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Χρήση ναρκωτικών και λοιμώδη νοσήματα 
σε σωφρονιστικά καταστήματα  
στην Ελλάδα

Ο πληθυσμός των κρατουμένων σε σωφρονιστικά καταστήματα παγκοσμίως 

έχει ιδιαίτερα αυξημένο φορτίο λοιμωδών νοσημάτων, σε σχέση με τον γενικό 

πληθυσμό, και μεγάλη αναλογία χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ). Το 

2012–2013 σε ΧΕΝ στην Αθήνα, το 50,5% και το 39,2% των ανδρών και των 

γυναικών, αντίστοιχα, ανέφεραν ιστορικό φυλάκισης. Από δεδομένα της περι-

όδου 1994–2018 σε σωφρονιστικά καταστήματα στην Ελλάδα, οι ΧΕΝ τείνουν 

να διακόπτουν την ενέσιμη χρήση κατά τον εγκλεισμό αλλά, μεταξύ αυτών 

που συνεχίζουν, υψηλό ποσοστό κάνει κοινή χρήση συρίγγων (64,9–91,5%). Ο 

επιπολασμός της ηπατίτιδας C εκτιμήθηκε υψηλός (83,5%) σε κρατούμενους 

ΧΕΝ στο μεγαλύτερο σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας (2017–2018). Η 

επιδημική έκρηξη HIV το 2012–2013 σε ΧΕΝ είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 

του αριθμού των οροθετικών κρατουμένων και των δηλωθέντων κρουσμάτων 

φυματίωσης. Το υψηλό φορτίο λοιμωδών νοσημάτων, το μεγάλο ποσοστό 

κρατουμένων ΧΕΝ και οι πρακτικές ενέσιμης χρήσης υψηλού κινδύνου σε 

σωφρονιστικά καταστήματα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη οργανωμένου 

προσυμπτωματικού ελέγχου και τη συστηματική συλλογή δεδομένων που θα 

επιτρέψει την αποτύπωση των αναγκών και τη στοχευμένη εφαρμογή μέτρων 

πρόληψης και θεραπείας. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις περισσότερες χώρες, η συχνότητα των λοιμωδών 

νοσημάτων –όπως η ηπατίτιδα B (ΗBV) και η ηπατίτιδα C 

(ΗCV), η HIV λοίμωξη και η φυματίωση– είναι αυξημένη σε 

κρατούμενους σε σωφρονιστικά καταστήματα σε σχέση με 

τον γενικό πληθυσμό.1 Με βάση τα στοιχεία μιας ανασκό-

πησης, υπολογίζεται ότι, σε πληθυσμό 10,2 εκατομμυρίων 

κρατουμένων παγκοσμίως, το 3,8% των φυλακισμένων 

ζουν με HIV, το 15,1% με HCV, το 4,8% με HBV και το 2,8% 

έχει ενεργό φυματίωση.1 Ο επιπολασμός HIV κυμαίνεται 

από 1,3% στη βόρεια Αμερική, στη Μέση Ανατολή και 

στη βόρεια Αφρική, μέχρι 15,6% στην ανατολική και στη 

νότια Αφρική. Αντίστοιχα, ο επιπολασμός της ηπατίτιδας B 

παρουσιάζεται υψηλός σε φυλακισμένους στη δυτική και 

στην κεντρική Αφρική (23,5%), στην ανατολική και στη νότια 

Αφρική (5,7%), στην ανατολική Ευρώπη και στην κεντρική 

Ασία (10,4%). Υψηλό επιπολασμό σε αυτόν τον πληθυσμό 

καταγράφει η ηπατίτιδα C στην ανατολική Ευρώπη και στην 

κεντρική Ασία (20,2%), στη δυτική Ευρώπη (15,5%) και στη 

βόρεια Αμερική (15,5%).1 Συστηματική ανασκόπηση και 

μετα-ανάλυση σχετικά με τον επιπολασμό της φυματίωσης 

σε HIV-θετικούς κρατούμενους έδειξε ότι, σε παγκόσμιο 

επίπεδο, εκτιμάται στο 32,6%.2 Μια άλλη συστηματική 

ανασκόπηση εκτιμά ότι η επίπτωση της φυματίωσης είναι 

23 φορές υψηλότερη στους πληθυσμούς των φυλακών απ’ 

