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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 

13 Απριλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τους Υπουργούς: α) Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη 

και β) Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα. 
 

Θέμα: «Μέτρα αποσυμφόρησης των φυλακών και υγειονομικής 

προστασίας των κρατουμένων εν όψει του πρόσφατου θανάτου της 

κρατουμένης.» 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, εξέγερση ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης, 

09/04/2020, στις γυναικείες φύλακες του Ελαιώνα Θηβών μετά το θάνατο 35χρονης 

κρατούμενης. Η κρατούμενη είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο όπου άφησε 

και την τελευταία της πνοή ενώ δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί τα αίτια θανάτου της 

και αναμένεται νεκροψία. 

Ωστόσο, το Δίκτυο Αλληλεγγύης Κρατουμένων αναφέρει πως οι συγκρατούμενές 

της καταγγέλλουν ότι η άτυχη γυναίκα είχε όλα τα συμπτώματα του κορονοϊού. Οι 

κρατούμενες τονίζουν ότι δεν έχει υπάρξει καμία μέριμνα για την προστασία τους 

από τον ιό και ζητούν αποφυλάκιση όσων ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, 

αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι είναι φυλακισμένες και όχι θανατοποινίτισσες. 

Την αντίδραση των γυναικών για τον θάνατο της 35χρονης κρατουμένης διαδέχτηκε 

αστυνομική βία. Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα, οι κρατούμενες στις 

γυναικείες φυλακές Θήβας καταγγέλλουν τον άγριο ξυλοδαρμό τους από τα ΜΑΤ, 

που εισέβαλαν στις φυλακές μετά από τον θάνατο της συγκρατούμενής τους Αζιζέλ 

Ντεμίρογλου. Όπως σημειώνουν, αυτή είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που 
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συμβαίνει κάτι τέτοιο, ενώ η επίθεση ήταν εντελώς αναίτια, καθώς η εξέγερσή τους 

είχε λήξει.  

 

Επίσης, σύμφωνα με την από 10/4/2020 καταγγελία των κρατουμένων αναφέρουν 

τα εξής:  

«Χθες το βράδυ στις 9:30 στη Γ΄πτέρυγα των γυναικείων φυλακών Θήβας, 

εισέβαλαν ΜΑΤ και μάς επιτέθηκαν σε όσες παραμέναμε στη κοινόχρηστη αίθουσα 

μετά το κλείσιμο τη φυλακής. Είχε προηγηθεί κατάθεση κειμένου στην υπηρεσία με 

σκοπό να αποσταλεί στο υπουργείο ‘‘Προστασίας του Πολίτη’’ με το οποίο 

ζητούσαμε την πραγματοποίηση των αιτημάτων μας που αφορούν την 

αποσυμφόρηση των φυλακών με βάση το πλαίσιο που έχουμε ήδη δημοσιοποιήσει. 

Ο θάνατος της συγκρατούμενής μας Ντεμίρογλου Αζιζέλ ήταν καταλυτικός και 

οδήγησε στην εξέγερση των κρατουμένων. Η απάντηση του υπουργείου και της 

υπηρεσίας ήταν βία και καταστολή τη κινητοποίησης. Η απάντηση στο θάνατο της 

συγκρατούμενής μας και  στον εμπαιγμό του υπουργείου που ενώ έχει υποσχεθεί 

αποσυμφορήσεις στις φυλακές δεν το κάνει, ήταν η ωμή βία. Τα ΜΑΤ κατέστρεψαν 

αντικείμενα στη φυλακή, κυνήγησαν και χτύπησαν γυναίκες. Μια κρατούμενη με 

επιληψία που λαμβάνει ισχυρή φαρμακευτική αγωγή, χτυπήθηκε στο κεφάλι από 

τα ΜΑΤ και σε όλο της το σώμα, ενώ την έσερναν και την πέταξαν στο θάλαμό της 

σαν σκουπίδι χτυπώντας και βρίζοντας την. Την στιγμή της εισβολής των ΜΑΤ η 

εξέγερση είχε ήδη λήξει. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των αγώνων στις 

φυλακές που διατάσσεται εισβολή ΜΑΤ για να καταστείλει βίαια μια ειρηνική 

διαμαρτυρία. Πρόκειται για μια  μαύρη σελίδα για την κυβέρνηση, το υπουργείο και 

την υπηρεσία της φυλακής. 

