Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χορήγηση προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ σε κρατούμενους
Δικαίωση της πάγιας θέσης του ότι η έκτιση στερητικής της ελευθερίας ποινής
δεν συνιστά κώλυμα για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ, εφόσον
συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, χαρακτηρίζει ο Συνήγορος του
Πολίτη την έκδοση σχετικής εγκυκλίου οδηγίας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η Ανεξάρτητη Αρχή εξέτασε σημαντικό αριθμό αναφορών κρατουμένων σχετικά με
τον αποκλεισμό τους από τη χορήγηση επιδόματος βαριάς αναπηρίας από τις
αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Προστασίας των Δήμων (και παλαιότερα τις
Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων), με το
σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η επιδότησή τους, αφού ήδη τα έξοδα διαβίωσής τους
έχουν αναληφθεί από το Δημόσιο, γεγονός που καθιστά ανεκπλήρωτη πλέον την
κοινωνική αποστολή του προγράμματος επιδότησης. Ωστόσο, μετά από ενδελεχή
έρευνα προέκυψε ότι δεν υπήρχε πάγια και σαφής άποψη επί του ζητήματος από το
αρμόδιο Υπουργείο, με αποτέλεσμα άλλες Διευθύνσεις να μην εντάσσουν καθόλου ή
να διακόπτουν την ένταξη κρατουμένων στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης και
άλλες (ιδιαίτερα δε εάν επρόκειτο για τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Προστασίας του
Δήμου της πρότερης κατοικίας του κρατουμένου) να συνεχίζουν την ένταξη
κρατουμένων στο εν λόγω πρόγραμμα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, με έγγραφό του προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ζήτησε την οριστική επίλυση του ζητήματος
υπό το πρίσμα των αρχών της νομιμότητας, της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του
πολίτη στη διοίκηση, της ισονομίας και της ισοπολιτείας, επαναλαμβάνοντας την
πάγια θέση που είχε διατυπώσει διεξοδικά ήδη από το 2011 (Πόρισμα: «Χορήγηση
επιδόματος βαριάς αναπηρίας σε δικαιούχους που εκτίουν στερητική της ελευθερίας
ποινή», Δεκέμβριος 2011).
Οι κρατούμενοι σε σωφρονιστικά καταστήματα δεν συνιστούν εσωτερικούς
ασθενείς ή τροφίμους σε δημόσιο νοσηλευτικό ή προνοιακό ίδρυμα, γεγονός που
θα αποτελούσε ενδεχομένως αρνητική προϋπόθεση για τη χορήγηση σε αυτούς του
επιδόματος βαριάς αναπηρίας. Επιπλέον, όπως η Αρχή ήδη επισήμανε στο
Πόρισμά της με τίτλο «Συνθήκες Κράτησης Ατόμων με Αναπηρία» (Δεκέμβριος
2011), ακόμη και αν θεωρηθεί ότι τα Καταστήματα Κράτησης καλύπτουν βασικές
ανάγκες διαβίωσης και περίθαλψης των κρατουμένων, δεν διαθέτουν τις
απαραίτητες υποδομές για να καλύψουν τις εξατομικευμένες ανάγκες, που
προκύπτουν από την αναπηρία, ούτε άλλωστε στοχεύουν σ’ αυτό.
Τελικά, με πρόσφατο έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που απευθύνεται σε όλους τους Δήμους της χώρας,
αποσαφηνίζεται ότι, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου
προϋποθέσεις, χορηγούνται προνοιακά επιδόματα ΑμεΑ και σε άτομα που εκτίουν
στερητική της ελευθερίας ποινή.
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