ό,τι στον γενικό πληθυσμό.3 

Οι φυλακές αποτελούν ένα περιβάλλον υψηλού κιν-

δύνου για τα λοιμώδη νοσήματα, με αποτέλεσμα να διευ-

κολύνεται η διασπορά τους μέσα σε αυτές και να ακολου-

θεί περαιτέρω διασπορά στην κοινότητα, όταν τα άτομα 

αποφυλακίζονται.4,5 Ο βασικός λόγος που παρατηρείται 

υψηλότερος επιπολασμός των λοιμωδών νοσημάτων είναι 

ότι οι χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών (ΧΕΝ) παρουσιάζονται 

σε μεγαλύτερη αναλογία στον πληθυσμό των φυλακών 
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συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό.6 Από μετα-ανάλυση 

εκτιμάται ότι το 30% των ανδρών και το 50% των γυναικών 

κρατουμένων έχουν ιστορικό χρήσης ναρκωτικών.7 Οι ΧΕΝ 

αποτελούν έναν πληθυσμό με ιδιαίτερα μεγάλο φορτίο σε 

αυτά τα νοσήματα: παγκοσμίως, o επιπολασμός HIV, ηπα-

τίτιδας B και ηπατίτιδας C σε ΧΕΝ εκτιμάται 17,8%, 9,1% 

και 52,3%, αντίστοιχα.8 Εκτός από τη χρήση ναρκωτικών, ο 

υπερπληθυσμός των φυλακών, οι ανεπαρκώς αεριζόμενες 

και ελάχιστα θερμαινόμενες αίθουσες, καθώς και η περιο-

ρισμένη πρόσβαση σε πρόληψη και περίθαλψη συνιστούν 

πρόσθετους επιβαρυντικούς παράγοντες. 

Για τους λόγους αυτούς, οι κρατούμενοι αποτελούν 

έναν από τους πληθυσμούς-στόχους για την αντιμετώπιση 

της HIV λοίμωξης και την εξάλειψη της ηπατίτιδας C.9,10 

Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η αποτύπωση 

και η συζήτηση των διαθέσιμων στοιχείων: (α) Για τον πλη-

θυσμό των ΧΕΝ στην Ελλάδα, τον επιπολασμό λοιμωδών 

νοσημάτων και το ιστορικό φυλάκισης, (β) τα σωφρονιστικά 

καταστήματα στην Ελλάδα και το ιστορικό χρήσης ναρ-

κωτικών σε κρατούμενους, και (γ) τη χρήση ουσιών εντός 

των σωφρονιστικών καταστημάτων και τον επιπολασμό 

λοιμωδών νοσημάτων σε κρατούμενους.

2. Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

Με βάση την ετήσια έκθεση για την κατάσταση του 

προβλήματος των ναρκωτικών του Εθνικού Κέντρου Τεκμη-

ρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) με 

στοιχεία για το 2017, εκτιμάται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 

14.462 χρήστες υψηλού κινδύνου ηλικίας 15–64 ετών με 

κύρια ουσία τα οπιοειδή και 3.655 άτομα με ενέσιμη χρήση 

τις 30 τελευταίες ημέρες.11 Οι χρήστες υψηλού κινδύνου 

είναι άτομα από τον πληθυσμό των χρηστών οπιοειδών, οι 

οποίοι ενδέχεται κάποια στιγμή να ζητήσουν τη βοήθεια 

μιας θεραπευτικής υπηρεσίας για τη χρήση ουσιών.

