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Δπώηηζη & Αίηηζη Καηάθεζηρ Δγγπάθυν (Α.Κ.Δ.): 1306/101/06-09-2018
ε απάληεζε ηεο ππ’ αξηζ. 1306/101/06-09-2018 Δξψηεζεο πνπ θαηέζεζαλ ζηε Βνπιή ησλ
Διιήλσλ νη Βνπιεπηέο θ.θ. η. Θενδσξάθεο, Γ. Ακπξάο, π. Γαλέιιεο, π. Λπθνχδεο,
Γ. Μαπξσηάο & Γξ. Φαξηαλφο, κε ζέκα: «Πφζεο απνθπιαθίζεηο έρνπλ γίλεη βάζεη πηζηνπνηεηηθψλ
αλαπεξίαο;», ζαο γλσξίδνπκε θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο ηα αθφινπζα:
Απφ ην 2015 έσο ζήκεξα ε Κπβέξλεζή καο έρεη πηνζεηήζεη κηα νέα ζυθπονιζηική
πολιηική, ε νπνία βαζίδεηαη ζην ζεβαζκφ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
ησλ θξαηνπκέλσλ θαη θηλείηαη ζηνπο άμνλεο: Αζθάλεια - Ανθπυπιζμόρ - Δπανένηαξη Γιαθάνεια. Η πνιηηηθή απηή ζηεξίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη ε αλζξψπηλε κεηαρείξηζε ησλ
θξαηνπκέλσλ είλαη ππνρξέσζε κηαο επλνκνχκελεο πνιηηείαο θαη φηη απνζηνιή ηνπ ζσθξνληζηηθνχ
ζπζηήκαηνο είλαη φρη κφλν ε θχιαμε ησλ θξαηνπκέλσλ αιιά θαη ε ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο
ηνπο επαλέληαμεο. Δπηπιένλ, αλαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη ε ιεηηνπξγία ησλ θπιαθψλ ζε ζπλζήθεο
αθξαίνπ ππεξζπλσζηηζκνχ δεκηνπξγεί ζνβαξνχο θηλδχλνπο, ηφζν γηα ηνπο εγθιείζηνπο, φζν θαη
γηα ην πξνζσπηθφ θαη επλνεί ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ εκθάληζε θαη δηαηήξεζε θαηλνκέλσλ βίαο θαη
δηαθζνξάο. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιηηηθή κε θαζαξφ αξηζηεξφ πξφζεκν πνπ ζέηεη ζην επίθεληξν ηνλ
άλζξσπν θαη παξάιιεια ζεσξεί φηη ε θπιάθηζε ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο έζραην κέζν θαη γηα
ην απνιχησο αλαγθαίν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η αληίιεςε απηή ζπλάδεη κε ηηο ζχγρξνλεο πξαθηηθέο
ζηνλ ηνκέα ηεο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο θαη κε ηηο θαηεπζχλζεηο δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ
νξγαληζκψλ (ΟΗΔ, πκβνχιην ηεο Δπξψπεο). Η πνιηηηθή απηή κέρξη ζήκεξα έρεη πινπνηεζεί
επηηπρεκέλα, κε ζεηξά λνκνζεηηθψλ θαη άιισλ παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζε βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ θξάηεζεο, ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, απεμάξηεζεο, αλαβάζκηζε ησλ επθαηξηψλ
εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, επαλέληαμεο ησλ θξαηνπκέλσλ, επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ,
αλαβάζκηζε ηεο ζσθξνληζηηθήο δηνίθεζεο, ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη άλνηγκα ηεο θπιαθήο ζηελ
θνηλσλία. Σαπηφρξνλα, έρεη εθπνλεζεί γηα πξψηε θνξά ην «ηπαηηγικό σέδιο για ηο
ζυθπονιζηικό ζύζηημα 2018-2020», ην νπνίν ζέηεη ηηο βάζεηο γηα κηα ζπλεθηηθή θαη ζχγρξνλε
ζσθξνληζηηθή πνιηηηθή.
Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη φηη ε πνιηηηθή απηή δελ επηθέξεη πιήγκα ζηε δεκφζηα αζθάιεηα θαη
ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχεη ε Διιεληθή Αζηπλνκία γηα ηα
ηειεζζέληα θαη εμηρληαζζέληα αδηθήκαηα, ε εγθιεκαηηθφηεηα ζηε ρψξα καο παξακέλεη ζηαζεξή ηα
ηειεπηαία ρξφληα. Δηδηθφηεξα, γηα ην έηνο 2017 θαηαγξάθεηαη κείσζε ζηηο αλζξσπνθηνλίεο (θαηά
3,7%) ζηηο ιεζηείεο (θαηά 9,6%), ζηηο ππνζέζεηο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο (θαηά 26,3%),
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ζηηο ππνζέζεηο απαηψλ (θαηά 14,2%) θαη ζηηο ππνζέζεηο λνκνζεζίαο πεξί φπισλ (θαηά 4,8%) ελψ
ζρεδφλ ζηαζεξέο παξακέλνπλ νη θινπέο/ δηαξξήμεηο (αχμεζε θαηά 0,8%).
Όζνλ αθνξά ηε κεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα
πγείαο ή αλαπεξία, εθαξκνζηέεο είλαη δηαηάμεηο ηφζν ηνπ δηεζλνχο, φζν θαη ηνπ εζσηεξηθνχ
δηθαίνπ. ε δηεζλέο επίπεδν, εθαξκνζηέν είλαη ην άξζξν 10 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα αηνκηθά
θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα, ην άξζξν 12 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη
πνιηηηθά δηθαηψκαηα, θαζψο επίζεο θαη ην άξζξν 3 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ
ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΑ), ην νπνίν πξνβιέπεη φηη θαλέλα πξφζσπν δελ ππνβάιιεηαη ζε
βαζαληζηήξηα ή ζε απάλζξσπε ή εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε ή ηηκσξία θαη ην νπνίν επηβάιιεη γηα
θάζε θξαηνχκελν, αλάινγα θαη κε ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ηε δηαζθάιηζε
αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο θαη δηαβίσζεο ζε θαηαζηήκαηα θξάηεζεο. Η ππνρξέσζε ιήςεο
εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξαηνπκέλσλ κε αλαπεξίεο θαη νη λνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο
παξαβίαζήο ηεο, θαηνλνκάδνληαη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ζηε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ
Γηθαζηεξίνπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΓΑ). Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη θαηαδηθαζηηθέο
απνθάζεηο εηο βάξνο ηεο ρψξαο, γηα παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΔΓΑ, ζηηο ππνζέζεηο Σερίθης
καηά Ελλάδος (27695/03, 2.11.2006, § 31), φπνπ ην Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη νη ειιεληθέο αξρέο
δελ παξείραλ ζε θξαηνχκελν κε αλαπεξία ηαηξηθή ζπλδξνκή αλάινγε πξνο απηήλ πνπ απαηηνχζε
ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη Κοηζαύηης καηά Ελλάδος (39780/06, 12.6.2008, § 57), ζηελ νπνία
ην Γηθαζηήξην θαηαδίθαζε ηε ρψξα καο γηαηί δελ παξείρε ζηνλ πξνζθεχγνληα ηαηξηθή πεξίζαιςε
αληίζηνηρε πξνο ηε ζνβαξφηεηα ηεο πάζεζήο ηνπ. Πξφζθαηα, εμάιινπ, δηαηάρζεθαλ αζθαιηζηηθά
κέηξα απφ ην ίδην Γηθαζηήξην, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ αίηεζε
απνθπιάθηζεο κε βάζε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ πξνζθεχγνληνο (Ποσλόποσλος καηά
Ελλάδος, 27936/18, 21.6.2018). Φπζηθά νη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο επηθέξνπλ φρη κφλν εζηθφ
αιιά θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηε ρψξα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη γηα ηελ ειιηπή πξφζβαζε ζε
ππεξεζίεο πγείαο θαη γηα ηηο απαξάδεθηεο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο ηα έηε 2008
έσο 2014, ην ΔΓΓΑ έρεη εθδψζεη 31 θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ θαηαινγίζεη ζε
βάξνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνζά χςνπο 3.238.800 επξψ πιένλ ηφθσλ.
