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Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά κρατουµένου στο σωφρονιστικό
κατάστηµα Κορυδαλλού, ο οποίος παρουσίαζε αδυναµία αυτοεξυπηρέτησης, λόγω
αναπηρίας και προβληµάτων υγείας. Στο πλαίσιο της διερεύνησης, παρότι
διαπίστωσε ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν υπήρξε παράλειψη από τις
υπηρεσίες και η κατάσταση αντιµετωπίστηκε µε όλα τα διαθέσιµα µέσα, αναδείχθηκε
το γενικότερο ζήτηµα της απουσίας κρατικής µέριµνας για την κατάλληλη µεταχείριση
των κρατουµένων µε αναπηρία.
Ειδικότερα, ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι για τους κρατουµένους µε αναπηρία δεν
προβλέπεται ρητά υποχρέωση ειδικής µεταχείρισης και χωριστής κράτησης, όπως
συµβαίνει για γυναίκες, ανηλίκους και υπόδικους. Επιπλέον, δεν λαµβάνεται
εξειδικευµένη κρατική µέριµνα για την υποστήριξη τους στην ικανοποίηση των
καθηµερινών αναγκών διαβίωσής τους, εφόσον παρουσιάζουν αδυναµία
αυτοεξυπηρέτησης. Η κάλυψη των αναγκών τους εντός των καταστηµάτων κράτησης
παρέχεται µέσω της τακτικής παρακολούθησής τους στο ιατρείο του καταστήµατος
και το νοσοκοµείο κρατουµένων και της εθελοντικής παροχής βοήθειας από
συγκρατουµένους τους.
Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι από τη σκοπιά, πρώτον, της συνταγµατικής
υποχρέωσης για ειδικά µέτρα προστασίας της αναπηρίας και, δεύτερον, των διεθνών
και ευρωπαϊκών κανόνων που επιτάσσουν συνθήκες κράτησης συµβατές µε την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, επιβάλλεται εντός των σωφρονιστικών καταστηµάτων η
διαµόρφωση κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης και περίθαλψης. Επίσης, κρίνεται
αναγκαία η θεσµική εξασφάλιση προσώπων εντεταλµένων να συνδράµουν τους
ανάπηρους κρατουµένους, ώστε να καλύπτονται εξατοµικευµένες καθηµερινές
ανάγκες που απορρέουν από την αδυναµία αυτοεξυπηρέτησης, όπου αυτή
διαπιστώνεται.
Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει, µε πόρισµά του προς τον Ειδικό Γραµµατέα
Σωφρονιστικής Πολιτικής, τη δηµιουργία ειδικής δοµής, στο πλαίσιο των
σωφρονιστικών καταστηµάτων, µε εκπαιδευµένο προσωπικό για την εξυπηρέτηση
κρατουµένων µε σοβαρά προβλήµατα αναπηρίας. Παράλληλα, θα µπορούσε να
εξεταστεί, η παροχή δυνατότητας υφ’ όρον απόλυσης για όλες τις περιπτώσεις
κρατουµένων µε υψηλό ποσοστό αναπηρίας έπειτα από ειδική πραγµατογνωµοσύνη.
Τέλος, προτείνει να διερευνηθεί και η δυνατότητα της κατ’ οίκον έκτισης ποινής, υπό
συγκεκριµένες προϋποθέσεις και δικλείδες ασφαλείας.
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