Ο επιπολασμός HIV μεταξύ των εξετασθέντων ΧΕΝ που 

εισήλθαν σε προγράμματα υποκατάστασης/απεξάρτησης 

το 2017 ήταν 6,5% στο σύνολο της χώρας και 10,5% στην 

Αθήνα.11 Παράλληλα, στο ετήσιο δελτίο επιδημιολογικής 

επιτήρησης της HIV/AIDS λοίμωξης στην Ελλάδα για το 

2018, η ενδοφλέβια χρήση ουσιών αναφέρθηκε ως κα-

τηγορία μετάδοσης στο 19,7% των νέων περιπτώσεων 

μόλυνσης από HIV με γνωστό τρόπο μετάδοσης.12 Πρέπει 

να σημειωθεί ότι το 2011 σημειώθηκε επιδημία HIV σε ΧΕΝ 

στην Αθήνα, με αποτέλεσμα το 16,5% των ΧΕΝ της Αθήνας 

να είχε μολυνθεί μέχρι το 2013.13,14 

Σχετικά με την ηπατίτιδα C και την ηπατίτιδα Β, o επι-

πολασμός anti-HCV και ΗΒsAg σε ΧΕΝ που εισήλθαν σε 

προγράμματα υποκατάστασης/απεξάρτησης το 2017 ήταν 

66,5% και 2,1% στο σύνολο της Ελλάδας.11 Από πρόγραμμα 

ελέγχου και διασύνδεσης στη θεραπεία που πραγματοποι-

ήθηκε στην Αθήνα το 2018–2019 μεταξύ χρηστών που 

είναι κατά κύριο λόγο ενεργοί ενέσιμοι χρήστες (χρήση 

τις τελευταίες 30 ημέρες), ο επιπολασμός είναι ακόμη πιο 

υψηλός (77,4% και 2,7% για ηπατίτιδα C και B, αντίστοιχα) 

(πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ HCV-HIV).15

Ως προς τη φυματίωση, στα άτομα που εισήλθαν στα 

προγράμματα απεξάρτησης/υποκατάστασης το 2017, 

θετικά στον έλεγχο δερμοαντίδρασης (Mantoux) ήταν το 

25,3%, με το ποσοστό να κυμαίνεται μεταξύ 21,4% στο 

δείγμα των προγραμμάτων απεξάρτησης και 44,1% στα 

προγράμματα υποκατάστασης (χωρίς να υπάρχουν ευρή-

ματα στην ακτινογραφία θώρακα που να παραπέμπουν 

σε φυματίωση).11

Είναι λοιπόν φανερό ότι ο επιπολασμός λοιμωδών νοση-

μάτων, και ιδιαίτερα της HIV λοίμωξης και της ηπατίτιδας C, 

είναι υψηλός στους ΧΕΝ. Η σύνδεση των στοιχείων αυτών 

με την κατάσταση στα σωφρονιστικά καταστήματα στην 

Ελλάδα γίνεται κατανοητή λαμβάνοντας υπ’ όψη τη σχέση 

του πληθυσμού των ΧΕΝ στην κοινότητα με τον πληθυσμό 

των κρατουμένων. Στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΙΣ-

ΤΟΤΕΛΗΣ, που υλοποιήθηκε μεταξύ Αυγούστου 2012–Δε-

κεμβρίου 2013 στην Αθήνα με 3.320 συμμετέχοντες ΧΕΝ, 

το 50,5% των ανδρών και το 39,2% των γυναικών ανέφερε 

ιστορικό φυλάκισης.14 Κατά συνέπεια, είναι πολύ πιθανό οι 

ΧΕΝ να βρεθούν εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ιστορικό φυλάκισης βρέθηκε 

να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για HIV λοίμωξη στη 

διάρκεια της επιδημίας στην Αθήνα, ιδιαίτερα μεταξύ των 

γυναικών ΧΕΝ.13,14 

3.  ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ  

ΣΕ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

Στην Ελλάδα υπάρχουν 33 καταστήματα κράτησης με 

10.691 κρατούμενους (Νοέμβριος 2019) και πληρότητα 

που υπερβαίνει το 100% (εικ. 1α).16 Το 2019, 2.372 άτομα 

κρατούνταν για αδικήματα για ναρκωτικά σε ελληνικές φυ-

λακές (22,3% των κρατουμένων). Ο νόμος περί ναρκωτικών 

4139/2013 είχε ως αποτέλεσμα τα τελευταία έτη να σημει-

ωθεί μείωση του ποσοστού των ατόμων που κρατούνται 

για παραβάσεις σχετικές με ναρκωτικά επί του συνόλου 

των κρατουμένων (εικ. 1β). Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να 