Χζηφζν, ε δέζκεπζε ηεο ρψξαο γηα ηελ απνθπγή απάλζξσπεο ή εμεπηειηζηηθήο
κεηαρείξηζεο ζπρλά πξνζέθξνπε ζηελ πξαθηηθή αδπλακία ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο λα
παξέρεη ζηνπο αλάπεξνπο ή βαξηά αζζελείο θξαηνπκέλνπο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ή δηεπθνιχλζεηο
θαη ζπλερή θξνληίδα, φπσο ζα ηαίξηαδε ζηελ πεξίπησζή ηνπο. Με δηαθνξεηηθά ιφγηα θακηά θπιαθή
δελ κπνξεί λα κεηαηξαπεί, ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ, ππνδνκψλ θαη πξνζσπηθνχ, ζε θέληξν
απνθαηάζηαζεο. Έηζη, άλζξσπνη κε ζνβαξέο παζήζεηο, αλίαηεο αζζέλεηεο ή βαξηέο αλαπεξίεο,
ζπρλά αθξσηεξηαζκνχο ή αδπλακία βάδηζεο, παξέκελαλ θξαηνχκελνη ρσξίο λα ιακβάλνπλ ηε
κέξηκλα πνπ απαηηνχζε ε θαηάζηαζή ηνπο. Μπξνζηά ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε, ε απνθπιάθηζε δελ
πξέπεη λα απνθεχγεηαη, εθφζνλ βέβαηα ππάξρνπλ εγγπήζεηο θαη κεζνιαβεί δηθαζηηθή θξίζε. ηελ
ίδηα θαηεχζπλζε θηλνχληαη νη πξνηάζεηο ηφζν ηνπ ΟΗΔ (: Handbook on Prisoners with special
needs, 2009, ζει. 154) φζν θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (: χζηαζε ζρεηηθά κε ηηο
δενληνινγηθέο θαη νξγαλσηηθέο πηπρέο ηεο παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο ζηε θπιαθή - R (98)7, §
51).Αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηήξα ξπζκίζεηο γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο θξαηνπκέλσλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο ππάξρνπλ ζε πιήζνο δηθαηηθψλ ζπζηεκάησλ, ελψ ηελ
ίδηα ιχζε επέιεμε θαη ν έιιελαο λνκνζέηεο ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα. Δηδηθφηεξα:
ε εζληθφ επίπεδν, νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξφσξε απνθπιάθηζε ησλ αηφκσλ κε ζνβαξέο
παζήζεηο ή αλαπεξίεο έρνπλ απνηειέζεη δηαρξνληθά αληηθείκελν ξχζκηζεο ζην δηθαηηθφ καο
ζχζηεκα. Ήδε κε ην αξ. 33 παξ. 3 ηνπ ν. 2172/1993 πποζηέθηκε ζηον Ποινικό μαρ Κώδικα ηο
άπθπο 110Α κε ην νπνίν δηαηαζζφηαλ κε δηάηαμε εηζαγγειέα, ρσξίο άιιεο πξνυπνζέζεηο,
ε απφιπζε ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ λνζνχλ απφ AIDS. Έθηνηε, νη θαηεγνξίεο παζήζεσλ ή
αλαπεξηψλ πνπ ππήρζεζαλ ζηελ επλντθή απηή ξχζκηζε ζηαδηαθά απμήζεθαλ, ππφ ηελ αλάγθε
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αλζξσπηζηηθήο κεηαρείξηζεο ηδηαίηεξα επηβαξπκέλσλ θξαηνπκέλσλ (ιφγσ πγείαο ή ιφγσ ειηθίαο).
Πην ζπγθεθξηκέλα:
- Με ην αξ. 20 ηνπ ν. 3727/2008 (Α’ 257) πξνζηέζεθαλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο αζζελεηψλ
ζην αξ. 110Α: ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα, αλζεθηηθή θπκαηίσζε, ηεηξαπιεγία, θίξξσζε ηνπ
ήπαηνο θαη αλαπεξία άλσ ηνπ 67%, γεξνληηθή άλνηα θαη ειηθία άλσ ησλ 80 εηψλ θαη απφ θαθνήζε
λενπιάζκαηα ηειηθνχ ζηαδίνπ.
- Με ην αξ. 4 ηνπ ν. 4242/2014 (Α’ 50) απνιχζεθαλ κε έθηαηεο δηαηάμεηο θξαηνχκελνη πνπ
έπαζραλ απφ εκηπιεγία, παξαπιεγία, ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, είραλ ππνβιεζεί ζε επέκβαζε
κεηακφζρεπζεο θαξδηάο, ήπαηνο, λεθξνχ ή κπεινχ ή ήηαλ θνξείο ηνπ ηνχ HIV ή έπαζραλ απφ
θαθνήζε λενπιάζκαηα.
