θαη 

ζηνρεχεη δε:  

o α) ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή απεμάξηεζε, 

o β) ζηελ απνρή απφ ηελ παξαβαηηθφηεηα,  

o γ) ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε,  

o δ) ζηελ πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο θαη  

o ε) ζηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Ζ πξψηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (δίκελεο δηάξθεηαο) είλαη θάζε πξνεηνηκαζίαο 

θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζηα θαηά ηφπνπο θαηαζηήκαηα θξάηεζεο. Ζ δεχηεξε θάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζην Κ.Α.Σ.Κ. θαη είλαη δηάξθεηαο ηεζζάξσλ κελψλ. 

Υαξαθηεξίδεηαη σο κεηαβαηηθή θαη ζπλδπάδεη ηνλ ζσθξνληζκφ κε ηε ζεξαπεία, 

έρνληαο σο ζηφρν ηε ζπλέρηζε ηεο θηλεηνπνίεζεο γηα ζεξαπεία θαη ηε ζηαδηαθή 

αιιαγή ηεο ςπρνινγηθήο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ θξαηνχκελνπ απφ 

«θπιαθηζκέλν» ζε «ζεξαπεπκέλν». ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε ηξίηε θάζε, δηαξθείαο 

νθηψ κελψλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο θάζε ςπρηθήο απεμάξηεζεο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθφο ρψξνπο ηνπ Κ.Α.Σ.Κ. φπνπ εθαξκφδνληαη νη αξρέο ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ θνηλνηήησλ. 

Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία θάζε, δηάξθεηαο δψδεθα ηνπιάρηζηνλ κελψλ, είλαη ε 

θάζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε θαη έληαμε ησλ 

ζεξαπεπκέλσλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ θάζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρψξνπο ηνπ 

Κ.Α.Σ.Κ., ζε πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα ηνπ Γεκνζίνπ εθηφο Κ.Α.Σ.Κ. ή ζε 

αγξνηηθέο θπιαθέο. Σν δεχηεξν θέληξν απεμάξηεζεο, πνπ ηδξχζεθε κε ηνλ 

Ν.2721/1999, θαηαζθεπάδεηαη ζηνλ ρψξν ηεο Αγξνηηθήο Φπιαθήο Καζζάλδξαο, έρεη 

ηε δπλαηφηεηα θηινμελίαο 360 ηνμηθνκαλψλ θξαηνπκέλσλ θαη νη θηηξηαθέο ηνπ 

εγθαηαζηάζεηο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο απνπεξάησζεο. 
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2.3 σθξνληζηηθόο Κώδηθαο  

ην άξζξν 8 ηνπ .Κ. πεξηγξάθεηαη ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ 

Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ Φπιαθψλ (Κ.Δ..Φ.), σο επηηειηθφ ( ή γλσκνδνηηθφ κε 

απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο φξγαλν ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, ην νπνίν εηζεγείηαη 

ζηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο ηε ζπλνιηθή ζσθξνληζηηθή πνιηηηθή θαη δηαηππψλεη 

πξνηάζεηο γηα ηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο θ.α. εκαληηθή 

αξκνδηφηεηά ηνπ, επίζεο, είλαη ε πξφηαζε κέηξσλ γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο  

ηε ζπλέρεηα, ην πκβνχιην ηεο Φπιαθήο, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 10 ηνπ 

.Κ., σο απνθεληξσηηθφ φξγαλν, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο. Σν πκβνχιην ηεο Φπιαθήο, ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ ηνλ Γ/ληε ησλ θπιαθψλ, ηνλ αξραηφηεξν θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ θαη 

ηνλ αξραηφηεξν εηδηθφ επηζηήκνλα, ζπληάζζεη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θαηαζηήκαηνο (ηνλ νπνίν ππνβάιεη ζην Κ.Δ..Φ). ε θαζεκεξηλή βάζε, ην 

πκβνχιην ησλ Φπιαθψλ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νκαιφηεξε εθηέιεζε ησλ πνηλψλ 

ησλ θξαηνπκέλσλ, ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ηελ χπαξμε ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζσθξνληζκνχ ησλ θξαηνπκέλσλ 

(Γαζθαιάθεο, 1988). 

2.3.1 Σσνηαγμαηικά δικαιώμαηα ηφν κραηοσμένφν 

Οη θξαηνχκελνη εθηίνπλ ηηο πνηλέο ηνπο κέζα ζε ζπλζήθεο πνιχ ρεηξφηεξεο απφ ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζην λφκν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηηκσξνχληαη βαξχηεξα απ' φζν πξέπεη 

θαη ζπρλά, φηη κέζα ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα αληηκεησπίδνπλ δεηλά θαη 

θαθνπρίεο πνπ κφλν κηα πην καθξφρξνλε δηαβίσζε ζηηο θπιαθέο ζα κπνξνχζε λα 

δεκηνπξγήζεη. Σα αηηήκαηα θαλέξσλαλ κηα θνηλσληθή ζπλείδεζε. Γελ αθνξνχζαλ 

κφλν ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ απηψλ πνπ ηα πξνέβαιαλ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ζήκεξα νη 

θξαηνχκελνη απνιακβάλνπλ ηα πεξηζζφηεξα ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλα 

δηθαηψκαηα. πλνπηηθά, ηα δηθαηψκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ είλαη ηα εμήο 

(αθειιηάδεο, θαη ζπλ., 2008):  

o Γηθαίσκα πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο  

o Αμηνπξέπεηα  

o Γηθαίσκα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο αθεξαηφηεηαο  
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o Γηθαίσκα αλαθέξεζαη  

o Γηθαίσκα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο  

o Γηθαίσκα ζηελ επηθνηλσλία  

o Γηθαίσκα λφκηκνπ δηθαζηή  

o Γηθαίσκα ζηελ εξγαζία  

o Διεπζεξία ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο  

o Γηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε  

o Πνιηηηθά δηθαηψκαηα  

 

2.3.2 Πρόζβαζη ζε σπηρεζίες σγείας 

Οη ηδηαίηεξεο αλάγθεο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ νδεγνχλ ζε πςειή δήηεζε γηα 

ππεξεζίεο θξνληίδαο (Condon et al., 2007), κε απνηέιεζκα νξηζκέλεο ρψξεο λα έρνπλ 

πξνρσξήζεη ζε αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα απηέο ηηο αλάγθεο. Γηα παξάδεηγκα 

επηά επξσπατθέο ρψξεο φπσο ε Ννξβεγία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γαιιία έρνπλ 

κεηαθέξεη ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ παξέρνληαη ζηνπο θξαηνπκέλνπο απφ ην 

Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ζην Τπνπξγείν Τγείαο κε ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε λα 

εζηηάδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (EMCDDA, 2012). 

Έλα ζεκαληηθφ ζθεπηηθφ γηα απηή ηελ αιιαγή ππήξμε ε αλάγθε βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο 

θαη επθνιφηεξεο πξφζβαζεο ζηελ ηαηξηθή θξνληίδα πνπ πξνζθέξεηαη ζε δνκέο ζηελ 

θνηλφηεηα (EMCDDA, 2012).  

 Ζ πξφζβαζε θαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

πσο νη θξαηνχκελνη αμηνινγνχλ ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο (Bernier & 

MacLellan, 2011) θαζψο νη ππεξεζίεο πγείαο πνπ πξνζθέξνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θξάηεζεο είλαη πην θησρέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο ζηελ θνηλφηεηα (Stover et 

al., 2008). Οη θξαηνχκελνη θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζπρλφηεξα ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ εμαηηίαο ησλ κεγαιχηεξσλ πξνβιεκάησλ πγείαο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ (Marsshall et al., 2001). 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη γπλαίθεο θξαηνχκελεο έρνπλ πεξηζζφηεξα θαη πην 

εηδηθά πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο θαη ηείλνπλ λα δεηνχλ ππεξεζίεο 
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πγείαο ζπρλφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο θξαηνχκελνπο (Bernier & MacLellan, 

2011). 

2.3.3 Τήρηζη ιαηρικού αρτείοσ 

χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο (άξζξν 14), ν ηαηξφο νθείιεη λα 

ηεξεί αξρείν, ζε ειεθηξνληθή ή φρη κνξθή, ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ή ηελ πγεία ησλ 

αζζελψλ ηνπ. Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη πάληνηε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ 

απνξξήηνπ (αθειιηάδεο θαη ζπλ., 2008). 

Ο σθξνληζηηθφο Κψδηθαο πξνβιέπεη ζην άξζξν 28 φηη «γηα θάζε θξαηνύκελν 

ηεξείηαη αηνκηθό δειηίν πγείαο, ζην νπνίν θαηαρσξνύληαη ζηνηρεία ηαηξηθνύ 

ελδηαθέξνληνο, όπσο ν ρξόλνο δηελέξγεηαο θάζε ηαηξηθήο εμέηαζεο, ε ζρεηηθή 

δηάγλσζε, ε ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ ζπζηήζεθε, θαζώο θαη ην νλνκαηεπώλπκν, ε 

εηδηθόηεηα θαη ε ππνγξαθή ηνπ ηαηξνύ πνπ εμέηαζε ηνλ θξαηνύκελν. Τν δειηίν απηό 

θπιάζζεηαη ζην αξρείν ηνπ ηαηξείνπ θαη ζπλνδεύεη ηνλ θξαηνύκελν ζε θάζε κεηαγσγή 

ηνπ. Γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ παξαπάλσ δειηίνπ ιακβάλνπλ κόλνλ ν θξαηνύκελνο 

ή ν λόκηκνο εθπξόζσπόο ηνπ, ν αξκόδηνο δηθαζηηθόο ιεηηνπξγόο θαη ηα ινηπά αξκόδηα 

όξγαλα ηνπ θαηαζηήκαηνο, θάζε θνξά πνπ γηα ηε ιήςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απόθαζεο 

εμεηάδεηαη ε πγεία ηνπ θξαηνπκέλνπ». 

Καηά ζπλέπεηα, είλαη θαηαλνεηφ φηη ε ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ αξρείνπ είλαη 

απνιχησο αλαγθαία, αιιά παξάιιεια ππνρξεσηηθή θαη εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ 

θξάηεζεο, φπσο αθξηβψο ηζρχεη θαη εθηφο απηψλ. Ζ ηήξεζε ελφο ιεπηνκεξνχο 

ηαηξηθνχ αξρείνπ εληφο ησλ θπιαθψλ ιακβάλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη γηα θαζαξά 

πξαθηηθνχο ιφγνπο, αλ ιεθζεί ππφςε φηη, εμαηηίαο πηζαλψλ κεηαγσγψλ ησλ 

θξαηνπκέλσλ, δελ είλαη πάληνηε ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ ίδηνπ ηαηξνχ (αθειιηάδεο θαη 

ζπλ., 2008). 

2.3.4 Ιαηρικό απόρρηηο 

χκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Κψδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο (νπ. αλαθ. ν 

αθειιηάδεο θαη ζπλ., 2008), «ν ηαηξόο νθείιεη λα ηεξεί απζηεξά απόιπηε ερεκύζεηα 

γηα νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ππνπίπηεη ζηελ αληίιεςή ηνπ ή ηνπ απνθαιύπηεη ν αζζελήο ή 

ηξίηνη, ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, θαη ην νπνίν αθνξά ζηνλ αζζελή 

ή ηνπο νηθείνπο ηνπ. Η άξζε ηνπ ηαηξηθνύ απνξξήηνπ επηηξέπεηαη όηαλ ν ηαηξόο 

απνβιέπεη ζηελ εθπιήξσζε λνκηθνύ θαζήθνληνο. Ννκηθό θαζήθνλ ζπληξέρεη, όηαλ ε 
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απνθάιπςε επηβάιιεηαη από εηδηθό λόκν, όπσο ζηηο πεξηπηώζεηο γέλλεζεο, ζαλάηνπ, 

κνιπζκαηηθώλ λόζσλ θαη άιιεο, ή από γεληθό λόκν, όπσο ζηελ ππνρξέσζε έγθαηξεο 

αλαγγειίαο ζηελ αξρή, όηαλ ν ηαηξόο καζαίλεη κε ηξόπν αμηόπηζην όηη κειεηάηαη 

θαθνύξγεκα ή όηη άξρηζε ήδε ε εθηέιεζή ηνπ θαη, κάιηζηα, ζε ρξόλν ηέηνην, ώζηε λα 

κπνξεί αθόκε λα πξνιεθζεί ε ηέιεζε ή ην απνηέιεζκά ηνπ». 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 231 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ε 

ππφζαιςε εγθιεκαηία ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε έσο 3 εηψλ. Με ηελ ίδηα πνηλή 

ηηκσξείηαη φπνηνο, ελψ έκαζε κε ηξφπν αμηφπηζην φηη κειεηάηαη θαθνχξγεκα ή φηη 

ήδε άξρηζε ε εθηέιεζή ηνπ θαη ζε ρξφλν ηέηνην πνπ λα κπνξεί λα πξνιεθζεί ε ηέιεζή 

ηνπ, δελ ην αλαγγέιιεη, εθφζνλ ην θαθνχξγεκα ηειέζηεθε ή έγηλε απφπεηξά ηνπ 

(άξζξν 232 Πνηληθνχ Κψδηθα). Ζ πξάμε παξακέλεη αηηκψξεηε αλ έρεη ηειεζηεί απφ 

νηθείν ηνπ. Ζ Διιεληθή Ννκνζεζία απαιιάζζεη ηνπο νηθείνπο θαη δηθαηνινγεί ηελ 

πξάμε ηνπο, σζηφζν δελ εκπεξηέρεη θάπνηα αλαθνξά ζηελ ηδηαίηεξε ζέζε ηνπ ηαηξνχ. 

Πάλησο, κέρξηο ζηηγκήο, δελ έρεη έσο ζήκεξα θαηαινγηζηεί ζε Έιιελα ηαηξφ 

ππφζαιςε εγθιεκαηία. Αληηζέησο, ζε ζρεηηθή λνκνινγία (Γλσκνδφηεζε ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ, 1/1998) δηαηππψλεηαη φηη «ν ηαηξόο ησλ θπιαθώλ δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

αλαθέξεη ζηελ Υπεξεζία ηνπ όζα καζαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο θαη ηεο 

πεξίζαιςεο ησλ θξαηνπκέλσλ θαη αλ πξνβεί ζε κηα ηέηνηα πξάμε, αλαιακβάλεη 

αθέξαηα ηελ πνηληθή επζύλε ηεο πξάμεο ηνπ». 

Γεληθά, ζηνλ επξσπατθφ ρψξν ππάξρεη ε ηάζε ν ηαηξφο λα κελ εκπιέθεηαη ζηελ 

αλαθνξά εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ ήδε ηειεζηεί θαη ηηο νπνίεο 

αληηιακβάλεηαη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ ηνπ θαζήθνληνο. Χζηφζν, πνιιέο απφ 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνθνκίδεη ν ηαηξφο θαηά ηελ εμέηαζε ησλ θπιαθηζκέλσλ, φπσο 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, άζθεζε βίαο, ινηκψδε 

λνζήκαηα, έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο Αξρέο. Ο ηαηξφο ησλ θπιαθψλ ζπρλά 

βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ην δίιεκκα λα απνθαιχςεη παξφκνηεο ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη, εθηφο άιισλ ζπκθεξφλησλ, θαη ηε 

ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη ηελ πγεία ησλ θπιαθηζκέλσλ ή λα δηαθπιάμεη ην ηαηξηθφ 

απφξξεην θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αζζελψλ-θπιαθηζκέλσλ. ε 

πξψηε θάζε ζα πξέπεη λα βνεζήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ην θπιαθηζκέλν, πξνθεηκέλνπ 

ν ίδηνο λα πξνβεί ζηηο ζρεηηθέο απνθαιχςεηο (αθειιηάδεο θαη ζπλ., 2008). 

ε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ επηηεπρζεί, ν ηαηξφο ζα πξέπεη λα ζηαζκίζεη 

πξνζεθηηθά ηηο θαηαζηάζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ, ε Διιεληθή 
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Ννκνζεζία είλαη ηδηαίηεξα ζαθήο. ην σθξνληζηηθφ Κψδηθα (άξζξν 45, παξάγξαθνο 

3) δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ε ππνρξέσζε ηνπ ηαηξνχ λα «γλσζηνπνηεί ζην δηεπζπληή 

θάζε πεξίπησζε θξαηνπκέλνπ πνπ πάζρεη ή εηθάδεηαη όηη πάζρεη από ινηκώδεο 

κεηαδνηηθό λόζεκα, γηα ηελ άκεζε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πξνθπιαθηηθνύ 

ραξαθηήξα πεξηνξηζκνύ κέρξη ηε κεηαθνξά ηνπ θξαηνπκέλνπ ζε θαηάιιειν λνζειεπηηθό 

ίδξπκα». 