ληφθεί υπ’ όψη ότι ο αριθμός των χρηστών μπορεί να εί-
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Εικόνα 1. (α) Πληρότητα των σωφρονιστικών καταστημάτων στην Ελλάδα ανά έτος (έτη 2013–2019).16 (β) Ποσοστό των κρατουμένων με παράβαση 
του νόμου περί ναρκωτικών στο σύνολο των κρατουμένων σε σωφρονιστικά καταστήματα στην Ελλάδα ανά έτος (2004–2019).16

 01–01–2013 01–01–2014 01–01–2015 01–01–2016 01–01–2017 01–01–2018 01–01–2019

Έτος

(α)

(β)

ναι μεγαλύτερος, μιας και είναι πιθανό να κρατούνται για 

άλλους λόγους (κλοπή κ.ά.).

Στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν δεδομένα τα οποία να 

συλλέγονται με συστηματικό τρόπο από αντιπροσωπευτικό 

δείγμα κρατουμένων που να επιτρέπουν την εκτίμηση του 

πληθυσμού των χρηστών ναρκωτικών στα σωφρονιστικά 

καταστήματα. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός μελετών 

σε επί μέρους σωφρονιστικά καταστήματα που παρέχουν 

εκτιμήσεις για το ιστορικό χρήσης ναρκωτικών στους 

κρατούμενους, χωρίς όμως να υπάρχει ομοιογένεια στον 

ορισμό της χρήσης (χρήση γενικά, ενέσιμη χρήση, χρήση 

οπιοειδών κ.λπ.) ή στην επιλογή του δείγματος (τυχαίο 

δείγμα, κρατούμενοι με ιστορικό χρήσης). Σε τυχαίο δείγ-

μα 861 ανδρών κρατουμένων από δέκα σωφρονιστικά 

καταστήματα το 1995–1996, ποσοστό 33,7% ανέφερε 

ιστορικό ενέσιμης χρήσης ναρκωτικών.17 Σε μικρό δείγμα 

κρατουμένων στο σωφρονιστικό κατάστημα Κομοτηνής, 

27,5% ήταν εξαρτημένοι από οπιοειδή.18 Σε άλλη μελέτη, 

σε τυχαίο δείγμα ανδρών κρατουμένων στο σωφρονιστικό 

κατάστημα Κορυδαλλού το 2006, ο επιπολασμός της χρή-

σης ουσιών ήταν 31% και 35,9% σε άτομα με βίαια και μη 

βίαια εγκλήματα, αντίστοιχα, και 44,6% σε κρατούμενους 

για αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά.19 Σε μεταγενέστερη 

μελέτη που διεξήχθη το 2014 σε 101 γυναίκες κρατούμενες, 

31,7% ανέφερε χρήση ουσιών πριν από τη φυλάκισή τους.20 

4.  ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ  

ΚΑΙ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

ΣΕ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε μελέτη στα σωφρονιστικά καταστήματα Κορυδαλ-