Ο ν. 4322/2015 (Α’ 42) (αξ. 6 παξ. 6) δηαηήξεζε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο (παξάγξαθνο 1 ηνπ
αξ. 110Α ΠΚ) θαη επέθηεηλε ηε δπλαηφηεηα απνθπιάθηζεο κε εληαίν ηξφπν ζε φζνπο θξαηνχκελνπο
αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο θαη επνκέλσο ε θξάηεζή ηνπο παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα
επαρζήο ιφγσ θαη ησλ δπζρεξψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο. Πεξαηηέξσ, κε
ηε δηάηαμε επήιζε εμνξζνινγηζκφο ησλ πξνβιεπφκελσλ αζζελεηψλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ επλντθή
αληηκεηψπηζε ηνπ λνκνζέηε, ζχκθσλα θαη κε ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε
(2011, 2013), κε ηελ εηζαγσγή ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο σο θξίζηκνπ παξάγνληα γηα ηελ
πηζηνπνίεζε ηεο αληθαλφηεηαο παξακνλήο ζε θαηάζηεκα θξάηεζεο ρσξίο ζεκαληηθή πεξαηηέξσ
επηβάξπλζε ηεο πγείαο. Δπηπιένλ, εηζήρζεζαλ γηα 1ε θνξά ειάρηζηνη ρξφλνη παξακνλήο ζηε
θπιαθή πξηλ ηε ζρεηηθή απνθπιάθηζε. ε θάζε δε πεξίπησζε ε επλντθή απνθπιάθηζε γηα ιφγνπο
πγείαο σοπηγείηαι μόνο 1 θοπά θαη δελ κπνξεί λα επσθειεζεί ζε πεξίπησζε λένπ αδηθήκαηνο
ν απνιπζείο.
ηε ζπλέρεηα ην αξ. 23 ηνπ λ. 4356/2015 (Α’ 181) επέθεξε δηνξζσηηθέο ξπζκίζεηο σο πξνο
ηνλ έιεγρν ηεο δηάξθεηαο ηεο θαηάζηαζεο ηεο αλαπεξίαο (πξνζσξηλή ή νξηζηηθή) θαη πξνέβιεςε
ηελ ππνρξεσηηθή επηζηξνθή ησλ απνθπιαθηζζέλησλ ζηε θπιαθή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαπεξία
ήηαλ πξφζθαηξε θαη δελ ζπληξέρνπλ πιένλ ιφγνη πγείαο.
Δηδηθέο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε δηαθνπή ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο πξνβιέπνληαη θαη ζηνλ
Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο (αξ. 557 ΚΠΓ) ήδε απφ ην 1950. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο ηεο
δηαθνπήο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο, ιφγσ ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο πγείαο («αλήθεζηε βιάβε»), ηζρχεη
θαη εθαξκφδεηαη εδψ θαη δεθαεηίεο ρσξίο πξνβιήκαηα ή ελζηάζεηο. Οη διαηάξειρ αςηέρ ςπηπεηούν
ζςνηαγμαηικέρ απσέρ και πςθμίζειρ όπυρ ηο δικαίυμα ζηην ςγεία, ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ
και ηηρ αναπηπίαρ από ηο κπάηορ και ηην απαγόπεςζη ηυν βαζανιζηηπίυν, ππφ ηελ έλλνηα φηη
δελ κπνξνχλ νη ζπλζήθεο θξάηεζεο λα είλαη ηδηαίηεξα επαρζείο, απάλζξσπεο ή λα εμνκνηψλνληαη
κε βαζαληζηηθή κεηαρείξηζε ή ηηκσξία.
Σέινο, νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζέηνπλ ηνπο επαξθείο θαη αλαγθαίνπο φξνπο πνπ δηαζθαιίδνπλ
ηνλ αλαβαζκηζκέλν ξφιν ηεο δηθαζηηθήο θξίζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο πγείαο
ησλ αηηνχλησλ θαη ππφ φξν απνιπζέλησλ θαηαδίθσλ. Απηφ πξνθχπηεη ζαθψο θαη απφ ην γεγνλφο
φηη κεγάινο αξηζκφο αηηήζεσλ γηα απνθπιάθηζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 110 Α ΠΚ
αποππίπηονηαι από ηα δικαζηικά ζςμβούλια ηηρ σώπαρ κεηά απφ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ
νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηεη ην ελ ιφγσ άξζξν. Δηδηθφηεξα, ηελ ηειεπηαία 3εηία έρνπλ
εθδνζεί ζπλνιηθά 341 βοςλεύμαηα για ηην ππόυπη αποθςλάκιζη για λόγοςρ ςγείαρ με ηιρ
διαηάξειρ ηος άπθπος 110Α ΠΚ θαη 60 βοςλεύμαηα πος αποππίπηοςν ηιρ αιηήζειρ ηυν
κπαηοςμένυν για αποθςλάκιζη για λόγοςρ ςγείαρ με ηιρ διαηάξειρ αςηέρ. Έλα πνζνζηφ δειαδή
15% ησλ αηηήζεσλ γηα απνθπιάθηζε απνξξίπηνληαη γηαηί θξίλεηαη φηη δελ ζπληξέρνπλ
νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ.