2.5 Η Ψπρηθή πγεία ησλ έγθιεηζησλ ζηα ειιεληθά θαηαζηήκαηα 

θξάηεζεο 

Ο επηπνιαζκφο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζην ειιεληθφ ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα 

θαίλεηαη λα είλαη απφ ηνπο πςειφηεξνπο ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο 

(Alevizopoulos et al., 2007). χκθσλα κε ηηο δηεζλείο ηάζεηο ππάξρνληα ζηνηρεία 

δείρλνπλ φηη ε εκθάληζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο είλαη 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ φηη ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ (Fotiadou et al., 2006). 

Μειέηεο ζηε ρψξα καο αλαθέξνπλ φηη κεγάιν πνζνζηφ θξαηνπκέλσλ πάζρεη απφ 

θάπνηα αγρψδε ή ςπρηθή δηαηαξαρή φπσο γηα παξάδεηγκα κείδνλα θαηάζιηςε 

(Γαλδνπιάθε θαη ζπλ., 2008). Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Καηάζηεκα 

Κξάηεζεο Κνκνηελήο δηέγλσζε ηελ χπαξμε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζην 78,7% ησλ 

αλδξψλ θξαηνπκέλσλ. Δηδηθφηεξα, ην 37,5% παξνπζίαδε αγρψδεηο δηαηαξαρέο, ην 

27,5% κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, ην 37,5% αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή 

πξνζσπηθφηεηαο, ην 53,8% δηαηαξαρέο ζρεηηδφκελεο κε νπζίεο θαη ην 11,2% 

ζρηδνθξέλεηα ή δηπνιηθή δηαηαξαρή (πίλ. 1) (Fotiadou et al., 2006). 

 

Πίλαθαο 1: Έξεπλα γηα ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζην Καηάζηεκα Κξάηεζεο Κνκνηελήο 

Πεγή: Fotiadou et al., 2006 
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ε έξεπλα ζηηο θπιαθέο Αιηθαξλαζζνχ δηαπηζηψζεθε φηη ηα δχν ηξίηα ησλ 

εξσηεζέλησλ αλδξψλ θξαηνπκέλσλ παξνπζίαδαλ δηαηαξαρέο χπλνπ πνπ σζηφζν 

δηαθνξνπνηνχληαλ ζε ζπρλφηεηα (Γαλδνπιάθε θαη ζπλ., 2008) ελψ ζε κειέηε ζην 

γπλαηθείν Καηάζηεκα Κξάηεζεο Κνξπδαιινχ κε δείγκα 24 γπλαίθεο θξαηνχκελεο, 

δηαπηζηψζεθε φηη ε πιεηνςεθία παξνπζίαδε θιηληθή θαηάζιηςε θαη ζνβαξφ βαζκφ 

άγρνπο (Βαζηινπνχινπ θαη ζπλ., 2013). 
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Κεφάλαιο 3o: Η υφιςτάμενη παροχή υπηρεςιών υγείασ 

ςε κρατουμένουσ ςτισ ελληνικέσ φυλακέσ 

Σν θεθάιαην απηφ πξαγκαηεχεηαη ηελ πθηζηάκελε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε 

θξαηνπκέλνπο ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

θαη ην δηθαίσκα ησλ θξαηνπκέλσλ ζηελ πγεία. ηε γίλεηαη ιφγνο γηα ηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ ηεο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηα ινηκψδε 

λνζήκαηα ζην ρψξν ησλ θπιαθψλ θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνχ. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ην πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ θαη ηέινο ε ακνηβή των γιατρών κατ' 

επίςκεψη και η αγορϊ θαξκάθσλ θαη πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ.  

3.1 Ννκνζεηηθό πιαίζην 

Ζ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζην ρψξν ησλ θπιαθψλ βαζίδεηαη ζε κία 

ζεηξά απφ λφκνπο, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη εγθπθιίνπο ζε 

κία πξνζπάζεηα θάζε θνξά λα βειηηψλνληαη νη ππεξεζίεο θαη λα ζπκπιεξψλνληαη ηα 

θελά πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. «Η 

δηεύζπλζε εμαζθαιίδεη ζηνπο θξαηνύκελνπο ηαηξηθή θαη θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

επηπέδνπ αλάινγνπ κε απηό ηνπ ινηπνύ πιεζπζκνύ» (Ν 2776/99 άξζξν 27 §1), θάηη 

πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ 

θξάηεζεο ηχπνπ Α’ θαη Β’ (Τπνπξγηθή Απφθαζε 58819/7-4-2003, ΦΔΚ 463Β, άξζξν 

16). 

Γελληέηαη ην εξψηεκα ζε πνηα πιεζπζκηαθή νκάδα, απηή ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

θπιαθψλ ή ηνπ ινηπνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, παξέρεηαη θαιχηεξν επίπεδν ηαηξηθήο, 

θαξκαθεπηηθήο θαη λνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο; Σν γεγνλφο θαη κφλνλ φηη νη 

θξαηνχκελνη δελ έρνπλ ηα πεξηζψξηα επηινγήο πνπ ζεσξεηηθά έρεη θάπνηνο ηνπ 

ινηπνχ πιεζπζκνχ ηνπο ηνπνζεηεί ζε ππνδεέζηεξε ζέζε ζε ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Χζηφζν, νη κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηηο θπιαθέο δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πγείαο ζην επίπεδν 

ηνπ ΔΤ θαη ηδηαίηεξα ζε δεπηεξνβάζκην θαη ηξηηνβάζκην επίπεδν. Ζ ζπλάληεζε ηνπ 

αζζελή θξαηνχκελνπ κε ην ΔΤ ζήκεξα γίλεηαη εθηφο θπιαθήο. Γίλεηαη ζηηο θαηά 

ηφπνπο λνζειεπηηθέο κνλάδεο θαη γη’ απηφ ζα πξέπεη απηφ λα αληηζηξαθεί θαη νη 

ππεξεζίεο πγείαο ηνπ ΔΤ λα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηηο θπιαθέο.  
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Σν αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ν θξαηνχκελνο 

νδεγείηαη ζην δηεπζπληή, ζηνλ ηαηξφ θαη ζηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ θαηαζηήκαηνο 

(Ν. 2776/99 άξζξν 24 §1) [..] Ο ηαηξφο εμεηάδεη ηνλ θξαηνχκελν θαη εάλ δηαπηζηψζεη 

αζζέλεηα, ηνλ ππνβάιιεη ζηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή ή δεηεί ηελ εμέηαζή 

ηνπ απφ εηδηθφ γηαηξφ (Ν 2776/99 άξζξν 24 §3) …».  

Καηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηε θπιαθή ν θξαηνχκελνο θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζην 

ηαηξείν πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ηαηξηθά θαη λα αλνηρηεί θάξηα πγείαο. 

Παξαηεξείηαη, φκσο, ην θαηλφκελν λα κε δίλνπλ φινη νη θξαηνχκελνη ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπο θαζψο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ηαηξηθή εμέηαζε (Ν 2776/99 

άξζξν 29 §2). Ζ δήισζε άξλεζεο ηεο ηαηξηθήο εμέηαζεο θαηαγξάθεηαη ζηελ θάξηα 

ηνπ θξαηνπκέλνπ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη θξαηνχκελνη πνπ εηζάγνληαη ζηε 

θπιαθή λα κελ ππνβάιινληαη φινη ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο, κε ζπλέπεηα λα κελ ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα έγθαηξεο δηάγλσζεο αζζελεηψλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ κέηξα 

πξφιεςεο θαη ζεξαπείαο ησλ ίδησλ γηα ηε κε κεηάδνζε απηψλ ησλ αζζελεηψλ ζηνπο 

ππφινηπνπο θξαηνχκελνπο θαη ζην πξνζσπηθφ. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ην 

ζσθξνληζηηθφ θψδηθα (άξζξν 30 §5) γηα φζνπο ππάξρεη ππνςία φηη πάζρνπλ απφ 

ινηκψδεο λφζεκα ιακβάλνληαη κέηξα κέρξη ηελ νξηζηηθή δηάγλσζε.  

Δίλαη δχζθνιν λα ιεθζνχλ κέηξα πξφιεςεο αθνχ ππάξρεη έιιεηςε πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο θαη πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ, δελ ππάξρνπλ κφληκνη ηαηξνί, νη γηαηξνί 

θαη’ επίζθεςε βξίζθνληαη ζην ηαηξείν ηεο θπιαθήο γηα δχν πεξίπνπ ψξεο δχν θνξέο 

ηελ εβδνκάδα ελψ είλαη κεγάινο ν αξηζκφο θξαηνπκέλσλ πνπ εηζέξρεηαη ζηηο 

θπιαθέο. Όπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή έξεπλα ησλ Γηαηξψλ ρσξίο ζχλνξα ζηε ΓΦΚ 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 140 θξαηνχκελνη «ην πνζνζηφ ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ έρνπλ 

πξνζέιζεη ζηελ ηαηξηθή ππεξεζία αλέξρεηαη ζην 82,3 % φκσο απφ απηνχο κφλν ην 

28,6% δήισζε φηη ηθαλνπνηήζεθε απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ έιαβε θαη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία νπδέπνηε θιήζεθε θαηά ηηο πξψηεο εκέξεο απφ 

ηελ ηαηξηθή ππεξεζία (97,4%)» (Γηαηξνί ρσξίο ζχλνξα, 2001). 

Καηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ησλ ηαηξείσλ ησλ 

θπιαθψλ λα πξνζέξρνληαη φινη νη θξαηνχκελνη ζην ηαηξείν γηα εμεηάζεηο. Σν κέηξν 

απηφ ηα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεη αληαπφθξηζε ζηνπο θξαηνχκελνπο πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη νη θξαηνχκελνη ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ ζεκαζία ηεο πγείαο. «Κάζε 

θξαηνχκελνο εμεηάδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ηνπ θαηαζηήκαηνο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ θαη 
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εθεμήο αλά εμάκελν, κπνξεί δε νπνηεδήπνηε λα δεηήζεη λα εμεηαζηεί απφ ηνλ ηαηξφ 

ηνπ θαηαζηήκαηνο…» (Ν 2776/99 άξζξν 27 §2). 

Οη ππεξεζίεο πγείαο ζηηο θπιαθέο παξέρνληαη απφ ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ. Αλ δελ ππεξεηνχλ κφληκνη ηαηξνί ζηε θπιαθή κπνξνχλ λα ζπκβάιινληαη 

ηαηξνί κε ην δηεπζπληή γηα κεξηθή απαζρφιεζε, ακεηβφκελνη θαη’ επίζθεςε 

(Τπνπξγηθή Απφθαζε 58819/7-4-2003 ΦΔΚ 463Β άξζξν 2 § 6). 

Ο θξαηνχκελνο κπνξεί νπνηεδήπνηε ζέιεη λα δεηήζεη λα εμεηαζηεί απφ ην γηαηξφ 

ηεο θπιαθήο αξθεί ηελ ψξα εθείλε λα ππάξρεη γηαηξφο ζηε θπιαθή, αθνχ νη κέξεο θαη 

νη ψξεο πνπ βξίζθεηαη ν γηαηξφο ζηε θπιαθή είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη πεξηνξηζκέλεο. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη κφληκνη γηαηξνί ζηε θπιαθή είλαη νπζηαζηηθά αλχπαξθηνη. 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη γηαηξνί πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο αζζελείο 

θξαηνχκελνπο ακείβνληαη θαη’ επίζθεςε απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη φηη βξίζθνληαη ζην ηαηξείν ηεο θπιαθήο ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο θαη 

ψξεο. Σα ηαηξεία ησλ θπιαθψλ ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηεο εκέξαο θαζψο θαη ην 

ζαββαηνθχξηαθν είλαη ρσξίο ηαηξφ (εμαίξεζε απνηεινχλ νη θπιαθέο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο Κνξπδαιινχ φπνπ ππάξρεη εθεκεξεχσλ ηαηξφο) (Ν 2776/99 άξζξν 27 

§3). 

Σν ζχζηεκα ησλ θαη’ επίζθεςε γηαηξψλ δελ πξνζθέξεη νπζηαζηηθή θάιπςε ζηελ 

πεξίζαιςε ησλ θξαηνπκέλσλ αθνχ παξεπξίζθνληαη ζην ηαηξείν ηεο θπιαθήο 

ειάρηζηεο ψξεο ηελ εβδνκάδα ή θαη ην κήλα. Αδπλαηνχλ έηζη λα γλσξίδνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ, λα παξαθνινπζνχλ θαζεκεξηλά ηελ πνξεία 

ηεο λφζνπ θαη ηε ζεξαπεπηηθή ηνπο αγσγή. Γελ είλαη ζε ζέζε λα γλσκαηεχζνπλ γηα 

ηε κεηαγσγή ζε αγξνηηθέο θπιαθέο θαη δελ κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ζσζηά 

δηαθνκηδέο ζηα λνζνθνκεία.  

«Κξαηνύκελνη νη νπνίνη αζζελνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπο θαζώο θαη 

εθείλνη νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ έληνλα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο εηζάγνληαη ζην 

αλαξξσηήξην ηνπ θαηαζηήκαηνο ή πεξηνξίδνληαη ζε εηδηθό ηκήκα…» (Ν 2776/99 άξζξν 

30 §1). Δπεηδή ε ιεηηνπξγία ηνπ αλαξξσηεξίνπ θαη ηεο κνλάδαο βξαρείαο λνζειείαο 

είλαη δχζθνιε ιφγσ έιιεηςεο κφληκσλ γηαηξψλ, ηα πεξηζηαηηθά πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

σο επείγνληα ζηέιλνληαη ζηηο θαηά ηφπνπο λνζειεπηηθέο κνλάδεο ελψ ηα ππφινηπα 

πεξηζηαηηθά ζηέιλνληαη ζην ΝΚΚ θαη ηα ςπρηαηξηθά πεξηζηαηηθά ζην ΦΚΚ.  

Ο πγεηνλνκηθφο έιεγρνο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο αζθείηαη απφ ηνλ 

Τγεηνλνκηθφ επηζεσξεηή ηνπ ππνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο ή απφ ηελ αξκφδηα 
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πγεηνλνκηθή επηζεψξεζε ηεο λνκαξρίαο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο νπνίαο αλήθεη ην 

θαηάζηεκα κε ζπκκεηνρή ελφο εθπξνζψπνπ ηνπ ηνπηθνχ ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ (Ν. 

2776/99 άξζξν 26 §1). Παξέρεηαη δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε ζηνπο θξαηνπκέλνπο ησλ θπιαθψλ φιεο ηεο ρψξαο ζε θξαηηθά 

λνζνθνκεία (Τ.Α. – Α3α/Φ15/9735 ΦΔΚ 703 η.Β΄ 27/11/1992). Οη θπιαθέο σο 

δεκφζην πξνκεζεχνληαη ηα θάξκαθα ζηε λνζνθνκεηαθή ηηκή.  

Όζνλ αθνξά ζηηο ηαθηηθέο κεηαγσγέο ζε εμσηεξηθά λνζνθνκεία, ν σθξνληζηηθφο 

Κψδηθαο πξνβιέπεη φηη ππνβάιιεηαη ηαηξηθή γλσκάηεπζε ζην πκβνχιην θπιαθήο, 

ην νπνίν θάλεη ηε ζρεηηθή πξφηαζε ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Μεηαγσγψλ (ΚΔΜ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη, εάλ ε απφθαζε είλαη ζεηηθή, δίδεηαη ε ζρεηηθή εληνιή 

γηα λα κεηαθεξζεί ν θξαηνχκελνο ζην λνζνθνκείν. Ο ζσθξνληζηηθφο θψδηθαο 

πξνβιέπεη φηη ε ΚΔΜ ζα πξέπεη λα εθδψζεη ηελ απφθαζή ηεο ην αξγφηεξν εληφο 20 

εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ηνπ πκβνπιίνπ θπιαθήο. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ε κεηαγσγή ηνπ θξαηνπκέλνπ ζην λνζνθνκείν πξαγκαηνπνηείηαη 

κφλν κε ηελ πξφηαζε ηνπ πκβνπιίνπ θπιαθήο. ρεδφλ φιεο νη ζρεηηθέο κεηαγσγέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ θπιαθήο, φηαλ παξέιζεη 

ην ηππηθφ 20ήκεξν, δηάζηεκα πνπ ζεσξείηαη κεγάιν φηαλ νη αζζελείο θξαηνχκελνη 

πξέπεη λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο επηπέδνπ ηνπ ΔΤ θαη 

κάιηζηα ζε δεπηεξνβάζκην θαη ηξηηνβάζκην επίπεδν (Ν.2776/99 άξζξν 74 §1). 

Ο ζσθξνληζηηθφο θψδηθαο πξνβιέπεη φηη ν δηεπζπληήο ηεο θπιαθήο ή ν 

αλαπιεξσηήο ηνπ κπνξεί λα ζηείιεη εθηάθησο αζζελή θξαηνχκελν ζε εμσηεξηθφ 

λνζνθνκείν φηαλ παξαζηεί αλάγθε θαη ζηε θπιαθή δελ ππάξρεη γηαηξφο. Ζ κεηαγσγή 

θαη ε θξνχξεζε ησλ θξαηνπκέλσλ ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ γίλεηαη απφ ηελ 

ππεξεζία εμσηεξηθήο θξνχξεζεο ησλ θπιαθψλ (ΠΓ 215/06 άξζξν 11). 