λού και Πατρών το 1994–1995 σε κρατούμενους (όλοι με 

ιστορικό χρήσης ναρκωτικών, είτε ενέσιμη είτε με άλλο 

τρόπο), ποσοστό 28,1% ανέφερε ενέσιμη χρήση και 21,9% 

κοινή χρήση συρίγγων στη φυλακή (πίν. 1).21 Εστιάζοντας 



324 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και συν

μόνο στους ΧΕΝ, το 40,8% ανέφερε ότι συνέχισε την ενέ-

σιμη χρήση και εντός της φυλακής αλλά, μεταξύ αυτών 

που συνέχισαν, μεγάλο ποσοστό (91,5%) ανέφερε κοινή 

χρήση συρίγγων.21

Σε άλλη μελέτη που εκπονήθηκε την ίδια περίπου περί-

οδο (1995–1996) σε 10 σωφρονιστικά καταστήματα στην 

Ελλάδα, σε σύνολο 861 ανδρών κρατουμένων το 20,2% 

ανέφερε ενέσιμη χρήση ουσιών στη φυλακή και 16,8% 

κοινή χρήση συρίγγων (πίν. 1).17 Εστιάζοντας μόνο στους 

κρατούμενους με ιστορικό ενέσιμης χρήσης πριν από τη 

φυλάκιση, το 60% αυτών ανέφερε ενέσιμη χρήση και εντός 

της φυλακής.17 Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ όσων 

ανέφεραν ενέσιμη χρήση στη φυλακή, το 83,3% ανέφερε 

κοινή χρήση συρίγγων (πίν. 1). Όπως είναι αναμενόμενο, οι 

κρατούμενοι με μεγαλύτερο χρόνο παραμονής εντός σω-

φρονιστικών καταστημάτων είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα 

να αναφέρουν ενέσιμη χρήση στη φυλακή.17 Σε άλλη μελέτη 

που διεξήχθη το 2014 σε 101 γυναίκες κρατούμενες, 7,9% 

ανέφερε χρήση ουσιών κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού.20 

Από προκαταρκτικά αποτελέσματα προγράμματος που 

πραγματοποιήθηκε το 2017–2018 στο Νοσοκομείο Κρα-

τουμένων Κορυδαλλού και το σωφρονιστικό κατάστημα 

Κορυδαλλού, σε σύνολο 201 κρατουμένων με ιστορικό 

ενέσιμης χρήσης, το 28,4% αναφέρει ενέσιμη χρήση εντός 

της φυλακής –σε οποιαδήποτε φυλάκιση– με το 64,9% 

αυτών να αναφέρει κοινή χρήση συρίγγων.22 

Τα στοιχεία σχετικά με τον επιπολασμό HIV, ηπατίτιδας 

Β και ηπατίτιδας C σε κρατούμενους είναι περιορισμένα. 

Στη μελέτη στα σωφρονιστικά καταστήματα Κορυδαλλού 

και Πάτρας το 1994–1995, ο επιπολασμός anti-HCV σε 

κρατούμενους με ιστορικό χρήσης ουσιών –όχι αποκλει-

στικά ενέσιμης– ήταν 58,2%.21 Κύρια ομάδα κινδύνου ήταν 

οι ΧΕΝ, καθώς βρέθηκαν σε ποσοστό 80,6% anti-HCV(+) 

(έναντι 9,5% στους μη ενέσιμους χρήστες) (πίν. 2). Στην 

ίδια έρευνα, το 0,19% βρέθηκε anti-HIV(+) (0,27% μεταξύ 

των ενέσιμων χρηστών). Τέλος, ο επιπολασμός HBsAg(+) 

ήταν 6,5% στο σύνολο των χρηστών (7,2% και 4,8% σε 

ενέσιμους και μη ενέσιμους χρήστες, αντίστοιχα). Στο 

πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε το 2017–2018 στο 

Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού και το σωφρονι-

στικό κατάστημα Κορυδαλλού, ο επιπολασμός αντισωμά-

των ηπατίτιδας C σε κρατούμενους με ιστορικό ενέσιμης 

χρήσης ήταν 83,5% (πίν. 2).23,24 Σε πρόσφατη μελέτη σε 535 

άνδρες κρατούμενους στο σωφρονιστικό κατάστημα της 

Πάτρας (όχι απαραίτητα με χρήση ναρκωτικών), το 15% 

ήταν anti-HCV(+).25 

Επίσης, η επιδημία HIV το 2011–2013 στους ΧΕΝ στην 

Αθήνα είχε ως αποτέλεσμα σταδιακά την αύξηση του 

αριθμού των οροθετικών κρατουμένων. Μεταξύ 200 κρα-

τουμένων με ιστορικό ενέσιμης χρήσης που συμμετείχαν 

στο πρόγραμμα του 2017–2018 στον Κορυδαλλό, οι 109 

(54,5%) είχαν HIV λοίμωξη (πίν. 2).24 Το εν λόγω ποσοστό 

δεν είναι ενδεικτικό, δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες 

προήλθαν κατά κύριο λόγο από το Νοσοκομείο Κρατου-

μένων Κορυδαλλού όπου και κρατείται η πλειονότητα των 

οροθετικών κρατουμένων. 