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πλνςίδνληαο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα επηζπλαπηφκελα ζηνηρεία,
απνηειεί εληειψο τεςδή απνηχπσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ν αξηζκφο ησλ απνθπιαθίζεσλ πνπ
αλαθέξεηαη ζε θάπνηα δεκνζηεχκαηα (700) θαη δπζηπρψο επαλαιακβάλεηαη άθξηηα ζε νξηζκέλεο
εξσηήζεηο θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ, θαζψο γηα ηα έηε 2015 - 2018 ν αξηζκφο ησλ
απνθπιαθίζεσλ κε ηηο ηξνπνπνηεζείζεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 110Α ΠΚ ήηαλ 323 θαη κε
ηηο πξνηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 18, δηλαδή ζύνολο 341
αποθςλακίζειρ ηην 3εηία 2015-2018.
ε θάζε φκσο πεξίπησζε θαη πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ θαηλφκελα φπσο απηφ ηεο
πξφζθαηεο πξνζθφκηζεο πιαζηψλ πηζηνπνηεηηθψλ αλαπεξίαο, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη θαηαηέζεθε
ηξνπνινγία ζην ζρέδην λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο & Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ, κε ηίηιν «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηελ ππνβνιή δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο
θαηάζηαζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπνπ ζεξαπεχνληαη φιεο νη ηπρφλ αδπλακίεο ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο. Δηδηθφηεξα, επέξρνληαη δηνξζψζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ
110Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη εληζρχεηαη ν ξφινο ηνπ δηθαζηή, ψζηε λα απνθεχγνληαη θαηλφκελα
θαηάρξεζεο κε επίθιεζε ηεο αλαπεξηθήο ηδηφηεηαο γηα ηελ απνθπιάθηζε. Αθελφο θαζίζηαηαη
δπλαηφ λα δηαηάζζεηαη πξαγκαηνγλσκνζχλε, αθφκα θαη αλ ππάξρεη πηζηνπνίεζε ΚΔΠΑ, αθεηέξνπ
γίλεηαη δπλαηή ε αλάθιεζε, νπνηεδήπνηε, απνθάζεσλ πνπ έρνπλ θάλεη δεθηέο αηηήζεηο
απνθπιάθηζεο γηα ιφγνπο πγείαο, αλ απηέο ζηεξίρζεθαλ ζε ςεπδή ή πιαζηά ζηνηρεία. Δμάιινπ,
είλαη ζε εμέιημε δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο απφ πεξηζζφηεξα Τπνπξγεία,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ αλαθξηβείο ή ςεπδείο βεβαηψζεηο.
Χο πξνο ηα επηκέξνπο εξσηήκαηα ζαο παξέρνπκε επηπξφζζεηα ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
- Πίλαθα κε ην ζχλνιν ησλ απνθπιαθίζεσλ γηα ηα έηε 2009 έσο 2018 (ζηνηρεία επηεκβξίνπ
2018) κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 110Α ΠΚ γηα θαζεκία απφ ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 θαη κε
αλάιπζε ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο ησλ απνιπζέλησλ θξαηνπκέλσλ.
- Πίλαθα κε ηνπο ιφγνπο πγείαο ησλ απνιπζέλησλ κε ην άξζξν 110Α ΠΚ θαη επηζπλαπηφκελν
γξάθεκα, φπνπ απνηππψλεηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο. Ο αξηζκφο δελ
ηαπηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ, θαζψο θάζε άηνκν παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο
πξνβιήκαηα πγείαο.
Καηά ηα ινηπά ζα ζαο ελεκεξψζεη ην ζπλεξσηψκελν Τπνπξγείν Τγείαο.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΜΙΥΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΤ
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