Ο σθξνληζηηθφο Κψδηθαο πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

κέζα ή έμσ απφ ηηο θπιαθέο εηδηθψλ θέληξσλ πγείαο θαη εηδηθψλ πεξηθεξεηαθψλ 

ηαηξείσλ (Ν. 2345/1995 ΦΔΚ 213 η.Α΄ άξζξν 6). Χζηφζν, ε δπλαηφηεηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απηέο νη κνλάδεο έμσ απφ ηηο θπιαθέο δελ εμππεξεηεί ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ θπιαθψλ. Πξέπεη, επίζεο, λα επηζεκαλζεί, πσο νη κνλάδεο απηέο δελ 

είλαη πιήξσο εληαγκέλεο ζην ΔΤ αθνχ, αλ θαη πξνβιέπεηαη φηη ηα εηδηθά θέληξα 

πγείαο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα Κέληξα Τγείαο ηεο ρψξαο, θάηη 

αληίζηνηρν δελ πξνβιέπεηαη γηα ηα εηδηθά πεξηθεξεηαθά ηαηξεία γηα ηα νπνία ν 

λνκνζέηεο παξαπέκπεη ζε έθδνζε ζρεηηθήο ππνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηνλ ηξφπν 
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ιεηηνπξγίαο ηνπο. Έλα ηέηνην εηδηθφ θέληξν πγείαο – ην νπνίν νπδέπνηε ιεηηνχξγεζε 

κέρξη ζήκεξα – ζπζηάζεθε κε ππνπξγηθή απφθαζε ζηε Ννκαξρία Θεζζαινλίθεο σο 

απνθεληξσκέλε νξγαληθή κνλάδα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ «Γ. Παπαληθνιάνπ» 

(Τ.3α/ΓΠ 85844/03 ΦΔΚ 436 η.Β΄ 3-3-2004). 

Γε γίλεηαη λα κελ πξνζέμεη θαλείο φηη ππάξρεη πιεζψξα λφκσλ ζρεηηθά κε ην 

δήηεκα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο θξαηνπκέλνπο ζηηο θπιαθέο ηεο ρψξαο. 

Ζ ζπλερήο έθδνζε, φκσο, λέσλ λφκσλ θαη απνθάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπιεξσζνχλ ηα θελά πνπ δηαπηζηψλνληαη θάζε θνξά ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ 

κπνξεί λα δψζεη νπζηαζηηθή απάληεζε ζην κεγάιν δήηεκα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο ζε απηφλ ηνλ πιεζπζκφ, αλ πξψηα δελ εληαρζνχλ ζην Δζληθφ ζχζηεκα πγείαο 

φιεο νη κνλάδεο πνπ εδξεχνπλ ζε θάζε θπιαθή θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο. 

Μπνξεί γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε έληαμε λα απαηηείηαη έλα αθφκε λνκνζέηεκα 

αιιά έηζη ζα ηζρχεη γηα ηνπο θξαηνχκελνπο φ,ηη θαη γηα ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ ηεο 

ρψξαο.  

3.1.1 Το δικαίφμα ηφν κραηοσμένφν ζηην σγεία 

χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο πνπ αθνξά ηα Οηθνλνκηθά, 

Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα εμαζθαιίδεηαη φηη θάζε άηνκν ζα έρεη ηφζν 

ζε επίπεδν ζσκαηηθφ φζν θαη ςπρηθφ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο. Δπίζεο φζνλ 

αθνξά ηνπο θπιαθηζκέλνπο ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο ρσξίο 

λα δηαθξίλνληαη απφ ηνπο άιινπο πνιίηεο θαη θπζηθά ην θάζε θξάηνο-κέινο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο νθείιεη λα θξνληίδεη ηελ ζσζηή πεξίζαιςε ηνπ εθάζηνηε 

θπιαθηζκέλνπ, αθνχ νη ίδηνη ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ηνπο δελ ηνπο επηηξέπεηαη. Σν 

γεγνλφο φηη ππάξρνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, παξφιν πνπ είλαη έλα ζνβαξφ 

πξφβιεκα, δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδνπλ ηηο δαπάλεο γηα ζέκαηα πγείαο ησλ 

θπιαθηζκέλσλ (Αιηκπνπηάθε,1985).  

Οη επξσπατθνί θαλφλεο πνπ επαλεμεηάζηεθαλ θαη αθνξά ηνπο θχιαθεο, 

αλαθέξεηαη φηη ε δηεχζπλζε ησλ θπιαθψλ πξέπεη λα κεξηκλά θαη λα πξνζέρεη ηελ 

πγεία ησλ θπιαθηζκέλσλ (άξζξν 39), φπσο θαη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ησλ θπιαθψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο (άξζξν 40). 

Αθφκε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ εηδηθεπκέλνο γηαηξφο (άξζξν 41). 

Καηά ην άξζξν 4 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Διιάδαο, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο 

ησλ πνιηηψλ είλαη ίδηα γηα φινπο. Μάιηζηα θαη ζην σθξνληζηηθφ Κψδηθα ηεο 
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Διιάδαο (Κ) ιέγεηαη φηη νη θπιαθηζκέλνη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο 

ειεχζεξνπο πνιίηεο, πιελ φκσο ηνπ φηη ζηεξνχληαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο ειεπζεξίαο. 

Μέζα ζ’ απηά ηα δηθαηψκαηα ησλ θπιαθηζκέλσλ είλαη θαη ην δηθαίσκα πνπ έρνπλ γηα 

ηελ πγεία, δειαδή φηη εμαζθαιίδνληαη ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζεθψλ ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο, φπνηε ρξεηάδεηαη. Αθνχ θαη ζην λέν Κψδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο, ν 

ηαηξφο νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο θξαηνχκελνπο εμίζνπ θαιή θξνληίδα κε απηή πνπ 

δίλεηαη ζηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο  

χκθσλα κε ηνλ σθξνληζηηθφ Κψδηθα κε ην πνπ εηζέξρεηαη έλαο θξαηνχκελνο 

ζηε θπιαθή, ν ηαηξφο ηεο θπιαθήο πξέπεη λα εμεηάζεη ηνλ θξαηνχκελν θαη ν 

θξαηνχκελνο λα ππνβιεζεί ζε πιήξε θιηληθή εμέηαζε παίξλνληαο θαη ην ηαηξηθφ ηνπ 

ηζηνξηθφ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηαηξφο εληφο ηεο θπιαθήο, o δηεπζπληήο ηεο 

θπιαθήο πξέπεη λα θαιέζεη εμσηεξηθφ ηαηξφ κέζα ζην πξψην 24σξν απφ ηελ 

εηζαγσγή ηνπ θξαηνπκέλνπ, γηα λα γίλεη φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε ηαηξηθή 

εμέηαζε.  

χκθσλα κε ηνλ σθξνληζηηθφ Κψδηθα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εμεηαζηεί ν 

θξαηνχκελνο απφ ηνλ ηαηξφ ησλ θπιαθψλ, αθφκε θαη θαζεκεξηλά, εθφζνλ δεηεζεί 

απφ ηνλ θξαηνχκελν ή θξηζεί ζθφπηκν. Αθφκε είλαη ππνρξεσηηθή ε εμέηαζε ησλ 

θξαηνχκελσλ θάζε 6 κήλεο, φπσο θαη νη ηαθηέο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ησλ 

θξαηνπκέλσλ πνπ εξγάδνληαη ήδε εθεί ή πνπ ζα εξγαζηνχλ γηα πξψηε θνξά. 

3.2 Παξάγνληεο θηλδύλνπ 

χκθσλα κε ηνλ De Viggiani, (2007) ππάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ. Ζ πγεία ηνπο κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ 

παξάγνληεο δηαξζξσηηθνχο (ζεζκηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο, πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο 

θαη θνηλσληθνχο) αιιά θαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

θαηάζηαζε ησλ ίδησλ ησλ θξαηνπκέλσλ. Σέηνηνη παξάγνληεο κπνξεί λα ζέζνπλ ηελ 

πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ ζε θίλδπλν.  

Σν θάπληζκα, ε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη ε θαηαλάισζε αιθνφι απνηεινχλ 

ηηο πην δηαδεδνκέλεο ζπλήζεηεο κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θπιαθψλ, νη νπνίεο θαη 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ (Richmond et al., 

2012). Ζ εμάξηεζε απφ νπζίεο είλαη κέρξη θαη 10 θνξέο πην δηαδεδνκέλε κεηαμχ ησλ 

θξαηνπκέλσλ (Fazel et al., 2006). 
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Οη παξαβάηεο κε πξνβιήκαηα εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι έρεη απνδεηρζεί φηη 

εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά ςπρηθψλ αζζελεηψλ, φπσο λεχξσζε, ςχρσζε θαη 

δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο, πνπ ρξήδνπλ ζεξαπείαο θαζψο κπνξεί λα απνηειέζνπλ 

έλα επηπιένλ εκπφδην ζηελ νκαιή θνηλσληθή ηνπο επαλέληαμε (Prison Reform Trust, 

2004). Σα πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο γηα θξαηνχκελνπο κε πξνβιήκαηα 

αιθννιηζκνχ κπνξεί λα κεηψζνπλ ηελ πηζαλφηεηα εθ λένπ ππνηξνπήο (McColister & 

French, 2003). Χζηφζν ζεκαληηθφ πνζνζηφ θξαηνπκέλσλ δελ ιακβάλεη ηελ 

θαηάιιειε ζεξαπεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπιάθηζεο (Prison Reform Trust, 2004). 

Ζ εμάξηεζε απφ ην αιθνφι απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θαη απμαλφκελν πξφβιεκα 

πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ην έγθιεκα. Σν αιθνφι αλαθέξεηαη σο παξάγνληαο πνπ 

νδήγεζε ζην έγθιεκα ζην 40% ησλ πεξηπηψζεσλ (Parkes et al., 2011). Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε θπιάθηζε θαη ν ηξφπνο δσήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θξάηεζεο ζπλδένληαη κε πςειφηεξα πνζνζηά ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ (Strang et 

al., 2006).  

Ζ ρξήζε κάιηζηα ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ 

γηα ηελ εμάπισζε κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ (Public Health England, 2014). O 

θίλδπλνο εμάπισζεο κέζσ ηεο θνηλήο ρξήζεο ζπξηγγψλ αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ηνπ ηξππήκαηνο γηα δεκηνπξγία ηαηνπάδ θαη ηεο ζεμνπαιηθήο 

επαθήο ρσξίο πξνθχιαμε είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνο ζην πεξηβάιινλ ησλ θπιαθψλ 

(Schwitters, 2014).  

3.2.1 Λοιμώδη νοζήμαηα ζηο τώρο ηφν θσλακών - ηρασμαηιζμοί 

Ο ρψξνο ηεο θπιαθήο ζεσξείηαη ρψξνο πςεινχ θηλδχλνπ γηα ινηκψδε λνζήκαηα 

φπσο ε επαηίηηδα Β, ε επαηίηηδα C, ην ΑΗDS θαη ε θπκαηίσζε. Ζ πξφιεςε πξέπεη λα 

είλαη ην θχξην κέιεκα ζην ρψξν απηφ.  

Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Τγείαο νινθιήξσζε 

ηελ ηαηξηθή παξέκβαζε ζηνπο θξαηνχκελνπο θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο θπιαθψλ Κνξπδαιινχ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1995. Μεηά απφ ζπγθαηάζεζε 

ησλ εμεηαδφκελσλ έγηλε αηκνιεςία γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα 

αληρλεπζεί ε χπαξμε κνιπζκαηηθψλ θαη κεηαδνηηθψλ λφζσλ, AIDS θαη επαηίηηδαο C. 

Δμεηάζηεθαλ ζπλνιηθά 1.183 θξαηνχκελνη θαη 182 ππάιιεινη. Απφ ηηο εμεηάζεηο 

δηαπηζηψζεθε φηη 3 θξαηνχκελνη ήηαλ θνξείο ηνπ AIDS, νη νπνίνη, αθνχ 

ελεκεξψζεθαλ, κεηήρζεζαλ ζην Ννζνθνκείν Κξαηνπκέλσλ Κνξπδαιινχ γηα 
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θαιχηεξε ηαηξηθή αληηκεηψπηζε. Δπίζεο βξέζεθαλ 312 νξνζεηηθνί γηα επαηίηηδα C, νη 

νπνίνη ρξεηάδνληαλ πεξαηηέξσ εμεηάζεηο θαη έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί 

πφζνη είραλ αλάγθε ζεξαπείαο κε ηληεξθεξφλε (Γηαράιεο, 2008). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ηηο εηδηθέο 

έξεπλεο ζηηο θπιαθέο ζρεηηθά κε ηνπο ηνμηθνκαλείο θξαηνχκελνπο πξνβιέθζεθε κε 

ην λφκν 2721/99,ΦΔΚ112η.Α΄ ε δεκηνπξγία δχν Κέληξσλ Απεμάξηεζεο 

Σνμηθνκαλψλ Κξαηνπκέλσλ, έλα ζηνλ Διαηψλα Θεβψλ, ην νπνίν ήδε ιεηηνπξγεί ελψ 

πξνβιέπεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δεχηεξνπ θέληξνπ ζηε Υαιθηδηθή. Δπίζεο, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα γηα λα αλνηρηεί θάξηα πγείαο ζε φινπο ηνπο θξαηνπκέλνπο. Παξεκβάζεηο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο έρνπλ θάλεη θαη δηάθνξνη 

θνξείο (Γηαηξνί ρσξίο ζχλνξα, ΚΔΘΔΑ, 18 άλσ θ.α.) νξγαλψλνληαο ζε δηάθνξεο 

θπιαθέο πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη ην AIDS 

(Γηαράιεο, 2008). 

Ζ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ησλ θξαηνπκέλσλ γίλεηαη γηα ειαθξά πεξηζηαηηθά 

ζην λνζνθνκείν θξαηνπκέλσλ Κνξπδαιινχ. Κπξίσο φκσο γίλεηαη ζηα θαηά ηφπνπο 

λνζνθνκεία ζε ζαιάκνπο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί εηδηθά γηα ηε λνζειεία ηνπο. Σα 

νμέα πεξηζηαηηθά δηαθνκίδνληαη εθηάθησο γηα λνζειεία ζηα εθεκεξεχνληα 

λνζνθνκεία θαη ηα ρξφληα ζε πξνγξακκαηηζκέλα ξαληεβνχ. Κξαηνχκελνη κε ρξφληα 

παζνινγηθά πξνβιήκαηα πγείαο παξαθνινπζνχληαη απφ ηνπο γηαηξνχο ησλ θπιαθψλ 

θαη ιακβάλνπλ θαξκαθεπηηθή αγσγή ελψ, φηαλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηνπο γηαηξνχο, 

λνζειεχνληαη ζην ΝΚΚ ή ζε εμσηεξηθά λνζνθνκεία . Χζηφζν, αλ ε θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπο είλαη κε αλαζηξέςηκε, κε δηθαζηηθή απφθαζε γίλεηαη δηαθνπή ηεο πνηλήο 

ηνπο γηα ιφγνπο πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα λνζειεπηνχλ αξρηθά ζε εμσηεξηθή 

λνζνθνκεηαθή κνλάδα θαη ζηε ζπλέρεηα, αλ ε θαηάζηαζε ζπλερίζεη λα επηδεηλψλεηαη, 

λα λνζειεπηνχλ θαη’ νίθνλ (Γηαράιεο, 2008). 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία (Fruenhwald et al., 2002; Leese et al., 2006; Preti & Cascio, 2006; 

McCay, 2010;Virtanen et al., 2011) πνιινί θξαηνχκελνη απηνηξαπκαηίδνληαη ιφγσ 

ηεο πίεζεο πνπ ληψζνπλ. Ο αξηζκφο κάιηζηα ησλ απηνθηνληψλ είλαη κέρξη θαη 10 

θνξέο πςειφηεξνο ζε θπιαθέο πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ππεξπιεζπζκνχ θαη 

ζε βίαηε ζπκπεξηθνξά ηφζν απέλαληη ζε ζπγθξαηνχκελνπο φζν θαη απέλαληη ζην 

πξνζσπηθφ. 



 

 

 

 

[40] 

 

3.2.2 Ανάγκες σγείας κραηοσμένφν 

Οη θξαηνχκελνη ζε φια ηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θαη 

δηεζλή βηβιηνγξαθία, απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε θνηλσληθή θαηεγνξία θαζψο 

παξνπζηάδνπλ αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη αλάγθεο. Οη ηδηαηηεξφηεηεο απηήο ηεο 

θνηλσληθήο νκάδαο αιιά θαη νη απμεκέλεο αλάγθεο θξνληίδαο θαίλνληαη θπξίσο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο (Watson et al., 2004). Σαπηφρξνλα νη αληζφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο αλαδχνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ίδηνπ ηνπ ζσθξνληζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (De Viggiani, 2007).  