Πίνακας 1. Ενέσιμη χρήση ναρκωτικών και κοινή χρήση συρίγγων σε κρατούμενους σε σωφρονιστικά καταστήματα στην Ελλάδα.

Έτος/ 

σωφρονιστικό 

κατάστημα

Δείγμα Ιστορικό  

ενέσιμης 

χρήσης

(εκτός 

φυλακής)

(%)

Ενέσιμη χρήση ουσιών  

στη φυλακή  

(οποιαδήποτε φυλάκιση)

Κοινή χρήση συρίγγων  

στη φυλακή  

(οποιαδήποτε φυλάκιση)

Στο σύνολο 

συμμετεχόντων

(%)

Σε κρατούμενους  

με ιστορικό  

ενέσιμης  

χρήσης

(%)

Στο σύνολο 

συμμετεχόντων

(%)

Στο υποσύνολο 

κρατουμένων  

με ενέσιμη χρήση 

στη φυλακή

(%)

1994–1995/
Κορυδαλλός  
και Πάτρα21

544  
κρατούμενοι με 
ιστορικό χρήσης 

ναρκωτικών  
(92% άνδρες)

68,0 28,1 40,8 21,9 91,5*

1995–1996/10 
σωφρονιστικά 
καταστήματα17

861  
άνδρες κρατούμενοι 

(τυχαίο δείγμα)

33,7 20,2 60,0 16,8 83,3

2017–2018/
Κορυδαλλός22

201  
κρατούμενοι με 

ιστορικό ενέσιμης 
χρήσης ναρκωτικών 

(93% άνδρες)

100,0 28,4 18,4 64,9

*Τις τελευταίες 30 ημέρες στη φυλακή
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Σχετικά με τη φυματίωση σε κρατούμενους σε σωφρο-

νιστικά καταστήματα στην Ελλάδα, υπάρχουν αναφορές 

για αύξηση των περιστατικών με την παράλληλη αύξηση 

των οροθετικών κρατουμένων μετά την επιδημική έκρηξη 

HIV στην Αθήνα. Τα δηλωθέντα κρούσματα φυματίωσης 

σε κρατούμενους σε φυλακές της χώρας αυξήθηκαν από 

ένα κρούσμα το 2004 σε 8 το 2011, 11 το 2012 και 27 το 

2013.26 Σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 

Ελέγχου Νόσων (European Center for Disease Prevention 

and Control, ECDC) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

(ΠΟΥ), η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες οι οποίες δεν 

έχουν αναφέρει στοιχεία για φυματίωση σε σωφρονιστικά 

καταστήματα.27

Παρά τον αυξημένο επιπολασμό λοιμωδών νοσημάτων 

στα σωφρονιστικά καταστήματα, δεν υπάρχει οργανωμένος 

προσυμπτωματικός έλεγχος. Σε μελέτη σε γυναίκες κρα-

τούμενες το 2014, προηγούμενο έλεγχο για HIV, ηπατίτιδα 

Β και C κατά τη φυλάκιση ανέφερε μόνο το 36,3%, 42,6% 

και 43,6%, αντίστοιχα.20 Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 

και η ποιότητα των εν λόγω υπηρεσιών μέσα στη φυλακή 

περιγράφεται ως κακή ή πολύ κακή από το 46,5% και 49,5% 

των κρατουμένων γυναικών, αντίστοιχα. Σύμφωνα με 

έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Κέντρο Ζωής», 

ο χρόνος μέχρι την έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας σε 

οροθετικούς κρατούμενους είναι αντίστοιχος με ασθενείς 

εκτός σωφρονιστικών καταστημάτων, αλλά η πρόσβαση 

σε προγράμματα υποκατάστασης και απεξάρτησης για τα 

ναρκωτικά είναι περιορισμένη.28

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στα σωφρονιστικά καταστήματα της Ελλάδας ο πληθυ-