Σήμερα το πρωί η φυλακή παρέμεινε κλειστή ως τις 10:00, τα προαύλια δεν 

άνοιξαν, ενώ πολλές κρατούμενες καλέστηκαν από εισαγγελέα. Εκεί η καθεμία με 

το δικό της τρόπο ανέπτυξε τα επιχειρήματά της ενώ κοινός τόπος στα όσα 

ειπώθηκαν ήταν ο θάνατος της συγκρατούμενής μας και η αποσυμφόρηση των 

φυλακών. Είναι απαράδεκτο να μας απειλούν με πειθαρχικά και ότι δεν θα 

αποφυλακιστούν αυτές που περιμένουν αποφυλάκιση, τη στιγμή που μια 



 

 

C:\Users\convert\AppData\Local\Temp\1\task-055152029\3043ca413a43abfa677e186f431352e4.doc 

κρατούμενη πέθανε στη φυλακή, πριν από ένα μήνα είχε πεθάνει άλλη κρατούμενη, 

στα νοσοκομεία δεν μεταφέρουν άρρωστες κρατούμενες λόγω κορωνοϊού και δεν 

κάνουν αποσυμφόρηση ώστε τουλάχιστον οι ευπαθείς ομάδες να αποφυλακιστούν. 

Αναφορικά με τη δίκαιη εξέγερση των κρατουμένων ηθικοί αυτουργοί είναι η 

κυβέρνηση, το υπουργείο και η υπηρεσία αφού αυτοί είναι οι υπεύθυνοι για τα 

αίτια που την προκάλεσαν. 

Κρατούμενες από τη Γ΄ πτέρυγα των γυναικείων φυλακών Ελαιώνα – Θήβας». 

Ο ΔΣΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου με σχετική επιστολή στην οποία 

προειδοποιεί την κυβέρνηση για την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές και 

ζητά να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των κρατουμένων. 

Όπως τονίζουν, η χωρητικότητα των φυλακών ξεπερνάει σημαντικά τις νόμιμες 

προβλέψεις, καθώς οι κρατούμενοι ανέρχονται σήμερα πανελλαδικά σε 11.245, 

όταν οι προβλεπόμενες θέσεις είναι 10.055. 

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο ΔΣΑ: 

«Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την 

κατάσταση που διαμορφώνεται στα σωφρονιστικά καταστήματα ενόψει της 

πανδημίας του κοροναϊού και ζητά από την κυβέρνηση την άμεση λήψη μέτρων 

προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης της υγείας κρατουμένων και σωφρονιστικών 

υπαλλήλων και της αποσυμφόρησης των φυλακών. 

Ήδη με ανακοινώσεις που έχουν εκδώσει τόσο ομάδες κρατουμένων όσο και οι 

συνδικαλιστικοί φορείς των σωφρονιστικών υπαλλήλων, επισημαίνονται οι 

υγειονομικοί κίνδυνοι λόγω ελλιπούς καθαριότητας και ελλείψεων σε πόρους και 

προσωπικό, τη στιγμή που η χωρητικότητα των φυλακών ξεπερνάει σημαντικά τις 

νόμιμες προβλέψεις: οι κρατούμενοι ανέρχονται σήμερα πανελλαδικά σε 11.245, 

όταν οι προβλεπόμενες θέσεις είναι 10.055. 

Σε συγκεκριμένα καταστήματα, η πληρότητα φτάνει μέχρι και το 250%, ενώ στον 

Κορυδαλλό η πληρότητα βρίσκεται στο 111%. Με δεδομένο ότι μεγάλο κομμάτι του 

πληθυσμού των σωφρονιστικών καταστημάτων είναι από άποψης υγείας 
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καταπονημένο (τοξικοεξαρτημένοι, ευπαθείς, κρατούμενοι με υποκείμενα 

νοσήματα, κλπ), τυχόν εκδήλωση κρούσματος κορωνοϊού στο εσωτερικό των 

φυλακών μπορεί να είναι μοιραία και να έχει ως αποτέλεσμα να θρηνήσουμε 

νεκρούς. 

Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων έχουν ήδη επισημάνει φορείς όπως η Ελληνική 

Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος 

συμπεριλαμβάνει στο σκεπτικό του και άλλες ομάδες πληθυσμού σε παρόμοια 

κατάσταση κινδύνου, όπως οι πρόσφυγες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 

οι άστεγοι, οι αλλοδαποί υπό διοικητική κράτηση κοκ. 

Υπογραμμίζουμε επίσης ότι σε «δήλωση αρχών» («statement of principles»), που 

δημοσίευσε στις 20/3/2020, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, επισημαίνεται η ανάγκη εφαρμογής εναλλακτικών 

μέτρων στην κράτηση κατά την εφαρμογή μέτρων πρόληψης της πανδημίας. 

Ο ΔΣΑ καλεί την κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και 

ασφάλειας, ταυτόχρονα με την χωρίς χρονοτριβή νομοθετική πρωτοβουλία 

αποσυμφόρησης των σωφρονιστικών καταστημάτων, τόσο με τη χρήση 

υπαρχουσών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα όσο και με τη νομοθέτηση έκτακτων 

αποσυμφορητικών διατάξεων. 

Ειδικά πρέπει να ληφθεί μέριμνα τόσο μεν για τους προσωρινά κρατουμένους, οι 

οποίοι έχουν μειωμένες δυνατότητες εξέτασης αίτησης άρσης της προσωρινής 

κράτησης και αντικατάστασής της με περιοριστικούς όρους, όσο και για τους 

εκτίοντες ποινή στερητική της ελευθερίας, οι οποίοι ομοίως έχουν μειωμένες 

δυνατότητες εξέτασης αίτησης υφ΄όρον απόλυσης από τα αρμόδια Δικαστικά 

Συμβούλια. 

Γι΄αυτό και θα πρέπει να εξετασθούν από την Κυβέρνηση οι προϋποθέσεις 

αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης και υφ΄όρον απόλυσης, με άλλους όρους 

που θα κριθούν πρόσφοροι. 
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Επιτροπή Συμβούλων του ΔΣ του ΔΣΑ, αποτελούμενη από τους Νικόλαο Κουτκιά, 

Βασίλειο Παπαστεργίου και Αθανάσιο Καμπαγιάννη θα εκθέσει τις παραπάνω 

θέσεις του ΔΣΑ, στη Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου, 

σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020». 

Η είδηση του θανάτου κρατούμενης  στις γυναικείες φύλακες του Ελαιώνα Θηβών, 

δεν ήταν το μόνο μελανό σημείο της ημέρας, αναφορικά με την κατάσταση που 

επικρατεί στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας.  

Συγκεκριμένα, στις 9/4/2020 δημοσιοποιήθηκε η έκθεση κόλαφος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής  για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή 

Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης, η 

οποία περιγράφει την κατάσταση ως «δεινή», καλώντας ταυτόχρονα την ελληνική 

πολιτεία να λάβει επείγοντα μέτρα.  

Η Επιτροπή υπογραμμίζει μεταξύ άλλων, τις συνεχιζόμενες συστημικές αποτυχίες 

στις φυλακές, συμπεριλαμβανομένων του υπερπληθυσμού, της έλλειψης 

προσωπικού και των ακατάλληλων υγειονομικών συνθηκών, καθώς και την 

αναποτελεσματικότητα της διερεύνησης ισχυρισμών κακομεταχείρισης. 

Τα ευρήματά της έρχονται σε μια μέρα όπου μια κρατούμενη πέθανε στις 

γυναικείες φυλακές Ελαιώνα Θηβών. Άλλες κρατούμενες αναφέρουν ότι η θανούσα 

υπέφερε από επίμονο βήχα και πυρετό, και ότι της χορηγήθηκε απλώς 

παρακεταμόλη. Ως απάντηση, η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής 

δήλωσε ότι ο θάνατος προκλήθηκε από παθολογικά αίτια, και όχι από τον 

κορονοϊό. 

