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Θέµα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΕ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ
ΕΚΤΙΟΥΝ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗ
Αξιότιµοι κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 §
9 του Συντάγµατος και το ν.3094/2003 και στο πλαίσιο εξέτασης αριθµού αναφορών
από εγκλείστους σε διάφορα Καταστήµατα Κράτησης επανέρχεται προς την
Υπηρεσία σας, µε στόχο να διευθετηθεί άµεσα και οριστικά, πλέον, το ζήτηµα της
ένταξης των κρατουµένων στο πρόγραµµα οικονοµικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας.
Ειδικότερα, για το θέµα αυτό, η Αρχή µας έχει εκφράσει ήδη τις απόψεις της
στο παρελθόν, σε σχετικά πορίσµατα και έχει απασχολήσει επανειληµµένως τις κατά
τόπους αρµόδιες ∆/νσεις Κοινωνικής Προστασίας των ∆ήµων και παλιότερα τις
∆ιευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των ΝΑ, καθώς και την Υπηρεσία σας.
Το ζήτηµα όµως παραµένει για υπερβολικά µακρύ χρονικό διάστηµα
(τουλάχιστον από το 2010) χωρίς λύση και σαφή τοποθέτηση. Οι ∆/νσεις
Κοινωνικής Προστασίας των ∆ήµων παραµένουν «µετέωρες», χωρίς σαφείς οδηγίες,
µε αποτέλεσµα άλλες να µην εντάσσουν ή να διακόπτουν την ένταξη κρατουµένων
στο πρόγραµµα οικονοµικής ενίσχυσης και άλλες-ιδιαίτερα δε, εάν πρόκειται για τις
∆/νσεις Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου της περιοχής πρότερης κατοικίας του
κρατούµενου-να συνεχίζουν την ένταξη των κρατουµένων στο εν λόγω πρόγραµµα.
Οι κρατούµενοι αισθάνονται, εξαιτίας της διαφορετικής µεταχείρισης, ότι είναι έρµαια
των Υπηρεσιών και οι κοινωνικές υπηρεσίες των Καταστηµάτων Κράτησης
παραµένουν αµήχανες µπροστά στο ζήτηµα και τη σχετική διαχείριση των
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κρατουµένων. Όπως γίνεται αντιληπτό, είναι άκρως προβληµατική, υπό το
πρίσµα των αρχών της νοµιµότητας, της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του
πολίτη στη διοίκηση, της ισονοµίας και της ισοπολιτείας, η αντιφατική στάση,
απέναντι στο ζήτηµα, των εµπλεκόµενων δηµοσίων υπηρεσιών, τόσο σε
επίπεδο περιφερειακό όσο και επιτελικό.
Ειδικότερα, οι απόψεις της Αρχής, συνοψίζονται στο Πόρισµα µε τίτλο
«Χορήγηση Επιδόµατος Βαριάς Αναπηρίας σε ∆ικαιούχους που εκτίουν στερητική
της ελευθερίας ποινή», που εκπονήθηκε το ∆εκέµβριο του 2011 και απεστάλη στον
τότε Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον τότε Γενικό Γραµµατέα
Πρόνοιας.
Σύµφωνα µε το πόρισµα αυτό, το κρίσιµο σηµείο αφορά στο κατά πόσον η
κράτηση σε σωφρονιστικό κατάστηµα εµποδίζει, µε βάση το ισχύον νοµικό
πλαίσιο, τη χορήγηση επιδόµατος αναπηρίας σε δικαιούχους, αν δηλαδή
εξαιρείται η συγκεκριµένη κατηγορία δικαιούχων από τη χορήγησή του.
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/1989 (ΦΕΚ Β 108) «Ενοποίηση
προγραµµάτων οικονοµικής ενίσχυσης ατόµων µε ειδικές ανάγκες», άρθρο 1,
αποφασίζεται η χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης σε ανασφάλιστα και έµµεσα
ασφαλισµένα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οποία λόγω
σοβαρής σωµατικής, νοητικής ή ψυχικής ασθένειας ή αναπηρίας είναι ανίκανα για
άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος µε ποσοστό τουλάχιστον 67%, υπό τις
προβλεπόµενες στα άρθρα 2 και 4 προϋποθέσεις.
Ειδικότερα, σε σχέση µε το υπό διερεύνηση θέµα, κρίσιµο είναι το άρθρο 2 της ως
άνω ΚΥΑ, όπου προβλέπονται ως προϋποθέσεις οι ακόλουθες:
α. Τα ανασφάλιστα ή έµµεσα ασφαλισµένα άτοµα να µην εµπίπτουν σε κάποιο από
τα ειδικά προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης ατόµων µε ειδικές ανάγκες που
εφαρµόζουν οι αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
β. Να µη λαµβάνουν οικονοµική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο από το ∆ηµόσιο ή από
οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφαλιστικό οργανισµό-ταµείο κλπ), ίση ή µεγαλύτερη
από το ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης που προβλέπει η απόφαση αυτή.