σμός των ατόμων με ιστορικό ενέσιμης χρήσης ναρκωτικών 

υπερεκπροσωπείται. Αυτό έχει σημαντικές συνέπειες, όπως 

αυξημένο φορτίο λοιμωδών νοσημάτων, συνεχιζόμενη 

χρήση ουσιών και κίνδυνο μετάδοσης εντός της φυλακής. 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί η κρίσιμη περίοδος μετά την 

αποφυλάκιση στους ΧΕΝ, η οποία συνδέεται τόσο με αυξη-

μένο κίνδυνο μόλυνσης από HIV και ηπατίτιδα C29 όσο και 

με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από ναρκωτικά.30

Η γνώση του μεγέθους του πληθυσμού αυτού –ιδιαίτερα 

του αριθμού των κρατουμένων με πρόσφατη ενέσιμη χρή-

ση– είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό των κατάλληλων 

παρεμβάσεων για τη χρήση ναρκωτικών (προγράμματα 

υποκατάστασης με οπιοειδή, προγράμματα απεξάρτησης 

κ.ά.) και για την πρόληψη και τη θεραπεία των λοιμωδών 

νοσημάτων (επίτευξη του στόχου 90-90-90 στη HIV λοί-

μωξη και του στόχου εξάλειψης της ηπατίτιδας C).31,32 Σε 

παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχει έλλειψη δεδομένων για τον 

αριθμό των κρατουμένων με ιστορικό ενέσιμης χρήσης 

και αυτό αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως ένας επί πλέον 

φραγμός για την αποτελεσματική πρόληψη και θεραπεία 

των λοιμωδών νοσημάτων στα σωφρονιστικά καταστήμα-

τα.33 Στην Ελλάδα, ένας έμμεσος τρόπος εκτίμησης είναι 

το ποσοστό των κρατουμένων για παράβαση του νόμου 

περί ναρκωτικών (22% το 2019). Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορεί 

να τεκμηριωθεί με ασφάλεια ο αριθμός των κρατουμένων 

με χρήση ναρκωτικών βάσει του αδικήματος. Για παρά-

δειγμα, από δεδομένα σε κρατούμενους στην Αυστραλία 

προκύπτει ότι αξιοσημείωτο ποσοστό διαπράττει αδίκημα 

στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει χρήματα για αγορά 

ναρκωτικών ή κάτω από την επήρεια ναρκωτικών.34 Το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 

Τοξικομανίας (European Monitoring Centre for Drugs and 

Drug Addiction, EMCDDA) έχει αναπτύξει ερωτηματολόγιο 

και προτείνει τη διεξαγωγή έρευνας ανά τακτά διαστή-

ματα σε τυχαίο δείγμα κρατουμένων σε σωφρονιστικά 

καταστήματα με σκοπό την εκτίμηση της χρήσης ουσιών 

στον πληθυσμό αυτόν τόσο πριν όσο και στη διάρκεια του 

εγκλεισμού (European Questionnaire on Drug Use among 

Prisoners).35 Η εφαρμογή του στην Ελλάδα θα παρείχε τα 

απαραίτητα δεδομένα για τον ορθολογικό σχεδιασμό 

παρεμβάσεων στις φυλακές.

Από την ανασκόπηση των μελετών προκύπτει ότι ένα 

μεγάλο ποσοστό των ΧΕΝ αναφέρουν ιστορικό φυλάκισης. 

Επί πλέον, οι ΧΕΝ μειώνουν την ενέσιμη χρήση ναρκωτικών 

κατά τον εγκλεισμό τους σε σωφρονιστικά καταστήματα 

αλλά, μεταξύ αυτών που συνεχίζουν τη χρήση, ο επιπο-

λασμός των επικίνδυνων πρακτικών, όπως η κοινή χρήση 

συρίγγων, είναι πολύ υψηλός (65–92%).17,21 Επίσης, ο επιπο-

λασμός λοιμωδών νοσημάτων μεταξύ των κρατουμένων 

με ιστορικό ενέσιμης χρήσης είναι υψηλότερος από τον 

αντίστοιχο επιπολασμό στον πληθυσμό των ενέσιμων 

χρηστών που εισάγονται σε προγράμματα υποκατάστασης 

ή απεξάρτησης για τα ναρκωτικά.