Οη ηδηαίηεξεο αλάγθεο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ κεγάιε 

δήηεζε ζηηο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα 

(Condon et al.,2007). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα αξθεηέο ρψξεο λα έρνπλ πξνβεί ζε 

δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ πνην απνηειεζκαηηθά απηέο ηηο αλάγθεο. ην πιαίζην απηφ θηλήζεθε ε 

Αγγιία θαη ε Οπαιία κεηαθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο πγείαο ησλ θπιαθψλ ζην Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο (Condon et al., 2007).  

χκθσλα κε ηνπο White & Whiteford, (2006), νη θξαηνχκελνη έρνπλ δπζαλάινγα 

πςειφ επηπνιαζκφ πνιιψλ αζζελεηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ειεχζεξνπο πνιίηεο. Οη 

αλάγθεο πγείαο ηνπο είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ (Condon et al., 2007). Απηφ νθείιεηαη ελ κέξεη ζην γεγνλφο φηη νη θαθέο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζπλδένληαη κε πνιιαπινχο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία 

θαη αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο (Greenberg & Rosenheck, 2008). 

Δπηπιένλ, νη θξαηνχκελνη ζχκθσλα κε ηνλ Dumont, (2012), πξνέξρνληαη απφ ρακειά 

θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη εηζνδήκαηα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα 

θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη θξαηνχκελνη λα είλαη 

κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ηαηξηθψο ππνεμππεξεηνχκελνη. Οη Harris et al., (2007) 

αλαθέξνπλ φηη νη γπλαίθεο θξαηνχκελεο, νη αλήιηθνη θξαηνχκελνη θαη νη θξαηνχκελνη 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαζψο θαη νη αιινδαπνί έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο πγείαο ζε 

ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ ησλ θπιαθψλ. 

Απφ ηελ έξεπλα ησλ Watson et al. (2014), πξνέθπςε φηη νη βαζηθέο αλάγθεο ησλ 

θξαηνπκέλσλ αθνξνχλ ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο, εμαξηήζεσλ θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θξνληίδαο ιφγσ ινηκσδψλ λνζεκάησλ (Watson et al., 2004). 
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3.2.3 Φρόνια νοζήμαηα 

ηα ρξφληα λνζήκαηα ζε πεξηπηψζεηο θπιαθηζκέλσλ αλήθεη έλα επξχ θάζκα 

παζήζεσλ πνπ επεξεάδνπλ κηα ζεηξά απφ ζσκαηηθέο ή δηαλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο 

ν θαξθίλνο, ε επαηίηηδα, ηα θαξδηαθά πξνβιήκαηα. Πνιινί επηζηήκνλεο επηρείξεζαλ 

θαηά θαηξνχο λα νξίζνπλ ηε «ρξφληα αζζέλεηα» θαη έδσζαλ δηάθνξνπο νξηζκνχο. 

Υξφληα αζζέλεηα γηα ηνπο θπιαθηζκέλνπο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Ακεξηθάληθεο 

Commission of Chronic Illness (Mayo 1956), είλαη φιεο νη βιάβεο ή απνθιίζεηο απφ 

ην θπζηνινγηθφ πνπ έρεη θάπνηνο κε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

α) είλαη δηαξθή, β) αθήλνπλ ππφινηπν αλαπεξίαο, γ) πξνθιήζεθαλ απφ κε 

αλαζηξέςηκεο παζνινγηθέο αιινηψζεηο, δ) ν θξαηνχκελνο ρξεηάδεηαη γηα κηα κεγάιε 

ρξνληθή πεξίνδν επίβιεςε θαη θξνληίδα. 

 

3.2.4 Μσελινοκλαζηικές παθήζεις  

ηελ νκάδα απηή ππάγνληαη παζήζεηο αγλψζηνπ, σο επί ην πιείζηνλ αηηηνινγίαο, 

ζηηο νπνίεο πξνζβάιιεηαη, επηγελψο, θαηά πξνηίκεζε ην έιπηξν ηεο κπειίλεο, ελψ νη 

λεπξάμνλεο παξακέλνπλ αθέξαηνη ή ζε ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε. To έιπηξν ηεο 

κπειίλεο, πνπ απνηειείηαη απφ ιηπνπξσηεΐλεο, πεξηβάιιεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ 

λεπξηθψλ ηλψλ ηφζν ηνπ θεληξηθνχ φζν θαη ηνπ πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ 

ζεκαζία ηνπ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ ηαρεία κεηάδνζε ηνπ λεπξηθνχ εξεζίζκαηνο 

θαηά κήθνο ηνπ λεπξάμνλνο (Κνπξάθεο θαη ζπλ.,1995). Σέηνηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ 

λα αληηκεησπίζνπλ θαη νη θξαηνχκελνη ησλ θπιαθψλ. 

Με ηνλ φξν «δπζκπειίλσζε» πεξηγξάθεηαη ε δηαηαξαρή ηεο κπειίλεο πνπ 

νθείιεηαη ζε ειιηπή ζρεκαηηζκφ ηεο, ιφγσ κεηαβνιηθνχ ζθάικαηνο, ελψ ν φξνο 

"απνκπειίλσζε" αλαθέξεηαη ζε πξνζβνιή ηεο θπζηνινγηθά ζρεκαηηζζείζαο 

κπειίλεο. Οη δπζκπειηλσηηθέο παζήζεηο (ιεπθνδπζηξνθίεο) είλαη ζπάληα 

θιεξνλνκηθά λνζήκαηα. πρλφηεξα απαληά ε αδξελνιεπθνδπζηξνθία, πνπ 

κεηαβηβάδεηαη θαηά ην θπινζχλδεην ηξφπν θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπκπησκαηνινγία πξνζβνιήο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε 

θινηνεπηλεθξηδηθή αλεπάξθεηα. Αληηπξνζσπεπηηθή απνκπειηλσηηθή λφζνο είλαη ε 

ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πνιινί είλαη νη θξαηνχκελνη 

πνπ παξνπζηάδνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα πγείαο (Κνπξάθεο θαη ζπλ.,1995). 
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3.3 Τγεηνλνκηθό πξνζσπηθό  

ηελ Διιάδα ε παξνπζία ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα 

θξάηεζεο είλαη πεξηνξηζκέλε (Αζαλαζνπνχινπ, 2016). ε ζρέζε κε ην πγεηνλνκηθφ 

πξνζσπηθφ ζηα ειιεληθά ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα, ην 2010 ππήξραλ ζπλνιηθά 71 

αληί γηα 182 ππάιιεινη πνπ πξνβιέπνπλ θαη ζπγθεθξηκέλα 11 αληί γηα 51 ηαηξνί, 4 

αληί γηα 19 νδνληίαηξνη, 2 αληί γηα 5 θαξκαθνπνηνί θαη 54 αληί γηα 107 λνζειεπηέο 

(Government of Greece, 2010) (πηλ 4) ελψ ην 2014 ππήξραλ ζπλνιηθά 77 αληί γηα 140 

ππάιιεινη πνπ πξνβιέπνληαλ θαη ζπγθεθξηκέλα 6 αληί γηα 50 ηαηξνχο θαη 71 αληί γηα 

90 λνζειεπηέο (Π.Γ. 101/2014) (πηλ. 4). 

ρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ςπρηθή πγεία ζηηο 

ειιεληθέο θπιαθέο έρεη βξεζεί φηη είλαη απφ ηνπο ρακειφηεξνπο ζηελ Δπξψπε 

(Blaauw et al., 2000). Σν έηνο 2006 ππήξραλ κφλν πέληε ςπρίαηξνη πνπ εξγάδνληαλ 

ζπλνιηθά ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο θαη κφλν έλαο εμ απηψλ ζε θαζεζηψο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο (πηλ 2) (Salize et al., 2007) γεγνλφο πνπ δηαθέξεη αηζζεηά απφ ηελ 

θαηάζηαζε ζε άιιεο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο, φπσο ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία 

(Aebi & Delgrande, 2010).  

Πίλαθαο 2: ηειέρσζε θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο κε πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ 

Πεγή: Government of Greece, 2010 & Π.Γ. 101/2014 

Ιατροί Νοςθλευτζσ Οδοντίατροι Φαρμακοποιοί

2014 6 71 4 5

2010 11 54 4 2

2006 5 5 4 5
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Οη ζέζεηο κνλίκσλ ηαηξψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θπιαθέο ηεο ρψξαο είλαη 76 εθ ησλ 

νπνίσλ ζήκεξα θαιχπηνληαη κφλν νη 16. Οη ζέζεηο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 
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θιάδνπ ΣΔ λνζειεπηηθήο πνπ πξνβιέπνληαη νξγαληθά είλαη 53 εθ ησλ νπνίσλ ζήκεξα 

θαιχπηνληαη νη 33 θαη απφ ηηο 35 ζέζεηο ΓΔ βνεζψλ λνζνθφκσλ θαιχπηνληαη νη 27 

(πηλ. 3) (Γηαράιεο, 2008): 

 

Πίλαθαο 3: Θέζεηο κφληκσλ ηαηξψλ, λνζειεπηψλ θαη βνεζψλ λνζνθφκσλ 

Πεγή: Γηαράιεο, 2008 
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Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ην πεξηβάιινλ ησλ θπιαθψλ δελ πξνζειθχνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ αλζξψπσλ πνπ ε ζπλδξνκή ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο δηαβίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα δηαησλίδεηαη έλαο θαχινο θχθινο 

πξνβιεκάησλ (Γηαράιεο, 2008):  

o Έρεη επαλεηιεκκέλσο παξαηεξεζεί απξνζπκία ηνπ ηαηξηθνχ 

θφζκνπ λα εξγαζζεί ζηηο θπιαθέο. Αξθεηέο θνξέο ζην παξειζφλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ γηαηξψλ γηα ηηο πξνθεξχμεηο ζέζεσλ εξγαζίαο ήηαλ 

αξλεηηθφ, κε απνηέιεζκα λα κελ θαιχπηνληαη νη πξνθεξπρζείζεο 

ζέζεηο. Οη κφληκνη γηαηξνί ζην ζπγθξφηεκα ηνπ Κνξπδαιινχ είλαη 

9, εθ ησλ νπνίσλ νη 2 είλαη νδνληίαηξνη. Οη ππφινηπνη γηαηξνί πνπ 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε αζζελείο θξαηνπκέλνπο κέζα απφ 

ηα ηαηξεία ησλ θπιαθψλ εξγάδνληαη κε ην ζχζηεκα ηεο θαη’ 

επίζθεςε παξνρήο ππεξεζηψλ.  

o Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ είλαη πνιχ ιίγν ζε ζρέζε κε ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο, κε απνηέιεζκα λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ λνζειεπηή νη ππάιιεινη άιισλ εηδηθνηήησλ ή αθφκε θαη 

εξγαδφκελνη θξαηνχκελνη κε κφλν εθφδην φπνηα γλψζε έρνπλ 
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εκπεηξηθά απνθηήζεη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ γηαηξψλ θαη ησλ 

λνζειεπηψλ. 

o Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ηαηξείσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο είλαη ππνηππψδεο, θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο είλαη ν 

θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θξαηνχκελνπο ζε πεξηφδνπο ζηάζεσλ θαη 

εμεγέξζεσλ, θαηλφκελα πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί αξθεηέο θνξέο ζην 

παξειζφλ.  

H ειιηπήο ζηειέρσζε νδεγεί πνιιέο θνξέο ηνπο ζσθξνληζηηθνχο ππαιιήινπο 

αθφκα θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο θξαηνχκελνπο λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο δηαλνκήο ησλ 

θαξκάθσλ (Cheliotis, 2012). Οη επηζθέςεηο απφ εμσηεξηθνχο εηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο 

είλαη πνιχ ζχληνκεο γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θξαηνπκέλσλ (Καξχδεο & 

Φπηξάθεο, 2011). Μηα πξνζπάζεηα γηα ηε ιεηηνπξγία πξνγξάκκαηνο ηειεταηξηθήο, 

πνπ μεθίλεζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ζην Σκήκα Αλδξψλ ηνπ Καηαζηήκαηνο 

Κξάηεζεο Κνξπδαιινχ, δελ πξνρψξεζε (Anogeianaki et al., 2004). 

3.4 Ακνηβή θαη’ επίζθεςε γηαηξώλ  

Κάζε ηαηξηθή επίζθεςε ή πξάμε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηδηψηε γηαηξφ θαζψο 

θαη θάζε νδνληηαηξηθή πξάμε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ νδνληίαηξν ζε αζζελή 

θξαηνχκελν ησλ θπιαθψλ απνδεκηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ακνηβή ηδησηψλ γηαηξψλ 

θαη νδνληηάηξσλ πνπ παξέρνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο ζε αζζελείο αζθαιηζκέλνπο ηνπ 

Γεκνζίνπ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ην ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ ηζρχεη ην 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν (Ν. 2229/52 άξζξν 7, ΝΓ 4111/60 άξζξν 4 §7, Ν4329/63 άξζξν 

3). 

Απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2005 ηζρχεη ην ΠΓ 127/05 ΦΔΚ 182Α-22-7-05 γηα ηελ 

αχμεζε ακνηβψλ ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ θαη ε ακνηβή ησλ θαη’ επίζθεςε γηαηξψλ 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 απηνχ. Σν δε πνζφ ηεο ακνηβήο αλέξρεηαη ζε 25 επξψ 

γηα ηελ πξψηε επίζθεςε θαη ζε 15 επξψ γηα ηηο επηζθέςεηο κεηά ηελ πξψηε. 

Δπηζεκαίλνπκε φηη ε θπιαθή ζεσξείηαη ην «ζπίηη» ηνπ αζζελνχο θξαηνχκελνπ θαη ν 

γηαηξφο πνπ ζα επηζθεθζεί αζζελείο θξαηνχκελνπο ζα απνδεκησζεί κε ακνηβή 

αλάινγε κε εθείλε ηεο επίζθεςεο θαη’ νίθνλ ζε αζζελή (Τ.Α. 2/532/0022-31/1/2002 

ΦΔΚ 106 η.Β΄). 
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3.4.1 Αγορά θαρμάκφν και σγειονομικού σλικού  

Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαξκάθσλ θαη πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ 

εθηφο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο είλαη αθφκε ην 

Σακείν Κέξδνπο ηγαξέησλ (ΣΚ) θαη ηα Κεθάιαηα Δξγαζίαο Κξαηνπκέλσλ (ΚΔΚ). 

Σακείν Κέξδνπο ηγαξέησλ: Σα θέξδε απφ ηηο πσιήζεηο θαθέ, αλαςπθηηθψλ θαη 

ηζηγάξσλ ζηα θπιηθεία θαη ζηηο θαληίλεο ησλ θπιαθψλ ζπγθεληξψλνληαη ζε έλαλ 

ινγαξηαζκφ θαη δηαηίζεληαη γηα θάιπςε δηαθφξσλ αλαγθψλ ζε θάξκαθα, είδε 

θαζαξηφηεηαο θ.ά. Πνζφ κέρξη ην 40% ησλ κεληαίσλ εζφδσλ δηαηίζεηαη κε απφθαζε 

ηεο δηαρεηξηζηηθήο επηηξνπήο ηεο θπιαθήο ελψ κεγαιχηεξν πνζφ δαπαλάηαη κεηά απφ 

έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο.  

Κεθάιαηα Δξγαζίαο Κξαηνπκέλσλ: Πξφθεηηαη γηα ινγαξηαζκφ ππέξ ηνπ νπνίνπ 

ζπγθεληξψλεηαη θάζε έζνδν απφ ηελ εξγαζία ζηελ νπνία απαζρνινχληαη 

θξαηνχκελνη (αγξνηηθή ή άιιε εθκεηάιιεπζε) θαη απφ παξαθξάηεζε πνζνζηνχ επί 

ηνπ πνζνχ πψιεζεο δηαθφξσλ ρεηξνηερλεκάησλ πνπ θαηαζθεπάδνπλ νη θξαηνχκελνη. 

Οη πηζηψζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηα ΚΔΚ αθνξνχλ δαπάλεο θπξίσο γηα θάξκαθα, 

πγεηνλνκηθφ πιηθφ, βειηίσζε ζπζζηηίνπ θ.ά. 
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Κεθάιαην 4ν: Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Σν θεθάιαην απηφ αθνξά ζηελ κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Αξρηθά 

παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη κεηά ε κεζνδνινγία. 

4.1 θνπόο -ζηόρνη ηεο εξγαζίαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη κέζα απφ ηελ ειιεληθή αιιά θαη μέλε 

βηβιηνγξαθία ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο πγείαο ζηνπο 

θξαηνπκέλνπο, εμεηάδνληαο ηηο παξνρέο πγείαο ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα θαη ε 

θαηαγξαθή ηεο πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο. 

Πην αλαιπηηθά ζηφρνη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδεηρζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο θπιαθέο θαη λα πξνηαζνχλ ιχζεηο θαη ηαπηφρξνλα λα γίλνπλ 

γλσζηά ηφζν ζην επξχηεξν θνηλφ φζν θαη ζηνπο ζπνπδαζηέο, ε χπαξμε παξνρήο 

ππεξεζηψλ γηα θξαηνχκελνπο αιιά θαη ε αλάγθε γηα θάιπςε ηνπο, θαζψο νη 

θξαηνχκελνη είλαη θαη πνιίηεο. 