γ. Να µην περιθάλπονται, µε δαπάνες του ∆ηµοσίου, ως εσωτερικοί ασθενείς ή
τρόφιµοι σε ∆ηµόσια Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύµατα, αντίστοιχα, για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο του τριµήνου.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η παραµονή του αιτούντος σε
νοσηλευτικό ή προνοιακό ίδρυµα, ορίζεται ως αρνητική προϋπόθεση για τη
χορήγηση σε αυτόν του επιδόµατος βαριάς αναπηρίας, δεδοµένου ότι το
νοσηλευτικό ή προνοιακό ίδρυµα είναι εκείνο που του παρέχει συνολική
φροντίδα, ανταποκρινόµενη και στις ειδικές ανάγκες της βαριάς αναπηρίας
του. Εποµένως, αφού, µέσω των ιδρυµάτων αυτών, το κράτος συµβάλλει άµεσα
στην κάλυψη των ειδικών αναγκών των ατόµων µε αναπηρία, δεν συντρέχει λόγος
που να δικαιολογεί τη χορήγηση σε αυτά του επιδόµατος βαριάς αναπηρίας
∆εδοµένου, όµως, ότι οι κρατούµενοι σε σωφρονιστικά καταστήµατα
δεν συνιστούν εσωτερικούς ασθενείς ή τρόφιµους σε δηµόσιο νοσηλευτικό ή
προνοιακό ίδρυµα, µε την έννοια του άρθρου 2 περ. γ’ ΚΥΑ
Γ4α/Φ.225/161/1989, θεωρούµε ότι ο κοινωνικός σκοπός του επιδόµατος δεν

αναιρείται µε τη χορήγησή του σε δικαιούχους που εκτίουν στερητική της
ελευθερίας ποινή. Και τούτο, διότι τα Καταστήµατα Κράτησης, ακόµη και αν
θεωρηθεί ότι καλύπτουν βασικές ανάγκες διαβίωσης και περίθαλψης, ούτε
στοχεύουν ούτε διαθέτουν τις απαραίτητες υποδοµές προκειµένου να
καλύψουν τις εξατοµικευµένες ανάγκες που προκύπτουν από την αναπηρία.
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι η Αρχή εκπόνησε σχετικό Πόρισµα µε τίτλο
«Συνθήκες Κράτησης Ατόµων µε Αναπηρία» που εκπονήθηκε επίσης τον ∆εκέµβριο
του 2011 και απεστάλη στον τότε Ειδικό Γραµµατέα Σωφρονιστικής Πολιτικής του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
Σύµφωνα µε το πόρισµα αυτό, το κρίσιµο ζήτηµα εστιάζεται στην απουσία
κρατικής µέριµνας για την ειδική µεταχείριση των κρατουµένων που
παρουσιάζουν αδυναµία αυτοεξυπηρέτησης, περιορίζοντας, απλώς, τη
µέριµνα στην παρακολούθησή των αναπήρων κρατουµένων από το ιατρείο
του Καταστήµατος Κράτησης- εφόσον υπάρχει ιατρός- και στην εθελοντική
παροχή βοήθειας από συγκρατουµένους τους.
Συγκεκριµένα, στο εν λόγω πόρισµα σηµειώνεται: « Η ανάγκη θεσµικής
µέριµνας προς κάλυψη των ειδικών αναγκών των κρατουµένων µε αναπηρία,
υπογραµµίζεται κι εκ του γεγονότος ότι παρουσιάζονται δυσλειτουργίες στη
χορήγηση του επιδόµατος βαριάς αναπηρίας σε κρατούµενους που πληρούν
τις σχετικές προϋποθέσεις και µάλιστα µε την αιτιολογία ότι τα έξοδα
διαβίωσής τους έχουν αναληφθεί από το ∆ηµόσιο. Στόχος του εν λόγω
επιδόµατος είναι η εξασφάλιση των µέσων για την κάλυψη των συνδεόµενων
µε την αναπηρία αυξηµένων αναγκών διαβίωσης και περίθαλψης ατόµων µε
βαριά αναπηρία/συµπαράσταση-εξυπηρέτηση από τρίτο άτοµο, που είναι
ανασφάλιστα ή έµµεσα ασφαλισµένα και δεν λαµβάνουν ίση ή µεγαλύτερη
οικονοµική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο. Η µη χορήγησή του σε κρατούµενους
που πληρούν τις προϋποθέσεις, σε συνδυασµό και µε την απουσία θεσµικής
παροχής συµπαράστασης, έχει ως συνέπεια οι συγκεκριµένοι και να µην
απολαµβάνουν εντός του σωφρονιστικού καταστήµατος την ειδική φροντίδα
σε συµπαράσταση για την κάλυψη της αδυναµίας αυτοεξυπηρέτησης, στη
χρηµατοδότηση της οποίας αποβλέπει το συγκεκριµένο επίδοµα, αλλά και να
στερούνται µία παροχή που θα λάµβαναν εκτός αυτού κι έχει ως σκοπό την
κάλυψη των αναγκών συµπαράστασης κι εξυπηρέτησης από τρίτο πρόσωπο.