Πίνακας 2. Επιπολασμός HIV, ηπατίτιδας Β και ηπατίτιδας C σε κρατού-
μενους με ιστορικό ενέσιμης χρήσης σε σωφρονιστικά καταστήματα 
στην Ελλάδα.

Έτος/ 

σωφρονιστικό  

κατάστημα

n %  

anti-HIV(+)

%  

anti-HCV(+)

%  

HBsAg(+)

1994–1995/ 
Κορυδαλλός  
και Πάτρα21

365 0,27% 80,6% 7,2%

2017–2018/ 
Κορυδαλλός23,24 

200 54,5%* 83,5% -

* Το δείγμα περιλαμβάνει άτομα από το Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, 
όπου κρατείται η πλειονότητα των οροθετικών κρατουμένων
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Από την άλλη πλευρά, στις φυλακές παρέχεται μια κρίσι-

μη ευκαιρία: να προωθηθεί η πρόληψη και η θεραπεία, έτσι 

ώστε να βελτιωθεί η υγεία των κρατουμένων και να μειωθεί 

ο κίνδυνος μετάδοσης των νοσημάτων τόσο κατά τη διάρ-

κεια παραμονής τους σε αυτές όσο και με την επιστροφή 

τους στην κοινότητα.1,8 O πληθυσμός των κρατουμένων 

περιλαμβάνεται στους ειδικούς πληθυσμούς που περιγρά-

φονται στην παγκόσμια στρατηγική του ΠΟΥ στον τομέα της 

υγείας για την καταπολέμηση της ιογενούς ηπατίτιδας και 

της HIV λοίμωξης,31,32 καθώς και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

της ηπατίτιδας C.36 Ειδικά στην ηπατίτιδα C, έχει προταθεί η 

ιδέα της μικρο-εξάλειψης (microelimination), της εξάλειψης 

δηλαδή της ηπατίτιδας C πρώτα σε ειδικούς πληθυσμούς 

στους οποίους περιλαμβάνονται και οι κρατούμενοι σε 

σωφρονιστικά καταστήματα.37 

Είναι σημαντικό λοιπόν να επικεντρωθούν οι προσπά-

θειες σε αυτόν τον πληθυσμό ώστε κατά τον εγκλεισμό του 

να επιτευχθεί αύξηση της διάγνωσης και της διασύνδεσης 

στη θεραπεία για τα λοιμώδη νοσήματα, διασύνδεση σε 

προγράμματα υποκατάστασης και απεξάρτησης για τα 

ναρκωτικά, καθώς και εκπαίδευση σε ασφαλείς πρακτικές 

ενέσιμης χρήσης. Τα συγκεκριμένα βήματα σε συνδυασμό 

με προγράμματα για την ομαλή μετάβαση κατά την απο-

φυλάκιση θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην υγεία 

των ίδιων των ατόμων όσο και σε επίπεδο δημόσιας υγείας.
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Worldwide, incarcerated populations present a higher burden of infectious diseases compared with the general 

population, with people who inject drugs (PWID) being overrepresented in prison populations. In the period 2012–

2013, a history of imprisonment was reported by 50.5% of male and 39.2% of female PWID in Athens, Greece. From 

data collected during the period 1994–2018 in Greek prisons, it is apparent that PWID tend to stop injecting drugs 

during their incarceration, but, among those who continue, the prevalence of sharing syringes is high (64.9–91.5%). 

The prevalence of hepatitis C (HCV) was found to be high (83.5%) among imprisoned PWID in the largest prison in 

Greece in 2017–2018. An outbreak of human immunovirus (HIV) among PWID in 2011–2013 in Athens resulted in 

an increase in the number of prisoners infected with HIV, but also tuberculosis. The high burden of infectious diseas-

es, the large proportion of incarcerated PWID and the prevalence of high-risk injection behaviour in prisons make it 

necessary to introduce screening of prisoners for infectious diseases. Relevant data should be collected in a system-

atic way, in order to assess needs and apply targeted interventions for the prevention and treatment of infectious 

diseases in the prison setting.
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