4.2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Απφ ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ ζηφρν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πξνθχπηνπλ ηα εμήο 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

o Πνηέο είλαη νη αλάγθεο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ; 

o Πνηνί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ησλ 

θξαηνπκέλσλ; 

o Πνηνο πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ηνπ ηαηξείνπ ησλ θπιαθψλ ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο θξαηνπκέλνπο; 

o Πνηα θξηηήξηα θαζνξίδνπλ ηελ κεηαγσγή ησλ θξαηνπκέλσλ γηα 

ζέκαηα πγείαο; 

o Τπάξρεη πνηφηεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο ειιεληθέο 

θπιαθέο; 
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4.3  Μεζνδνινγία 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο είλαη πεξηγξαθηθή (Cohen & Manion, 1997).
 

πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, ηεο 

νπνίαο ζηφρνο ήηαλ ε «αλαδήηεζε ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο κε επηζπκία λα 

ειαρηζηνπνηεζνύλ νη δηαζηξεβιώζεηο θαη … λα πεξηγξαθνύλ όιεο νη πιεπξέο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειεηώκελεο θαηάζηαζε»
 
(Cohen & Manion, 1997).

 
πγθεθξηκέλα, 

πξφθεηηαη γηα κηα ζεσξεηηθή επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ ηνπ ππφ 

εμέηαζε δεηήκαηνο θαζψο γίλεηαη κηα νξγαλσκέλε θαηαγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο 

πεξηνρήο πνπ εμεηάδεηαη, ησλ θξίζηκσλ ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ εκπιέθνληαη ζε 

απηή θαη ησλ κεζφδσλ αληηκεησπίζεσο ησλ ελ ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο 

απηέο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηε βηβιηνγξαθία πνπ θσηίδνπλ πνιχπιεπξα ην δήηεκα 

ηεο κειέηεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζε θξαηνπκέλνπο.  

Αξρηθά ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο θάζε 

δπλαηήο πεγήο, πεξηγξάθηεθαλ, νξίζηεθαλ θαη εξκελεχηεθαλ φιεο νη παξάκεηξνη πνπ 

αθνξνχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε θξαηνχκελνπο. Απηφ έγηλε γηαηί ε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζεσξείηαη ε πην θαηάιιειε κέζνδνο θαζψο επηηξέπεη ηελ 

δηεηζδπηηθή πεξηγξαθή ησλ ελλνηψλ πνπ εξεπλά ε εξγαζία (Cohen & Manion, 1997). 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε 

πξνήιζε απφ ηελ πξνζσπηθή βηβιηνζήθε, ηηο ειεθηξνληθέο θαη έληππεο βηβιηνζήθεο 

θαη ην Γηαδίθηπν, ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην ζέκα 

(ππεξεζίεο πγείαο θξαηνπκέλσλ, αλάγθεο πγείαο θξαηνπκέλσλ, ζσθξνληζηηθφ 

ζχζηεκα, πνηφηεηα ππεξεζηψλ πγείαο, ζεζκηθφ πιαίζην ππεξεζηψλ πγείαο 

θξαηνπκέλσλ, Δπξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε 

θξαηνπκέλνπο) θαη αλαδεηψληαο έγθπξε πιεξνθφξεζε ζην Google θαη Google 

Scholar. 

 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο αληιήζεθε: 

απφ επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

απφ λφκνπο θαη πξνεδξηθά δηαηάγκαηα 

απφ δηθαζηηθέο απνθάζεηο 

απφ Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο θαη Γηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο  

δεκνζηεχζεηο εξεπλψλ άιισλ θνξέσλ   
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Αθνχ ζπγθεληξψζεθαλ φια ηα δεδνκέλα, ζηε ζπλέρεηα νξγαλψζεθαλ θαηά 

ζεκαηηθέο (αλάγθεο πγείαο, παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ, 

ν ξφινο ηνπ ηαηξείνπ ησλ θπιαθψλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο 

θξαηνπκέλνπο, θξηηήξηα κεηαγσγήο, πνηφηεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο 

ειιεληθέο θπιαθέο). Οη ζεκαηηθέο πξνήιζαλ απφ ηνλ ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο. Θα πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ε δηαδηθαζία 

επηινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ δηήξθεζε απφ ηνλ Φιεβάξε ηνπ 2018 

κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2018. ηε ζπλέρεηα έγηλε κηα πξνζπάζεηα εκβάζπλζεο θαη 

θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο πξνζπαζψληαο λα ζπγθεληξσζνχλ φια ηα ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ζην ζθνπφ θαη ζην ζηφρν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ 

ήηαλ γξακκέλνο ζηα ειιεληθά, σζηφζν ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, 

νη νπνίεο ήηαλ γξακκέλεο ζηα αγγιηθά. 

Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, φζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπγγξαθήο είλαη ε 

έιιεηςε ζχγρξνλσλ πεγψλ ζρεηηθά κε ην ζέκα. Δπνκέλσο ε κε πξφζθαηε ζρεηηθά 

βηβιηνγξαθία απνηειεί αθελφο πεξηνξηζκφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη αθεηέξνπ 

θαηαδεηθλχεη φηη δελ ππάξρνπλ πξφζθαηεο έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ κειέηε ηνπ 

ηξφπνπ πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο πγείαο ζηνπο θξαηνπκέλνπο, εμεηάδνληαο ηηο 

παξνρέο πγείαο ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα θαη κε ηελ θαηαγξαθή  ηεο 

πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο. 
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Κεθάιαην 5ν: Δκπεηξηθέο έξεπλεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

πγείαο ζε θξαηνπκέλνπο ζε ειιεληθέο θπιαθέο θαη 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο 

Σν θεθάιαην απηφ αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ εκπεηξηθψλ 

εξεπλψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε θξαηνπκέλνπο ζε ειιεληθέο θπιαθέο. 

Αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ ζσκαηηθή πγεία ησλ έγθιεηζησλ 

ζηα ειιεληθά θαηαζηήκαηα, έπεηηα παξνπζηάδνληαη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε ην ειιεληθφ ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα. Αθνινπζνχλ έξεπλεο ζρεηηθά κε ην 

ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα Κνξπδαιινχ θαη ζηε ζπλέρεηα νη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζην 

ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα Πάηξαο.  

5.1 Η σκαηηθή πγεία ησλ έγθιεηζησλ ζηα ειιεληθά θαηαζηήκαηα 

θξάηεζεο 

Σα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ επηπνιαζκφ κε κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ ζην 

ειιεληθφ ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα είλαη ζπάληα (Bania et al., 2016). Σα ζπρλφηεξα 

πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη έγθιεηζηνη ζηα θαηαζηήκαηα 

θξάηεζεο ηεο ρψξαο είλαη ππέξηαζε, ζαθραξψδεο δηαβήηεο θαζψο θαη 

θαξδηαγγεηαθέο θαη αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο (Αζαλαζνπνχινπ, 2016). 

ρεηηθά κε ηηο κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο ε εκθάληζε επαηίηηδαο είλαη απμεκέλε 

(Cheliotis, 2012). ε κηα κειέηε πνπ δηεμήρζε ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο Νεάπνιεο ζε 

δείγκα αίκαηνο 37 αλδξψλ θξαηνπκέλσλ, ην 21,6% βξέζεθε λα είλαη ζεηηθφ ζηελ 

επαηίηηδα Β, ην 13,5% ζηελ επαηίηηδα C θαη ην 13,5% ζηελ επαηίηηδα Α (δηάγξακκα 

1) (Chatziarsenis et al., 1999). Ζ εκθάληζε επαηίηηδαο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ (Cheliotis, 2012).  
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Γηάγξακκα 1: Δκθάληζε Ζπαηίηηδαο ζην Καηάζηεκα Κξάηεζεο Νεάπνιεο 

Πεγή: Chatziarsenis et al., 1999 

 

 

 

ε κηα κειέηε κε δείγκα 533 άλδξεο θαη γπλαίθεο ρξήζηεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ 

πνπ είραλ θπιαθηζηεί γηα αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε λαξθσηηθά ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 90, ην 57,6% βξέζεθε λα είλαη ζεηηθφ ζηελ επαηίηηδα Β θαη ην 58,2% 

ζηελ επαηίηηδα C, ελψ ηα πνζνζηά ήηαλ πςειφηεξα κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ 

ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα 80,6 % θαη 62,7% γηα ηελ 

επαηίηηδα Β θαη C αληίζηνηρα (Malliori et al., 1998). 

χκθσλα κε ηνπο Σφγθα θαη ζπλ. (2014) ζρεηηθά κε ηα νξγαληθά πξνβιήκαηα 

πγείαο θαη ηελ πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ, νη έξεπλεο 

επηθεληξψλνληαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπλζεθψλ πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ, ηελ 

επίπησζε ηεο θπκαηίσζεο, ηνπ ΑIDS θαη ηεο ινίκσμεο απφ ηνλ ηφ ηεο επαηίηηδαο. Oη 

θπιαθηζκέλνη εκθαλίδνπλ πςειφ πνζνζηφ λνζεξφηεηαο απφ νξγαληθέο παζήζεηο 

θαηά ηελ είζνδν ζηε θπιαθή, εηδηθά γηα ρξφληεο θαη κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο. Ζ 

κεγαιχηεξε ειηθία, ην ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν, νη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, ηα 

απηναλαθεξφκελα πξνβιήκαηα πγείαο θαη νη απφπεηξεο απηνθηνλίαο εληφο ηεο 

θπιαθήο ζπζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ρεηξφηεξε αληηιακβαλφκελε θαηάζηαζε πγείαο. 

Σα επίπεδα ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη παρπζαξθίαο πνηθίιινπλ.  
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Σα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ δηαθξίλνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη ηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ κηα γλσζηή ςπρηθή 

λφζν. Ζ δεχηεξε πεξηιακβάλεη ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ θάπνηα γλσζηή ςπρηθή 

αζζέλεηα, σζηφζν ππνθέξνπλ ςπρηθά ιφγσ ηεο θπιάθηζεο. Σα πςειά επίπεδα 

ςπρηαηξηθήο λνζεξφηεηαο αλαθέξνληαη κε ζηαζεξφ ηξφπν ζε θξαηνχκελνπο απφ 

πνιιέο ρψξεο. Ζ ζπρλφηεηα νξηζκέλσλ δηαηαξαρψλ πξνζσπηθφηεηαο, ησλ 

απηνθηνληψλ θαη ησλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη κεγαιχηεξε ζηνπο 

θπιαθηζκέλνπο ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Ζ πνηφηεηα δσήο ζε απηνχο 

ηνπο θξαηνχκελνπο είλαη ρεηξφηεξε ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο θξαηνχκελνπο 

(Σφγθα θαη ζπλ., 2014). 

Ζ απνκφλσζε, ε θαηάρξεζε θαξκάθσλ, νη θαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

θπιαθηζκέλσλ θαη κε ην πξνζσπηθφ ησλ θπιαθψλ θαη ε απνπζία επαθήο κε ηελ 

νηθνγέλεηα επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ θπιαθηζκέλσλ θαη ζηε 

ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία πνηφηεηα. Σα ζηνηρεία απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεγάιεο 

επηβιεζείζεο πνηλέο θαη ηελ αλππαξμία πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

ζπλεπάγνληαη απμεκέλν θίλδπλν απνθνπήο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη 

χπαξμεο ηδξπκαηηζκνχ. ρεηηθά κε ηελ πνηληθή θαηάζηαζε, ε πξψηκε θάζε ηεο 

θπιάθηζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο δηαηαξαρψλ 

πξνζαξκνγήο (Σφγθα θαη ζπλ., 2014). 

Οη θπιαθηζκέλνη εκθαλίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ πξνβιήκαηα θαηάρξεζεο 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ, αιθνφι θαη θαπλίζκαηνο θαη επεξεάδεηαη δπζκελψο ε πνηφηεηα 

ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Ο επηπνιαζκφο ηεο κφιπλζεο απφ επαηίηηδα Β, 

επαηίηηδα C θαη HIV είλαη πςειφηεξνο ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Οη 

ινηκψμεηο νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζηε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ πξηλ ηε 

θπιάθηζε (Σφγθα θαη ζπλ., 2014). 

Οη γπλαίθεο θαη νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο θξαηνχκελνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο 

απφ ηνπο ππφινηπνπο θπιαθηζκέλνπο θαη ρεηξφηεξε πνηφηεηα δσήο ζε ζρέζε κε ην 

γεληθφ πιεζπζκφ. Οη πξψελ θξαηνχκελνη δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν ζαλάηνπ 

ιφγσ ππεξβνιηθήο δφζεο λαξθσηηθψλ, θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ θαη απηνθηνλίαο.  
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5.2 Δκπεηξηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην ειιεληθό ζσθξνληζηηθό 

ζύζηεκα 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ζπλερψο αλνδηθή ηάζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

θξαηνπκέλσλ ζηελ Διιάδα, ε νπνία αθνινπζεί ηε γεληθφηεξε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ησλ θξαηνπκέλσλ παγθνζκίσο (Αξθαξάο, 2011). Παξά ηελ θαηαζθεπή λέσλ 

θπιαθψλ θαη ηελ πξνζζήθε επηπιένλ ρψξσλ ζε ππάξρνπζεο θχιαμεο ην πξφβιεκα 

ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη (Cheliotis, 2012). Γηεζλείο ζπγθξηηηθέο 

κειέηεο έρνπλ επαλεηιεκκέλα θαηαηάμεη ηηο ειιεληθέο θπιαθέο ζηηο πιένλ 

ππεξπιήξεηο ηεο Δπξψπεο (Aebi & Delgrande). ην γξάθεκα 1 (βι. παξάξηεκα) 

παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ ζε ζρέζε κε ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ 

θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο θαηά ηα έηε 2007-2016. 

ηελ Διιάδα πξφζθαηα ςεθίζηεθε ν Νφκνο 4322/27-4-2015 κε ζθνπφ ηελ 

απνζπκθφξεζε ησλ θπιαθψλ. Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο θξαηνπκέλσλ ηεο ρψξαο 

κεηψζεθε θαηά 1.200 άηνκα απφ ηνλ πξψην θηφιαο κήλα εθαξκνγήο ηνπ θηάλνληαο, 

γηα πξψηε θνξά απφ ην 2006, ηνπο 10.300 έγθιεηζηνπο. Οη θξαηνχκελνη πνπ 

επεξγεηήζεθαλ απφ ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα απνζπκθφξεζεο ήηαλ πεξηζζφηεξνη αιιά 

εθαηνληάδεο πνηληθνί θξαηνχκελνη, πνπ παξέκελαλ επί καθξφλ ζηα αζηπλνκηθά 

θξαηεηήξηα, κεηαθέξζεθαλ ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο (Κνπξάηνξα & 

Παπαζηεθαλάθε, 2015). 

Ο ζπλσζηηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ έρεη σο ζπλέπεηα ηε δπζρέξεηα δηαρσξηζκνχ 

ππφδηθσλ θαη θαηάδηθσλ αλ θαη νξηζκέλα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα εθείλν ηνπ Κνξπδαιινχ, πξννξίδνληαη κφλν σο θπιαθέο ππνδίθσλ, φπσο 

επηζεκαίλεηαη απφ ηελ Έλσζε Διιήλσλ Πνηληθνιφγσλ. ην γξάθεκα 2 (βι. 

παξάξηεκα) παξνπζηάδεηαη ε αλαινγία ππνδίθσλ θαη θαηαδηθαζκέλσλ θαηά ηα έηε 

2007-2016. 

Ζ έιιεηςε ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ θαη επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ είλαη 

αθφκα έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ηεο 

ρψξαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηηο θαηεγνξίεο ΠΔ Δγθιεκαηνιφγσλ, Φπρνιφγσλ 

θαη Κνηλσληνιφγσλ ην έηνο 2000 νη νξγαληθέο ζέζεηο ήηαλ 65 θαη ηα θελά έθηαλαλ ην 

81,5% (Αξθαξάο, 2011). Αληίζηνηρα ην έηνο 2008 νη νξγαληθέο ζέζεηο ήηαλ 76 θαη ηα 

θελά έθηαλαλ ην 55,5% ελψ ην 2014 κε ηε κείσζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζε 39 ηα 

θελά έθηαλαλ ην 15,4% (ΠΓ. 101/2014) (δηάγξακκα 2). 
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Γηάγξακκα 2: Κελά ζε νξγαληθέο ζέζεηο 

Πεγή: ΠΓ. 101/2014 
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5.3 Σν ζσθξνληζηηθό θαηάζηεκα Κνξπδαιινύ 

Οη νξγαληθέο ζέζεηο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζην Καηάζηεκα Κξάηεζεο 

Κνξπδαιινχ (ηκήκα Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ) είλαη νη εμήο (Π.Γ ./2014∙Τ.Α. 

