
 

 

 

 

 

Αθήνα 25 Ιανουαρίου 2017 

Ερώτηση προς τους Υπουργούς: 

1. Υγείας 

2. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

Θέμα: «Συνθήκες Κράτησης στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού και Ελλιπής 

Ιατρική Περίθαλψη». 

Στις 19 Ιανουαρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) 

καταδίκασε την χώρα μας για εξευτελιστική μεταχείριση Ελλήνων και αλλοδαπών 

κρατουμένων στo σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού. Σύμφωνα με την απόφαση ΕΔΔΑ 

60041/13, το δικαστήριο διαπίστωσε απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση 

αποδεχόμενο τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων περί υπερπληθυσμού στο 

σωφρονιστικό κατάστημα καθώς  κρατούνται περί τα 2.400 άτομα έναντι των 700 όπως 

χωροταξικά προβλέπεται,  περί άθλιων συνθηκών υγιεινής, έλλειψης φωτισμού και 

θέρμανσης, καθώς και έλλειψης επαρκούς ιατρικής περίθαλψης. Για τις εν λόγω 

παραβάσεις, το δικαστήριο υποχρεώνει την Ελληνική Δημοκρατία να καταβάλει ως 

αποζημίωση για ηθική βλάβη και δικαστικά έξοδα περίπου 156 χιλιάδες ευρώ, ενώ ήδη από 

τον Νοέμβριο του 2014 εκκρεμούν 24 επιπλέον προσφυγές. 

Στην απόφαση-κόλαφο του ΕΔΔΑ έρχονται να προστεθούν οι διαπιστώσεις περί έλλειψης 

στοιχειώδους ιατρικής περίθαλψης στις οποίες προέβη αντιπροσωπεία του διοικητικού 

συμβουλίου (ΔΣ) της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών-Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) κατά την 

επίσκεψη που πραγματοποίησε στις 23 Ιανουαρίου 2017στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» 

του σωφρονιστικού καταστήματος Κορυδαλλού το οποίο μαζί με το Ψυχιατρείο 

Κρατουμένων υπάγονται στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, ως κατάστημα κράτησης διεπόμενο από το Σωφρονιστικό Κώδικα, και 

υφίσταται συντονισμός με το υπουργείο Υγείας. 

Σύμφωνα με την αντιπροσωπεία, διαπιστώθηκε για μία ακόμη φορά η αναγκαιότητα 

θεμελιακών αλλαγών στις δομές του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» καθόσον ο εξοπλισμός 

είναι απαρχαιωμένος, η δέσμευση για ασθενοφόρο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, ενώ το 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι υποστελεχωμένο με μόλις επτά (7) μόνιμους 

ιατρούς καθώς και νοσηλευτές που καλύπτουν μόνο το 1/3 των προβλεπόμενων 

δεκατεσσάρων (14) οργανικών θέσεων.  

 

 



 

 

Σε εφαρμογή σχετικών διατάξεων (άρθρο 13 του Ν. 3772/09), το Ψυχιατρείο έχει ενταχθεί 

στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) συνδεόμενο με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

«Αττικόν», ενώ το νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» δεν έχει ενσωματωθεί στο ΕΣΥ παρά τις 

σχετικές δεσμεύσεις της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας ήδη από τον Φεβρουάριο του 

2015.  

 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί: 

- Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να 

βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης στο σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού; 

- Ποια μέτρα πολιτικής σκοπεύει να εφαρμόσει ώστε να συμμορφωθεί στη νομολογία 

του ΕΔΔΑ για την αποτροπή παρόμοιων καταδικαστικών αποφάσεων που είναι 

αρνητικές για την χώρα μας, με δεδομένο μάλιστα ότι από τον Νοέμβριο του 2014 

εκκρεμούν εικοσιτέσσερις (24) επιπλέον προσφυγές;  

- Προτίθεται το υπουργείο υγείας να εντάξει το Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» στο ΕΣΥ 

κατ’ εφαρμογή του σχετικού προεδρικού διατάγματος του 2009 καθώς και να 

προκηρύξει θέσεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού;  

- Ποιος ο προγραμματισμός για την αντικατάσταση του απαρχαιωμένου ιατρικού 

εξοπλισμού και την αναπλήρωση ελλείψεων στο νοσοκομείο του σωφρονιστικού 

καταστήματος;  

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης 

 

 

 

 