…Την έλλειψη εξειδικευµένης κρατικής µέριµνας δεν αντισταθµίζει σε καµία
περίπτωση η εθελοντική παροχή συνδροµής από συγκρατούµενους, η οποία
δηµιουργεί συνθήκες εξάρτησης του ανάπηρου και ανασφάλειας ως προς την
τακτική και έκτακτη κάλυψη των καθηµερινών του αναγκών σε συνθήκες
αξιοπρεπείς…»
Επιπλέον, σχετική είναι η υπ αριθ. 60/99 γνωµοδότηση του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, σύµφωνα µε την οποία (κατά πλειοψηφία) οι κρατούµενοι
δικαιούνται το επίδοµα βαριάς αναπηρίας. Ειδικότερα, η γνωµοδότηση αυτή
προβλέπει ότι οι φυλακές και τα σωφρονιστικά καταστήµατα, αποτελούν
τόπους εκτίσης των στερητικών της ελευθερίας ποινών και σε καµία
περίπτωση δεν αποτελούν ιδρύµατα µε την έννοια της περ. γ΄ του άρθρου 2
της ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/1989. Κατά συνέπεια, η εισαγωγή στις φυλακές δεν

αποσκοπεί στην περίθαλψη των κρατουµένων ως ασθενών ή τροφίµων µε
ειδικές ανάγκες.

Η πιο πρόσφατη απεύθυνση της Αρχής αναφορικά µε το ζήτηµα στην
Υπηρεσίας σας, έγινε µε το υπ΄αριθ. πρωτοκολ. 216180/13171/2017/22-3-2017
έγγραφο µας προς τη ∆ιεύθυνση Προστασίας Α.Μ.Ε.Α. της Γενικής ∆/νσης Πρόνοιας,
στο οποίο απαντήσατε µε το υπ΄αριθ. πρωτοκολ. ∆24/Φ.29/Γ.Π. 15512/353/11-82017 έγγραφο, όπου µνηµονεύετε την ανωτέρω υπ΄αριθ. 60/99 Γνωµοδότηση του
ΝΣΚ και µας γνωρίζετε ότι προτίθεσθε να θέσετε εκ νέου το ζήτηµα προς
Γνωµοδότηση στο Ν.Σ.Κ., πράγµα που, εξ’ όσων γνωρίζουµε, δεν έχει γίνει µέχρι
σήµερα.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και δεδοµένου ότι το ζήτηµα είναι ιδιαιτέρως
σοβαρό, βρίσκεται σε εκκρεµότητα για υπέρµετρα µεγάλο χρονικό διάστηµα και
χρήζει άµεσης επίλυσης, παρακαλούµε να µας γνωρίσετε τις θέσεις της Υπηρεσίας
σας επ’ αυτού, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεσθε να προβείτε.
∆εδοµένου ότι, αφενός µεν για το ζήτηµα έχει προϋπάρξει θετική
γνωµοδότηση του ΝΣΚ, η οποία µάλιστα ταυτίζεται µε τη θέση του Συνηγόρου του
Πολίτη και αφετέρου ότι η διακοπή της οικονοµικής ενίσχυσης των κρατουµένων µε
βαριά αναπηρία δεν βασίζεται σε ρητή διάταξη νόµου αλλά σε ερµηνεία, και µάλιστα
όχι επαρκώς θεµελιωµένη, θεωρούµε ότι δεν υφίσταται αποχρών λόγος για την εκ
νέου παρέµβαση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, όταν µάλιστα έχει
προϋπάρξει γνωµοδότησή του για το ζήτηµα και δεν έχει αλλάξει εν τω µεταξύ το
νοµοθετικό πλαίσιο. Σε περίπτωση αντίθετης άποψής σας, παρακαλούµε να µας
ενηµερώσετε σχετικά και εφόσον εµµένετε στη θέση σας για εκ νέου Γνωµοδότηση
του Ν.Σ.Κ., κρίνουµε σκόπιµο να θέσετε υπόψη του Ν.Σ.Κ. τις σχετικές θέσεις της
Αρχής µας, που σας επισυνάπτουµε στο παρόν.
Προσβλέποντας στις δέουσες ενέργειές σας, παραµένουµε στη διάθεσή σας
για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.
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