82192/29-10-2014∙Τ.Α. 102371/29-10-2014) (πηλ 4): 
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Πίλαθαο 4: Πξνζσπηθφ Καηάζηεκα Κξάηεζεο Κνξπδαιινχ (ηκήκα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ) 

Πεγή: Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (2015) 

 

χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, βξέζεθε φηη νη πξνβιεπφκελεο 

ζέζεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζην ηαηξείν ηεο Γηθαζηηθήο Φπιαθήο Κνξπδαιινύ, 

είλαη: δχν ηαηξψλ (ελφο παζνιφγνπ θαη ελφο ςπρηάηξνπ) θαη ελφο νδνληηάηξνπ, πέληε 

ΣΔ λνζειεπηηθήο θαη κία ζέζε ΓΔ αλδξψλ αδειθψλ λνζνθφκσλ.  

ήκεξα, ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζην ηαηξείν ηεο ΓΦΚ γίλεηαη απφ ηνπο 

ηαηξνχο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, εθ ησλ νπνίσλ κφληκνη ηαηξνί είλαη κφλνλ ν 

νδνληίαηξνο θαη έλαο ςπρίαηξνο πνπ έρεη απνζπαζηεί απφ ην Φπρηαηξείν 

Κξαηνπκέλσλ Κνξπδαιινχ. Οη ππφινηπνη γηαηξνί παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη’ 

επίζθεςε ζχκθσλα κε ην παξαθάησ πξφγξακκα (πηλ. 5): 
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Πίλαθαο 5: Πξόγξακκα επηζθέςεσλ ηαηξώλ Δηθαζηηθέο Φπιαθέο Κνξπδαιινύ 

Πεγή: (Γηαράιεο, 2008). 

χκθσλα κε ηνλ Αιεμφπνπιν (2005), ζηηο θπιαθέο Κνξπδαιινχ παξαηεξείηαη 

αλεπάξθεηα φζνλ αθνξά ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πξάγκα πνπ δπζρεξαίλεη ηελ 

ζσζηή παξαθνινχζεζε θαη ελαζρφιεζε κε ηελ θάζε πεξίπησζε ρσξηζηά αθνχ φπσο 

είλαη γλσζηφ θάζε πεξίπησζε είλαη ηδηαίηεξε θαη ρξήδεη εηδηθήο κεηαρείξηζεο. Όζνλ 

αθνξά ηηο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πξέπεη λα ηνληζζεί φηη γηα λα 

επηηεπρζεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζα πξέπεη λα επηιπζνχλ γεληθά πξνβιήκαηα 

φπσο ζπλσζηηζκνχ, θαθήο πγηεηλήο θαη έιιεηςε πξνζσπηθνχ. Διιείςεηο 

δηαπηζηψλνληαη θπξίσο ζηελ θάιπςε ζέζεσλ κφληκνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, νη 

πεξηζζφηεξνη ηαηξνί παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη’ επίζθεςε κε απνηέιεζκα λα 

κελ θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ησλ θξαηνπκέλσλ. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Γηαράιε (2008), πξνέθπςε φηη νη θξαηνχκελνη ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο πξνέξρνληαη απφ ηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη έρνπλ αθφκε κεγαιχηεξε αλάγθε πγεηνλνκηθήο πξνζηαζίαο αθνχ έρνπλ 

επηβαξπκέλε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία. Πξέπεη λα ζεσξεζεί σο πξφθιεζε γηα ηελ 

θνηλσλία καο πνπ έρεη ζπγθεληξσκέλνπο ηφζνπο αλζξψπνπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο 

ηνμηθνκαλείο αιιά θαη ηνπο ςπρηθά αζζελείο λα δξάζεη δπλακηθά πξνθεηκέλνπ λα 
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βνεζήζεη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα ζεξαπεπηνχλ ή ηνπιάρηζηνλ λα δνπλ ζε 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο.  

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηνπο ηνμηθνκαλείο, είλαη επηβεβιεκέλνο ν δηαρσξηζκφο 

ηνπο απφ ηνπο ςπραζζελείο, ε κεηαθνξά ηνπο ζε εηδηθά ζεξαπεπηήξηα θαη ε έληαμή 

ηνπο ζε πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο, ηα νπνία είλαη ε θαηάιεμε κηαο δηαδηθαζίαο πνπ 

ζθνπφ έρεη λα βνεζήζεη ην άηνκν λα επαλεληαρζεί φζν πην νκαιά γίλεηαη ζηελ 

θνηλσλία δίλνληάο ηνπ ηα απαξαίηεηα εθφδηα. Χζηφζν, φζν δηαξθεί ε παξακνλή ηνπο 

ζηε θπιαθή πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη γηα ηνπο ηνμηθνκαλείο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη 

πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο πγείαο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ (Γηαράιεο, 2008). 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Απεμάξηεζεο Σνμηθνκαλψλ Κξαηνπκέλσλ (ΚΑΣΚ) 

ζηνλ Διαηψλα Θεβψλ είλαη βέβαην φηη ζα ζπκβάιεη ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

απεμάξηεζε ησλ ηνμηθνκαλψλ. Ζ ιεηηνπξγία θαη ηνπ δεχηεξνπ θέληξνπ απεμάξηεζεο 

ηνμηθνκαλψλ θξαηνπκέλσλ πνπ πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ Καζζάλδξα 

Υαιθηδηθήο ζα ζπκβάιεη ζην λα απεμαξηεζνχλ πεξηζζφηεξνη ηνμηθνκαλείο 

θξαηνχκελνη (Γηαράιεο, 2008). 

χκθσλα κε έξεπλα ηεο Μειηψλε (2017) πεξίπνπ 3 ζηηο 10 γπλαίθεο θξαηνχκελεο 

ζηηο θπιαθέο Κνξπδαιινχ αμηνιφγεζαλ ηελ ησξηλή θαηάζηαζε πγείαο ηνπο σο θησρή 

ζπγθξηηηθά κε ην επίπεδν πγείαο πνπ δήισζαλ φηη είραλ πξηλ ηελ είζνδφ ηνπο ζηε 

θπιαθή (πηλ 6).  

 

Πίλαθαο 6: Καηάζηαζε πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα θξάηεζεο 

Πεγή: Μειηψλε, 2017 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ ζεσξνχλ φηη ε θξάηεζε επηδεηλψλεη ηελ θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ηνπο, ηηο θαζηζηά πην επάισηεο ζε αζζέλεηεο ή απμάλεη ηελ επαηζζεζία 

ηνπο ζε αζζέλεηεο. Ζ θπιάθηζε επεξεάδεη θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ, κε 

ζπρλφηεξα αλαθεξφκελα πξνβιήκαηα ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε 
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έξεπλα πξνέθπςε φηη νη πεξηζζφηεξνη θξαηνχκελνη είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο εληφο ησλ θπιαθψλ (Μειηψλε, 2017) 

(πηλ. 7). 

 

Πίλαθαο 7:Καηάζηαζε πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο 

Πεγή: Μειηψλε, 2017 

 

Παξφκνηα ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 

πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο. Οη θξαηνχκελεο επηζθέθηεθαλ πην ζπρλά ην 

ηαηξείν ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο θαη ηα εμσηεξηθά ηαηξεία λνζνθνκείνπ θαη απφ 

ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο παζνιφγν/ γεληθφ ηαηξφ, γπλαηθνιφγν θαη ςπρίαηξν. Δπίζεο 

πξνέθπςε φηη ε πξφζβαζε ζε λνζνθνκείν φηαλ απηφ θξίζεθε αλαγθαίν ήηαλ άκεζε 

(Μειηψλε, 2017). 

ηελ ίδηα έξεπλα θάλεθε φηη αξθεηέο γπλαίθεο θξαηνχκελεο πξνζπάζεζαλ λα 

βιάςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη απηνηξαπκαηίζηεθαλ. Οη πεξηζζφηεξνη 

απηνηξαπκαηηζκνί φκσο ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο πνπ είραλ 

ππνζηεί ζην παξειζφλ, κε ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Δπίζεο ν 

ππεξπιεζπζκφο ησλ θπιαθψλ έρεη επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ 

θαη νδεγεί ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ απηνηξαπκαηηζκψλ θαη απηνθηνληψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο (Μειηψλε, 2017). 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κέζα ζην 2018 θαηαηέζεθαλ ζην 

πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο γηα λνκνπαξαζθεπαζηηθή επεμεξγαζία δπν ζρέδηα 

Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ αθνξνχζαλ ηελ έληαμε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ 

Φπρηαηξείνπ Κξαηνπκέλσλ Κνξπδαιινχ ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ), θαζψο 

θαη ηε κεηνλνκαζία ηνπο. Σν Φπρηαηξείν Κξαηνπκέλσλ Κνξπδαιινχ, κεηνλνκάζηεθε 

ζε «Φπρηαηξηθή Μνλάδα Κξαηνπκέλσλ Κνξπδαιινχ» θαη ην Ννζνθνκείν 

Κξαηνπκέλσλ Κνξπδαιινχ κεηνλνκάζηεθε ζε «Δηδηθφ Κέληξν Τγείαο Κξαηνπκέλσλ 

Κνξπδαιινχ», ελψ θαη ηα δχν εληάζζνληαη ζην ΔΤ. Με ην ζπγθεθξηκέλν 
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Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ε ε «Φπρηαηξηθή Μνλάδα Κξαηνπκέλσλ Κνξπδαιινχ» 

ζπλδέζεθε κε ην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν «Αηηηθφλ» (Β΄ Φπρηαηξηθή 

Κιηληθή /Σνκέαο Φπρηθήο Τγείαο) αλαβαζκίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο 

παξερφκελεο ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο ηνπ. Σν λνζνθνκείν «Αηηηθφλ» αλέιαβε 

πιήξσο ην επηζηεκνληθφ θαη ζεξαπεπηηθφ έξγν ηεο Φπρηαηξηθήο Μνλάδαο 

Κξαηνπκέλσλ Κνξπδαιινχ, ην νπνίν είλαη δπλακηθφηεηαο 200 θιηλψλ (180 αλδξψλ, 

10 λεαξψλ αηφκσλ θαη 10 γπλαηθψλ). Δπίζεο, ην ππνπξγείν Τγείαο αλέιαβε ηελ 

επζχλε θαη ην θφζηνο ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ εμνπιηζκνχ, ηελ θάιπςε ηνπ 

ηαηξηθνχ, πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ, ελψ ην ππνπξγείν Γηθαηνζχλεο 

δηαηήξεζε ηελ επζχλε γηα ηε δηνίθεζε, ηελ αζθάιεηα θ.ιπ. ηνπ θαηαζηήκαηνο. Σν 

ςπρηαηξείν ζα ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν δηεχζπλζεο, κε 3 ηκήκαηα θαη 5 ππνκνλάδεο 

(απμεκέλεο θξνληίδαο, βξαρείαο-κέζεο λνζειείαο, καθξάο λνζειείαο, 

κεηαζεξαπεπηηθήο παξαθνινχζεζεο, θ.ιπ.), ελψ δηαηεξνχληαη νη πθηζηάκελεο 

νξγαληθέο ζέζεηο. Παξάιιεια, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία εηδηθψλ ηκεκάησλ γηα 

γπλαίθεο θαη λεαξνχο θξαηνπκέλνπο θαζψο θαη παξαηεξεηήξην κεηαζεξαπεπηηθήο 

παξαθνινχζεζεο γηα ηελ νκαιή θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ απνθπιαθηδφκελσλ 

αηφκσλ (in.gr). 

Δπίζεο κε ην δεχηεξν ζρέδην Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, ην Δηδηθφ Κέληξν Τγείαο 

Κξαηνπκέλσλ Κνξπδαιινχ ζα είλαη δπλακηθφηεηαο 100 θξαηνπκέλσλ (50 θιίλεο γηα 

βξαρεία λνζειεία θαη 50 γηα ηαηξηθή παξαθνινχζεζε θαη ζεξαπεία ρξφλησλ 

παζρφλησλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο). Σν Δηδηθφ Κέληξν Τγείαο 

Κξαηνπκέλσλ Κνξπδαιινχ ζα ζπλδέεηαη επηζηεκνληθά κε ην Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Νίθαηαο ‘Αγηνο Παληειεήκσλ (Πεηξαηάο) ην νπνίν ζα έρεη ηελ επζχλε λνζειείαο ησλ 

αζζελψλ θαη εθεί ζα γίλνληαη νη παξαθιηληθνί έιεγρνη. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

εθεκεξεχεη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Νίθαηαο ‘Αγηνο Παληειεήκσλ, ηα έθηαθηα ή 

επείγνληα πεξηζηαηηθά ζα παξαπέκπνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ή ηε λνζειεία ηνπο 

ζηα λνζνθνκεία Αηηηθφλ, Θξηάζην, Σδάλεην, Μεηαμά, Δπαγγειηζκφο, Γελλεκαηάο θαη 

σηεξία, εθφζνλ απηά εθεκεξεχνπλ, αιιά κπνξεί, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, λα 

παξαπέκπνληαη θαη ζηα ηαηξεία λνζνθνκείσλ ηεο Αηηηθήο. Σέινο, ππεχζπλνο γηα ηελ 

επηζηεκνληθή ιεηηνπξγία ηνπ Δηδηθνχ Κέληξνπ Τγείαο Κξαηνπκέλσλ Κνξπδαιινχ ζα 

είλαη γηαηξφο ηνπ ΔΤ (in.gr). 
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5.4 Σν ζσθξνληζηηθό θαηάζηεκα ηεο Πάηξαο  

χκθσλα κε ηνλ Καηαγή (2007) ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα ηεο Πάηξαο 

ππάξρεη κεγάιν πνζνζηφ ηνμηθνκαλψλ θξαηνπκέλσλ αιιά δελ έρεη εθαξκνζηεί πνηέ 

ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα απνηνμίλσζεο, γεγνλφο πνπ επηθέξεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

γηα ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ. Σν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα 

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, πνπ έρεη εγθξηζεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο θπιαθέο 

ηεο Πάηξαο είλαη αλαγθαίν ζα πξέπεη λα επηζπεπζηνχλ νη δηαδηθαζίαο. ηελ ίδηα 

έξεπλα θάλεθε φηη ν λενεηζεξρφκελνο θξαηνχκελνο, αλ επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο 

πγείαο λα κεηαθεξζεί αθφκε θαη ζηελ ίδηα κέξα ζε θαηάιιειν ζεξαπεπηηθφ 

θαηάζηεκα ή ζην εθεκεξεχνλ ηνπηθφ λνζνθνκείν. Σν ηαηξείν ηεο θπιαθήο έρεη 

κεγάιν πξφβιεκα έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θαη ρσξψλ. Ζ έιιεηςε ςπρηάηξνπ θαη 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ην πξφβιεκα πνπ επεηγφλησο πξέπεη λα ιπζεί. Σν 

πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ςπρηάηξσλ αθνξά φιεο ηηο θπιαθέο ηεο Διιάδνο. Οη 

θξαηνχκελνη εμεηάδνληαη θαζεκεξηλά απφ ηαηξφ παζνιφγν θαη φπνηε ην δεηήζνπλ. Ο 

κεγάινο αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ πξνζέξρνληαη θαζεκεξηλά γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο ζην ηαηξείν, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφβιεκα ζπλεξγαζίαο κε ηα λνζνθνκεία 

θαη ην ηκήκα κεηαγσγψλ, πεξηνξίδεη ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο.  

Οη ρξφληεο επαηίηηδεο B θαη C μεπεξλνχλ ην 25% ησλ θξαηνπκέλσλ, νη νπνίνη ζην 

ζχλνιφ ηνπο είλαη ρξήζηεο ηνμηθψλ νπζηψλ. Σν πνζνζηφ ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο 

επαηίηηδαο B θαη C ζηνπο ρξήζηεο θξαηνπκέλνπο μεπεξλά ην 75%. Σα πεξηζηαηηθά κε 

AIDS είλαη ειάρηζηα. Σν ζχλνιν φκσο ησλ θξαηνπκέλσλ έρνπλ αλάγθε ςπρηαηξηθήο 

παξαθνινχζεζεο (Καηαγή, 2007). 

Απφ ηελ έξεπλα ηεο Αζαλαζνπνχινπ (2016) πξνέθπςε φηη παξνπζία ηνπ ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζηε θπιαθή Παηξψλ δελ είλαη επαξθήο φπσο θαη ε παξνπζία ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηαηξηθνχ θαη 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε θπιαθή ηεο Πάηξαο, παξφιν πνπ ζα έπξεπε βάζεη 

δεκνζίσλ εγγξάθσλ λα ππάξρεη κφληκνο ηαηξφο ζηε θπιαθή, φπσο επίζεο θαη ην 

γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη λνζειεπηήο ην απφγεπκα, ππνδειψλεη ηελ αδπλακία 

θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ θξαηνπκέλσλ ζε ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή βνήζεηα, 

εθφζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν.  

Δπίζεο πξνέθπςε φηη νη θξαηνχκελνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, δελ αληηκεηψπηδαλ 

πξνβιήκαηα πγείαο πξηλ ηνλ εγθιεηζκφ ηνπο, αιιά είηε παξνπζίαζαλ πξνβιήκαηα 
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κεηά ηνλ εγθιεηζκφ ηνπο (θπξίσο θαηάζιηςε), είηε εληάζεθαλ ηα ήδε ππάξρνληα. 

