
 

 

Ηράκλειο, 21-6-2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Υγείας, Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη 

  

Θέμα: Εισαγωγή της αντιψυχωσικής θεραπεία depot στο σωφρονιστικό σύστημα 

και στην κοινότητα κατά την επανένταξη ασθενών/κρατουμένων σε αυτήν. 

Κύριοι Υπουργοί, 

Στις 10 Ιουνίου 2022 ο Γενικός Γραμματέας Αντιεγκληματικής πολιτικής κ. 

Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, κατά την ομιλία του στην Ειδική μόνιμη επιτροπή 

Σωφρονιστικού συστήματος και λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων της 

Βουλής των Ελλήνων, αναφέρθηκε στις πολιτικές κοινωνικής επανένταξης των 

αποφυλακιζόμενων και στα θεραπευτικά προγράμματα τοξικοεξάρτησης. Ο κ. 

Παπαθανασίου ζήτησε τις υποδείξεις και τις προτάσεις των Βουλευτών για τα 

προαναφερόμενα ζητήματα υγείας και επανένταξης στην κοινότητα μιας ευαίσθητης 

και συχνά αποκλεισμένης υποομάδας της κοινωνίας μας. 

Ως ΜέΡΑ25, στο πρόγραμμά μας για την ψυχική υγεία, υποστηρίζουμε ότι τα 

σωφρονιστικά ιδρύματα θα πρέπει να ανήκουν σε ένα ευρύτερο δίκτυο υπηρεσιών με 

άμεση διασύνδεση μεταξύ αυτών. Το δίκτυο αυτών των υπηρεσιών θα πρέπει να 

αποτελείται από Κέντρα Έγκαιρης παρέμβασης στην Ψύχωση, 

κλινικές Depot (ενέσιμης μηνιαίας αντιψυχωσικής αγωγής), τα εξωτερικά ιατρεία των 

Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., τα Κέντρα Υγείας, τα ιατρεία των Καταστημάτων 

Κράτησης. Συνοπτικά, ως ΜέΡΑ25, τασσόμαστε υπέρ της κοινοτικής Ψυχιατρικής, 

της νοσηλείας στην κοινότητα (CTO στην αγγλική), της θεσμοθέτησης 

των depot clinics. Το πρόγραμμά μας, επί της ουσίας, εστιάζει στα προβλήματα 

ψυχικής υγείας και τοξικοεξάρτησης και θεωρούμε ότι μεγάλος αριθμός 

κρατουμένων έχει ανάγκη από συστηματική ψυχιατρική υποστήριξη στην κοινότητα 

και όχι από την επιβολή μιας στείρας τιμωρητικής διάθεσης από την Πολιτεία μας. 

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο Κατάστημα Κράτησης Νεαπόλεως Λασιθίου, 

τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, διαπίστωσα ότι ο Ψυχίατρος του Καταστήματος 

Κράτησης και μοναδικός πραγματογνώμονας στην Εισαγγελία Λασιθίου, εφαρμόζει 

με επιτυχία θεραπευτικό πρόγραμμα με χορήγηση depot αντιψυχωσικής αγωγής σε 

τμήμα κρατουμένων οι οποίοι εκδηλώνουν συννοσηρότητα μείζονος ψυχοπαθολογίας 
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και τοξικοεξάρτησης. Η εφαρμογή του εν λόγω θεραπευτικού προγράμματος οδηγεί 

σε σημαντική βελτίωση την υγεία των κρατουμένων, ενώ ενδεικτικό της απήχησης 

του αποτελέσματος είναι το ότι τόσο στα Πρωτοδικεία της Ανατολικής Κρήτης, στα 

Συμβούλια Πλημμελειοδικών, όσο και στα Ανακριτικά γραφεία, ο αριθμός των 

αποφάσεων που αναγνωρίζουν την ασθένεια και ευνοούν, υπό όρους, την 

αποφυλάκιση των κρατουμένων, με την προϋπόθεση της ιατρικής παρακολούθησης 

στην κοινότητα και της χορήγησης της μηνιαίας αντιψυχωσικής αγωγής (depot), 

σταδιακά, ολοένα και αυξάνεται. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε: 

Θα υιοθετούσατε άμεσα το προαναφερόμενο μοντέλο μηνιαίας αντιψυχωσικής 

αγωγής (depot), σε θεσμικό επίπεδο, στις περιπτώσεις συννοσηρότητας μείζονος 

ψυχοπαθολογίας και τοξικοεξάρτησης ως μέθοδο ασφαλούς αποφυλάκισης και 

ταυτοχρόνως σοβαρής και επιμελούς φροντίδας της ψυχικής υγείας των 

αποφυλακιζομένων, με σεβασμό στη δίκαιη εφαρμογή του ποινικού κώδικα; 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 