Απηφ πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ είλαη φηη ππάξρεη ζεκαληηθφ πξφβιεκα απφ ηηο 

επηπηψζεηο ζηε ζσκαηηθή ςπρηθή πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ κεηά ηνλ εγθιεηζκφ ηνπο. 

Απηφ είλαη έλα ζέκα πνπ ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζέκα ηεο 

επηθνηλσλίαο ησλ θξαηνπκέλσλ κε ην νηθνγελεηαθφ θαη νηθείν πεξηβάιινλ ηνπο, 

θαζψο παξαηεξήζεθε πσο νη θξαηνχκελνη πνπ ζηεξνχληαη ηελ επαθήο, κεηά ηνλ 

εγθιεηζκφ ηνπο, κε ηνπο νηθείνπο ηνπο, παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα πγείαο κεηά ηνλ 

εγθιεηζκφ ηνπο (Αζαλαζνπνχινπ, 2016). 

Οη θξαηνχκελνη ζεσξνχλ πσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηάζηεθαλ άκεζε ηαηξηθή ή 

λνζειεπηηθή παξέκβαζε, απηή δελ ήηαλ άκεζε. Οη θξαηνχκελνη ζεσξνχλ πσο 

παξερφκελε ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή βνήζεηα ζηε θπιαθή ηεο Πάηξαο είλαη πνιχ 

ρακειή, ελψ ν ξφινο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη αδηάθνξνο. ε γεληθέο 

γξακκέο νη αλάγθεο ησλ θξαηνπκέλσλ ζηελ παξνρή θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ή 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αλαγθαία, θαιχπηνληαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Βέβαηα δεδνκέλνπ πσο δελ ππάξρεη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ην 

απφγεπκα, ε θαηάξηηζε ηνπ θπιαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα παξνρήο πξψησλ 

βνεζεηψλ, θαίλεηαη λα είλαη επαξθήο, σζηφζν δελ απνηειεί ιχζε ζην γεληθφηεξν 

πξφβιεκα ηεο απνπζίαο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε κφληκε βάζε 

(Αζαλαζνπνχινπ, 2016). 

 

5.5  Γηθαζηηθέο απνθάζεηο 

ηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2018 ζηηο θπιαθέο ηεο Λάξηζαο έραζε ηε δσή ηνπ έλαο 

26ρξνλνο θξαηνχκελνο. Δίρε πξφβιεκα κε έλα δφληη πνπ ηνλ πνλνχζε αξθεηφ θαηξφ, 

κε απνηέιεζκα λα καδέςεη πχνλ θαη λα πξεζηεί ζρεδφλ ζε φιν ην πξφζσπν. Ο ίδηνο 

επαλεηιεκκέλα δεηνχζε λα κεηαθεξζεί ζε λνζνθνκείν, δηφηη ε θπιαθή ηνπ 

Μαιαδξίλνπ φπνπ βξηζθφηαλ, δελ είρε νδνληίαηξν. Καζψο ην πξφβιεκα ηνπ 

ρεηξνηέξεςε, ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ηνλ κεηάθεξαλ ζηηο θπιαθέο ηεο Λάξηζαο, φπνπ 

βξέζεθε λεθξφο απφ ηνπο ζπγθξαηνχκελνχο ηνπ Ζ λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΓΑ)  βαζηδφκελε θπξίσο ζηα 

άξζξα 2 θαη 3 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΑ), 

βξίζεη πεξηπηψζεσλ, φπνπ ε έιιεηςε ηεο απαηηνχκελεο ηαηξηθήο θξνληίδαο ή ε 

πιεκκειήο παξνρή απηήο είρε σο απνηέιεζκα είηε ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο 
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ηεο πγείαο ηνπ εγθιείζηνπ είηε θαη ην ζάλαην απηνχ, φπσο ζηηο ππνζέζεηο πνπ 

ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ (Γεξβίζε, 2018): 

o «Σν 2000 κε ηελ απφθαζε Kudla θαηά Πνισλίαο ην ΔΓΓΑ, 

επηζεκαίλνληαο φηη ην άξζξν 3 ηεο ΔΓΑ, ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ 

απαγφξεπζε ησλ βαζαληζηεξίσλ, θαζηεξψλεη κηα απφ ηηο πην ζεκειηψδεηο 

αμίεο πνπ πξνζηαηεχνληαη ζηελ ελ ιφγσ χκβαζε, πξνέβε ζηελ 

«νξηνζέηεζε» ηεο έλλνηαο ηεο «θαθήο κεηαρείξηζεο» αλαθέξνληαο 

ζπγθεθξηκέλα φηη απηή εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξαπάλσ 

άξζξνπ κφλν ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη επηηεπρζεί έλα ειάρηζην 

φξην έληαζεο, ην νπνίν εμεηάδεηαη βάζεη ηεο θχζεο ησλ πξαγκάησλ, φπσο 

νη πεξηζηάζεηο θάζε ππφζεζεο, ν ηξφπνο εθηέιεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαρείξηζεο, ε δηάξθεηά ηεο, νη ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο επηπηψζεηο απηήο, 

θαζψο θαη ην θχιν, ε ειηθία θαη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ζχκαηνο. 

πλερίδνληαο ζηελ ίδηα απφθαζε ην Γηθαζηήξην δηαηχπσζε φηη ππφ ην 

πξίζκα ηεο δηάηαμεο απηήο, ην θξάηνο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη έλα 

πξφζσπν θξαηείηαη ππφ ζπλζήθεο, νη νπνίεο δελ ππνβαζκίδνπλ ηελ 

αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, φηη επίζεο ν ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ εθάζηνηε 

κέηξσλ δελ ηνλ ππνβάιινπλ ζε ηαιαηπσξία, ε νπνία λα ππεξβαίλεη ηελ 

ελππάξρνπζα ζηελ έλλνηα ηεο θξάηεζεο, θαζψο θαη φηη ε πγεία θαη ε 

επεκεξία ηνπ πξνζψπνπ πνπ θξαηείηαη πξνζηαηεχνληαη επαξθψο κε ηελ 

παξνρή κεηαμχ άιισλ θαη ηεο απαηηνχκελεο ηαηξηθήο βνήζεηαο.  

o Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2006 ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά ζηελ ππφζεζε Σεξίθεο θαηά Ειιάδαο εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΔΓΑ. Δηδηθφηεξα, ν πξνζθεχγσλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ήηαλ παξάιπηνο ζην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη ιφγσ 

απηνθηλεηηζηηθνχ αηπρήκαηνο, θαηάζηαζε ε νπνία εληάζεθε, φηαλ κεξηθά 

ρξφληα αξγφηεξα δηαγλψζζεθε κε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο επηθέξνληαο 

θπξίσο λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα, θαζψο θαη φξαζεο. ηελ απφθαζή ηνπ 

ην Γηθαζηήξην αλαθέξεη φηη νη θξαηηθέο αξρέο θαζπζηέξεζαλ ηελ παξνρή 

ηαηξηθήο βνήζεηαο ζηνλ έγθιεηζην αζζελή παξά ηε ζνβαξφηεηα ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπ κε απνηέιεζκα λα έρεη ππνζηεί ηαιαηπσξία ηέηνηνπ 

βαζκνχ, ψζηε λα ππεξβαίλεη ην φξην ηεο αλαπφθεπθηεο δπζαξέζθεηαο πνπ 

ληψζεη θαλείο σο θξαηνχκελνο ζηεξνχκελνο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ.  
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o Με παξφκνην ηξφπν, ην 2008 ζηελ απφθαζε Κνηζαύηεο θαηά Ειιάδαο ην 

Γηθαζηήξην ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εμαθξηβψζεη, αλ νη εζληθέο αξρέο 

έπξαμαλ ηα νθεηιφκελα βάζεη ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ 

θξαηνχκελνπ, ν νπνίνο έπαζρε απφ θίξξσζε ηνπ ήπαηνο πξνθιεζείζα απφ 

ρξφληα επαηίηηδα Β, έθξηλε φηη ππάξρεη παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

ΔΓΑ θαη ζπγθεθξηκέλα φηη νη αξρέο παξέβεζαλ ην θαζήθνλ ηνπο λα 

δηαθπιάμνπλ ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ πξνζθεχγνληνο. Μάιηζηα, 

παξά ηηο ηαηξηθέο εθζέζεηο ησλ εηδηθψλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ 

αζζελνχο δελ ηνπ ρνξεγήζεθε ε απαηηνχκελε ηαηξνθαξκαθεπηηθή αγσγή 

νχηε ην εηδηθφ δηαηηνιφγην πνπ ηνπ είρε ζπζηεζεί γηα ηε κε ρεηξνηέξεπζε 

ηεο πγείαο ηνπ, ελψ παξέκελε θξαηνχκελνο ζε έλα θειί 24 η.κ. καδί κε 

άιινπο 10 εγθιείζηνπο. Ζ ζχδπγνο ηνπ ζαλφληνο δήηεζε απφ ην 

Γηθαζηήξην λα ζπλερίζεη ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζθπγήο γηα ηελ ππφζεζε 

ηνπ πξψελ θξαηνπκέλνπ, ην νπνίν απεθάλζε γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ 

άξζξνπ 2 πεξί ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δσήο ηφζν σο πξνο 

ηελ ππνρξέσζε δηαθχιαμεο απηνχ φζν θαη σο πξνο ηε δηαδηθαζηηθή 

πξνυπφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο έξεπλαο ησλ ζπλζεθψλ ζαλάηνπ θαη 

ησλ ζπλεπαγφκελσλ επζπλψλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ πνπ ήηαλ ππεχζπλεο γηα 

απηφλ. Απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη πσο ην ΔΓΓΑ ππνγξάκκηζε 

κεηαμχ άιισλ φηη ε χκβαζε δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί ππφ ην πξίζκα φηη 

ζέηεη κηα γεληθφηεξε ππνρξέσζε ζηα θξάηε λα αθήλνπλ ειεχζεξνπο ηνπο 

εγθιείζηνπο ιφγσ πξνβιεκάησλ πγείαο, σζηφζν επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε 

ζε απηά λα εμαζθαιίδνπλ ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα φζσλ βξίζθνληαη ππφ 

θαζεζηψο θξάηεζεο, παξέρνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηελ απαηηνχκελε 

ηαηξηθή βνήζεηα θαη θξνληίδα.  

o Παξφκνηα θξίζε δηαηχπσζε ην Γηθαζηήξην θαη ζηελ απφθαζή ηνπ γηα ηελ 

ππφζεζε Jasinskis θαηά Λεηνλίαο. Δηδηθφηεξα, ην ΔΓΓΑ αλαγλσξίδεη φηη 

ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 2 ηίζεηαη ε ππνρξέσζε ζην θξάηνο ηφζν λα απέρεη 

απφ θάζε ζθνπνχκελε ελέξγεηα επηθίλδπλε γηα ηε δσή ελφο πξνζψπνπ φζν 

θαη λα ιακβάλεη ηα αληίζηνηρα κέηξα γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ ππέξηαηνπ 

αγαζνχ ηεο δσήο εληφο ησλ νξίσλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ. Δλ πξνθεηκέλσ, ν 

παηέξαο ηνπ ζαλφληνο θξαηνχκελνπ πξνζέθπγε ζην ΔΓΓΑ, ην νπνίν 

απεθάλζε γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηεο χκβαζεο, αλαιπφκελν 
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ηφζν ζην νπζηαζηηθφ φζν θαη ζην δηαδηθαζηηθφ ηνπ κέξνο. Ο ζαλψλ, εθ 

γελεηήο θσθάιαινο, πξνηνχ ζπιιεθζεί, έθεξε ζνβαξά ηξαχκαηα ζην 

θεθάιη χζηεξα απφ πηψζε ηνπ απφ ζθάιεο, γεγνλφο πνπ παξαγλψξηζαλ νη 

αζηπλνκηθέο αξρέο ζέηνληάο ηνλ ππφ θξάηεζε ρσξίο λα αλακείλνπλ ην 

αζζελνθφξν πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζεί ζην λνζνθνκείν κε απνηέιεζκα 

ηνλ ζάλαηφ ηνπ. ην επαίζζεην απηφ δήηεκα, ην Γηθαζηήξην ππνζηήξημε 

φηη ηα θξάηε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχνπλ ηα ππφ θξάηεζε 

άηνκα, ελψ ε ππνρξέσζε απηή ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 2 ζπλεπάγεηαη θαη 

ηελ παξνρή ηεο απαηηνχκελεο ηαηξηθήο βνήζεηαο θαη πεξίζαιςεο. Σν 

δηαδηθαζηηθφ κέξνο ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνυπνζέηεη ηε δηεμαγσγή 

απνηειεζκαηηθήο έξεπλαο εθ κέξνπο ησλ αξρψλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δσήο ηνπ εθάζηνηε πξνζψπνπ, κε ηελ 

έλλνηα φηη ε έξεπλα απηή ζα απνζθνπεί ζηελ εθαξκνγή ηεο εζσηεξηθήο 

λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηεο δσήο, ελψ φηαλ εκπιέθνληαη θξαηηθνί 

θνξείο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε επζχλε ηνπο γηα ηνλ ζάλαην ελφο 

πξνζψπνπ, ν νπνίνο ζπκβαίλεη ππφ ηε δηθή ηνπο επνπηεία».  

Καζίζηαηαη ζαθέο, επνκέλσο, απφ λνκνινγηαθήο πιεπξάο θαζψο θαη θνηλσληθήο 

εζηθήο φηη ζε άηνκα, ζηα νπνία έρνπλ επηβιεζεί πνηλέο ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο, ζα 

πξέπεη ε παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, φπνπ απαηηείηαη, λα γίλεηαη άκεζα 

απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ επίβιεςή ηνπο 

εμαζθαιίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηε δηαηήξεζε ηνπ ππέξηαηνπ αγαζνχ ηεο δσήο. 
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Κεθάιαην 6ν: Απνηειέζκαηα βηβιηνγξαθηθήο επηζθόπεζεο 

Σν θεθάιαην απηφ αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ κέζα 

απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη απαληνχλ ζην ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα 

ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ, ζηε ζπλέρεηα νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

ηαηξείνπ ησλ θπιαθψλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη 

κε ηελ παξνπζίαζε ησλ θξηηεξίσλ κεηαγσγήο ησλ θξαηνπκέλσλ ζε λνζνθνκείν γηα 

ζέκαηα πγείαο.  

6.1 Αλάγθεο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ 

Οη ηδηαίηεξεο αλάγθεο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ είλαη:  

o ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο.  

o ζε ζέκαηα εμαξηήζεσλ, 

o ζε ζέκαηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θξνληίδαο ιφγσ ινηκσδψλ λνζεκάησλ  

o νη γπλαίθεο θξαηνχκελεο, νη αλήιηθνη θξαηνχκελνη θαη νη θξαηνχκελνη 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαζψο θαη νη αιινδαπνί έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο 

πγείαο ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ ησλ θπιαθψλ. 

6.2 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ κπνξεί λα είλαη 

ζεζκηθνί, πεξηβαιινληηθνί, πνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί αιιά θαη 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ ίδησλ ησλ 

θξαηνπκέλσλ. Δπίζεο νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ 

είλαη: 

o ην θάπληζκα,  

o ε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ  

o ε θαηαλάισζε αιθνφι  

o ε λεχξσζε, ςχρσζε  

o ε δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο,  

o ε ρξήζε ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ  

o ν θίλδπλνο εμάπισζεο αζζελεηψλ κέζσ: 
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 ηεο θνηλήο ρξήζεο ζπξηγγψλ αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ,  

 ηνπ ηξππήκαηνο γηα δεκηνπξγία ηαηνπάδ  

 ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο, 

o  ηα ινηκψδε λνζήκαηα φπσο ε επαηίηηδα Β, ε επαηίηηδα C, ην ΑΗDS θαη ε 

θπκαηίσζε,  

o νη απηνηξαπκαηηζκνί  

o νη απηνθηνληθέο ηάζεηο 

6.3 Ο ξόινο ηνπ ηαηξείνπ ησλ θπιαθώλ ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

πγείαο 

χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πξνέθπςε φηη ην ηαηξείν ησλ 

θπιαθψλ ππνιεηηνπξγεί θαζψο δελ ππάξρεη ην απαηηνχκελν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ. Παξάιιεια ιεηηνπξγεί ζε νξηζκέλεο ψξεο θαη κέξεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

πξνζσπηθνχ, γεγνλφο πνπ ππνβηβάδεη ην ξφιν πνπ πξέπεη λα έρεη ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο θξαηνπκέλνπο θαη νη θξαηνχκελνη δελ έρνπλ πάληα 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείεο πνπ ζα έπξεπε. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη ηαηξνί 

λα κελ γλσξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ θαζψο δελ 

παξαθνινπζνχλ θαζεκεξηλά ηελ πνξεία ηεο λφζνπ θαη ηε ζεξαπεπηηθή ηνπο αγσγή. 

Δπίζεο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσκαηεχζνπλ γηα ηε κεηαγσγή ζε αγξνηηθέο θπιαθέο 

θαη δελ κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ζσζηά δηαθνκηδέο ζηα λνζνθνκεία.  

Σν ηαηξείν ηεο θπιαθήο ζα πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ θξαηνπκέλσλ θαη 

λα ηνπο εμππεξεηεί θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο πγείαο ησλ 

θξαηνπκέλσλ. Αξρηθά κε ηελ εηζαγσγή ηνπ θξαηνπκέλνπ ζηε θπιαθή ζα πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη ζην ηαηξείν θαη λα θαηαγξάθεηαη ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ θξαηνχκελνπ. Ο 

θξαηνχκελνο κπνξεί λα πξνζέξρεηαη ζην ηαηξείν γηα λα δεηήζεη εμεηάζεηο. Σν 

ηαηξείν ησλ θπιαθψλ ζα πξέπεη λα είλαη επαλδξσκέλν κε λνζειεπηηθό πξνζσπηθό 

θαη ηαηξνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ (νδνληίαηξν, ςπρίαηξν, παζνιόγν θηι) θαη λα 

ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα κε βάξδηεο, ψζηε ν θξαηνχκελνο λα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο.  

Ο ξόινο δειαδή ηνπ ηαηξείνπ ηεο θπιαθήο ζα πξέπεη λα είλαη ππνζηεξηθηόο 

θαη ηαπηφρξνλα λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ θξαηνύκελν λα πξνιακβάλεη ηηο 
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επηπινθέο κηαο ρξόληαο αζζέλεηαο πνπ κπνξεί λα έρεη ή λα δηαηεξεί ηελ πγεία ηνπ 

ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα.  

6.4 Κξηηήξηα κεηαγσγήο ησλ θξαηνπκέλσλ γηα ζέκαηα πγείαο 

Μέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πξνέθπςε φηη ηα θξηηήξηα κεηαγσγήο 

ησλ θξαηνπκέλσλ ζηα λνζνθνκεία γηα ζέκαηα πγείαο είλαη: 

o ν αζζελήο θξαηνύκελνο κπνξεί λα ζηαιεί ζε εμσηεξηθό λνζνθνκείν όηαλ 

ππάξμεη άκεζε αλάγθε 

o φηαλ δελ ππάξρεη γηαηξόο ζηε θπιαθή 

Γηα ηηο ηαθηηθέο κεηαγσγέο ζε εμσηεξηθά λνζνθνκεία, απαξαίηεηα θξηηήξηα 

είλαη: 

o αξρηθά ππνβάιιεηαη ηαηξηθή γλσκάηεπζε ζην πκβνύιην θπιαθήο,  

o ην πκβνύιην ηεο θπιαθήο θάλεη ζρεηηθή πξόηαζε ΚΔΜ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηθαηνζύλεο θαη,  

o όηαλ ε απόθαζε είλαη ζεηηθή, δίδεηαη ε ζρεηηθή εληνιή γηα λα κεηαθεξζεί 

ν θξαηνύκελνο ζην λνζνθνκείν.  

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ΚΔΜ πξέπεη λα εθδψζεη ηελ 

απφθαζή ηεο κέζα ζε 20 κέξεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο θπιαθήο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί ζηελ ΚΔΠ ε πξφηαζε, ε 

κεηαγσγή ηνπ θξαηνπκέλνπ ζην λνζνθνκείν γίλεηαη κφλν κε ηελ πξφηαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ θπιαθήο. Οη πεξηζζφηεξεο κεηαγσγέο ζε λνζνθνκεία γίλνληαη κε βάζε 

ηηο πξνηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ θπιαθήο, φηαλ παξέιζεη ην ηππηθφ 20ήκεξν. Σν 

δηάζηεκα φκσο απηφ είλαη κεγάιν εηδηθά φηαλ νη αζζελείο θξαηνχκελνη πξέπεη λα 

έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο επηπέδνπ ηνπ ΔΤ θαη κάιηζηα ζε 

δεπηεξνβάζκην θαη ηξηηνβάζκην επίπεδν. 

6.5 Πνηόηεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο 

Οη  θπιαθηζκέλνη απνηεινχλ πιεζπζκφ κε απμεκέλεο αλάγθεο πγείαο, αιιά 

παξνπζηάδνπλ ρακειή πνηφηεηα δσήο, θησρή αληηιακβαλφκελε θαηάζηαζε πγείαο 

θαη πςειή λνζεξφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Κη απηφ νθείιεηαη ζηελ 

ρακειή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Σν πνζνζηφ λνζεξφηεηαο απφ ρξφληεο θαη 

κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο θαηά ηελ είζνδν ζηε θπιαθή είλαη πςειφ. Δκθαλίδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ πξνβιήκαηα θαηάρξεζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, αιθνφι θαη 
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θαπλίζκαηνο. Ο επηπνιαζκφο ηεο κφιπλζεο απφ επαηίηηδα Β, επαηίηηδα C θαη HIV 

είλαη επίζεο πνιχ πςειφο, σζηφζν δελ ππάξρεη αξθεηή γλψζε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο απηψλ ησλ θξαηνπκέλσλ. Ζ ζπρλφηεηα νξηζκέλσλ 

δηαηαξαρψλ πξνζσπηθφηεηαο, ησλ απηνθηνληψλ θαη ησλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ 

είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε.  
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Κεθάιαην 7ν: πδήηεζε - πκπεξάζκαηα 

Με ην θεθάιαην απηφ νινθιεξψλεηαη ε παξνχζα εξγαζία. Απνηειείηαη απφ ηε 

ζπδήηεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα.  

7.1 πδήηεζε 

ρεηηθά κε ην πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα, πνηεο είλαη νη αλάγθεο πγείαο ησλ 

θξαηνπκέλσλ πξνέθπςε φηη νη αλάγθεο ησλ θξαηνπκέλσλ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα 

ςπρηθήο πγείαο, εμαξηήζεσλ, ζε ζέκαηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θξνληίδαο ιφγσ 

ινηκσδψλ λνζεκάησλ. Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί κε ηελ έξεπλα ησλ Watson et al. 

(2014), πνπ αλαθέξνπλ φηη νη βαζηθέο αλάγθεο ησλ θξαηνπκέλσλ αθνξνχλ ζε ζέκαηα 

ςπρηθήο πγείαο, εμαξηήζεσλ θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θξνληίδαο ιφγσ ινηκσδψλ 

λνζεκάησλ (Watson et al., 2004). 

Άιιν έλα εχξεκα είλαη φηη νη δελ έρνπλ φινη νη θξαηνχκελνη ηηο ίδηεο αλάγθεο 

πγείαο ζε ζρέζε κε ηνπ ειεχζεξνπο πνιίηεο. Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί κε ηνπο White 

& Whiteford, (2006), πνπ αλαθέξνπλ φηη νη θξαηνχκελνη έρνπλ δπζαλάινγα πςειφ 

επηπνιαζκφ πνιιψλ αζζελεηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ειεχζεξνπο πνιίηεο αιιά θαη κε 

ηνπο Condon et al., (2007) πνπ αλαθέξνπλ φηη νη αλάγθεο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.  

ρεηηθά κε ην δεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα, πνηνη είλαη δειαδή νη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ, πξνέθπςε φηη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ κπνξεί λα είλαη ζεζκηθνί, πεξηβαιινληηθνί, 

πνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί αιιά θαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ ίδησλ ησλ θξαηνπκέλσλ. Σν εχξεκα απηφ 

ζπκθσλεί κε ηνλ De Viggiani, (2007) ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ αξθεηνί 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ. Ζ πγεία ηνπο κπνξεί λα 

επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο δηαξζξσηηθνχο αιιά θαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ. Έλα άιιν εχξεκα είλαη φηη ην θάπληζκα, ε ρξήζε 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ  ε θαηαλάισζε αιθνφι  ε λεχξσζε, ςχρσζε  ε δηαηαξαρή 

πξνζσπηθφηεηαο,  ε ρξήζε ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ  ηα ινηκψδε λνζήκαηα φπσο ε 

επαηίηηδα Β, ε επαηίηηδα C, ην ΑΗDS θαη ε θπκαηίσζε,  νη απηνηξαπκαηηζκνί  θαη νη 

απηνθηνληθέο ηάζεηο είλαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ.  

Με απηφ ην εχξεκα ζπκθσλεί ε έξεπλα ησλ Richmond et al., (2012), πνπ αλαθέξνπλ 
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φηη ην θάπληζκα, ε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη ε θαηαλάισζε αιθνφι επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ. 

ρεηηθά κε ην ηξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα, πνηνο πξέπεη δειαδή λα είλαη ν ξφινο 

ηνπ ηαηξείνπ ησλ θπιαθψλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο θξαηνπκέλνπο, 

πξνέθπςε φηη ην ηαηξείν ησλ θπιαθψλ ππνιεηηνπξγεί επεηδή δελ ππάξρεη ην 

απαηηνχκελν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, κε απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγεί κφλν 

ζε νξηζκέλεο ψξεο θαη κέξεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα νη ηαηξνί λα κελ γλσξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ 

θαζψο δελ παξαθνινπζνχλ θαζεκεξηλά ηελ πνξεία ηεο λφζνπ θαη ηε ζεξαπεπηηθή 

ηνπο αγσγή. Δπίζεο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσκαηεχζνπλ γηα ηε κεηαγσγή ζε 

αγξνηηθέο θπιαθέο θαη δελ κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ζσζηά δηαθνκηδέο ζηα 

λνζνθνκεία. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ππνβηβάδεηαη ε πγεία ησλ θξαηνπκέλσλ. 

ρεηηθά κε ην  ηέηαξην εξεπλεηηθό εξώηεκα, πνηα θξηηήξηα δειαδή  θαζνξίδνπλ 

ηελ κεηαγσγή ησλ θξαηνπκέλσλ γηα ζέκαηα πγείαο, πξνέθπςε φηη ν αζζελήο 

θξαηνχκελνο κπνξεί λα ζηαιεί ζε εμσηεξηθφ λνζνθνκείν φηαλ ππάξμεη άκεζε αλάγθε 

ή φηαλ δελ ππάξρεη ηαηξφο ζηελ θπιαθή. ρεηηθά κε ηηο ηαθηηθέο κεηαγσγέο ησλ 

θξαηνπκέλσλ ζε εμσηεξηθά λνζνθνκεία ζα πξέπεη πξψηα λα ππνβιεζεί ηαηξηθή 

γλσκάηεπζε ζην ζπκβνχιην ηεο θπιαθήο, έπεηηα ην ζπκβνχιην ηεο θπιαθήο ζα 

πξέπεη λα θάλεη πξφηαζε ζην Τπνπξγείν θαη φηαλ εγθξηζεί ε απφθαζε, δίλεηαη 

χζηεξα εληνιή γηα λα κεηαθεξζεί ν θξαηνχκελνο ζην λνζνθνκείν.  

ρεηηθά κε ην πέκπην εξεπλεηηθό εξώηεκα, αλ ππάξρεη πνηφηεηα ζηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο πξνέθπςε φηη νη θπιαθηζκέλνη παξφιν πνπ απνηεινχλ 

πιεζπζκφ κε απμεκέλεο αλάγθεο πγείαο, δέρνληαη ππεξεζίεο πγείαο ρακειήο 

πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ.  Σν πνζνζηφ λνζεξφηεηαο απφ ρξφληεο 

θαη κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο θαηά ηελ είζνδν ζηε θπιαθή είλαη πςειφ. Δκθαλίδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ πξνβιήκαηα θαηάρξεζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, αιθνφι θαη 

θαπλίζκαηνο. Ο επηπνιαζκφο ηεο κφιπλζεο απφ επαηίηηδα Β, επαηίηηδα C θαη HIV 

είλαη επίζεο πνιχ πςειφο, σζηφζν δελ ππάξρεη αξθεηή γλψζε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο απηψλ ησλ θξαηνπκέλσλ. Ζ ζπρλφηεηα νξηζκέλσλ 

δηαηαξαρψλ πξνζσπηθφηεηαο, ησλ απηνθηνληψλ θαη ησλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ 

είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε. Σν εχξεκα απηφ πξνέθπςε απφ ηνπο (Σφγθα θαη ζπλ., 

2014). 
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Οη θξαηνχκελνη δελ έρνπλ ηα πεξηζψξηα επηινγήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, πνπ 

ζεσξεηηθά έρεη θάπνηνο ηνπ ινηπνχ πιεζπζκνχ ηνπο ηνπνζεηεί ζε ππνδεέζηεξε ζέζε 

ζε ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Χζηφζν, νη κνλάδεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο θπιαθέο δελ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πγείαο ζην επίπεδν ηνπ ΔΤ θαη ηδηαίηεξα ζε δεπηεξνβάζκην 

θαη ηξηηνβάζκην επίπεδν. Ζ ζπλάληεζε ηνπ αζζελή θξαηνχκελνπ κε ην ΔΤ ζήκεξα 

γίλεηαη εθηφο θπιαθήο. Γίλεηαη ζηηο θαηά ηφπνπο λνζειεπηηθέο κνλάδεο θαη γη’ απηφ 

ζα πξέπεη απηφ λα αληηζηξαθεί θαη νη ππεξεζίεο πγείαο ηνπ ΔΤ λα ιεηηνπξγνχλ κέζα 

ζηηο θπιαθέο.  

Δίλαη δχζθνιν λα ιεθζνχλ κέηξα πξφιεςεο αθνχ ππάξρεη έιιεηςε πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο θαη πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ, δελ ππάξρνπλ κφληκνη ηαηξνί, νη γηαηξνί 

θαη’ επίζθεςε βξίζθνληαη ζην ηαηξείν ηεο θπιαθήο γηα δχν πεξίπνπ ψξεο δχν θνξέο 

ηελ εβδνκάδα ελψ είλαη κεγάινο ν αξηζκφο θξαηνπκέλσλ πνπ εηζέξρεηαη ζηηο 

θπιαθέο. Όπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή έξεπλα ησλ Γηαηξψλ ρσξίο ζχλνξα ζηε ΓΦΚ 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 140 θξαηνχκελνη «ην πνζνζηφ ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ έρνπλ 

πξνζέιζεη ζηελ ηαηξηθή ππεξεζία αλέξρεηαη ζην 82,3 % φκσο απφ απηνχο κφλν ην 

28,6% δήισζε φηη ηθαλνπνηήζεθε απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ έιαβε θαη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία νπδέπνηε θιήζεθε θαηά ηηο πξψηεο εκέξεο απφ 

ηελ ηαηξηθή ππεξεζία (97,4%)» (Γηαηξνί ρσξίο ζχλνξα, 2001). 

 

7.2 πκπεξάζκαηα 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε θξαηνπκέλνπο ζε θπιαθέο ζηελ Διιάδα δελ 

βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν κε ηελ αληίζηνηρε ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο 

ππεξπιεζπζκφο ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο ζπληειεί ζηελ εμάπισζε κνιπζκαηηθψλ 

αζζελεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο θπιαθέο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. Δπίζεο νη κνλάδεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο ζην ρψξν ησλ θπιαθψλ δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε 

δεπηεξνβάζκην θαη ηξηηνβάζκην επίπεδν γη’ απηφλ ην ιφγν νη αζζελείο θξαηνχκελνη 

πνπ έρνπλ αλάγθε ππεξεζηψλ πγείαο απηψλ ησλ επηπέδσλ κεηαθέξνληαη ζε εμσηεξηθά 

λνζνθνκεία. Ζ κεηαθνξά ησλ θξαηνπκέλσλ φκσο ζηα εμσηεξηθά λνζνθνκεία 

εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα φζνπο εκπιέθνληαη ζηε κεηαθνξά θαη ζηε θχιαμή ηνπο. Ζ 

ππνδνρή αζζελψλ θξαηνπκέλσλ απφ ηα λνζνθνκεία δελ είλαη δπλαηφλ λα κε 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηα ίδηα ηα λνζνθνκεία.  
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Αληίζεηα ε πνιηηηθή ηεο ΔΔ εζηηάδεη ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη πάλσ ζε απηφ δνκείηαη θαη ην ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο θπιαθέο ζηελ Διιάδα παξέρεηαη απφ ην 

πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ ησλ ίδησλ ησλ θπιαθψλ ππφ ηελ επίβιεςε ησλ Τπνπξγείσλ 

Γηθαηνζχλεο, αιιά ηα ζσθξνληζηηθά ζπζηήκαηα ζηελ ΔΔ θαη ηε Ννξβεγία 

βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε ζπκπιεξσκαηηθή εμσηεξηθή εκπεηξνγλσκνζχλε θαη 

δπλακηθφ γηα ηελ πεξίζαιςε θαη θπξίσο ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε 

λαξθσηηθψλ. 

Γίλεηαη επνκέλσο θαηαλνεηφ φηη ε αλάπηπμε πγεηνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ζα 

ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο θξαηνπκέλνπο παξεκβαίλνληαο 

πξνιεπηηθά αιιά θαη ζεξαπεπηηθά, ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο εθπαηδεχνληάο ηνπο λα πξνθπιάζζνληαη απφ ινηκψδε λνζήκαηα θαη λα 

αλαδεηνχλ θαιχηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζίεο πγείαο. 
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