 

Η «Πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των Κρατουμένων» κατήγγειλε «την 

εγκληματική αντιμετώπιση των κρατουμένων από την κυβέρνηση, που είχε ως 

τραγικό αποτέλεσμα άλλον έναν θάνατο σήμερα το πρωί», τονίζοντας πως η 

κρατούμενη «πέθανε αβοήθητη στο θάλαμό της στις Γυναικείες Φυλακές Ελαιώνα 

Θήβας, κι ενώ ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια όλο το βράδυ, έχοντας δύσπνοια, 

πυρετό και πόνους στα κόκαλα». 
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Σύμφωνα με την Πρωτοβουλία, «οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από τις 

συγκρατούμενές της κάνουν λόγο αφενός για δολοφονική ολιγωρία των υπευθύνων 

αφού της συνέστησαν να πάρει depon αντί να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο, 

και αφετέρου για άγρια καταστολή από τα ΜΑΤ της εξέγερσης που ακολούθησε. 

Έβαλαν τις κρατούμενες με τη βία στις πτέρυγές τους, ενώ στην Ε' πτέρυγα όπου 

πέθανε η γυναίκα έπεσε άγριο ξύλο με αποτέλεσμα δύο γυναίκες να καταλήξουν 

στο νοσοκομείο. Σημειωτέον ότι στην Ε' πτέρυγα κρατούνται γυναίκες Ρομά...». 

Η ευρωπαϊκή έκθεση  

Σε δύο επιτακτικά ζητήματα που θα πρέπει επειγόντως να επιλύσει η κυβέρνηση, 

εστίασε η έκθεση της Κομισιόν. Το πρώτο είναι ο υπερπληθυσμός και η κράτηση 

σε συνθήκες που συνιστούν «προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» στο οποίο 

οι ελληνικές αρχές απαντούν με «σύγχρονα» μέτρα αποσυμφόρησης, όπως 

είναι η δημιουργία περισσότερων φυλακών.  

Το δεύτερο αφορά τη «συχνή πρακτική αστυνομικής κακομεταχείρισης 

κρατουμένων» σε όλη την Ελλάδα και την αναποτελεσματική διερεύνηση των 

καταγγελιών σε βαθμό τέτοιο ώστε η έκθεση να καλεί τις ελληνικές αρχές να 

«διασφαλίσουν ότι όλοι οι αστυνομικοί της χώρας κατανοούν σαφώς ότι 

οποιαδήποτε μορφή κακής μεταχείρισης των κρατουμένων συνιστά ποινικό 

αδίκημα και θα διώκεται αντίστοιχα». 

 

Παρέμβαση από τη Διεθνή Αμνηστία 

Από την πλευρά της η Διεθνής Αμνηστία έκανε λόγο για «επείγουσα ανάγκη για 

μέτρα προστασίας στις φυλακές από τον κορονοϊό» καλώντας τις ελληνικές αρχές 

να διεξάγουν έρευνα για τις αιτίες θανάτου της κρατούμενης, καθώς και να 

μεριμνήσουν για τις «εκτεταμένες αποτυχίες» σχετικά με την κατάσταση των 

υγειονομικών υπηρεσιών. 

 

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως «θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή στα ευρήματα 

της Επιτροπής στη σημερινή της έκθεση, ιδιαίτερα στη διατήρηση 
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των εκτεταμένων αποτυχιών σχετικά με την κατάσταση των υγειονομικών 

υπηρεσιών. Αυτό συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, 

την ιατρική αξιολόγηση μετά την άφιξη στη φυλακή, ή το ιατρικό απόρρητο, 

συνθήκες που επιδεινώνονται από τη σοβαρή έλλειψη υγειονομικού προσωπικού 

και τη διαρκή απουσία μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης των υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης». 

Η οργάνωση «θέλει επίσης να υπενθυμίσει στις ελληνικές αρχές ότι οι άνθρωποι 

που βρίσκονται σε κράτηση, όπως και το προσωπικό, σε συχνά υπερπλήρεις 

φυλακές, αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο μόλυνσης, σε χώρους όπου είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο να εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα, όπως η φυσική 

αποστασιοποίηση και η απομόνωση».  

Η ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας 

Η οργάνωση έχει επίσης ενημερωθεί, από την Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των 

Κρατουμένων, ότι οι κρατούμενοι/ες σε διάφορες φυλακές στην Ελλάδα, 

συμπεριλαμβανομένων των φυλακών στα Γρεβενά, τη Δομοκό, τα Χανιά, τον 

Κορυδαλλό (Ψυχιατρείο και Νοσοκομείο), και τα Τρίκαλα, καταγγέλλουν ότι δεν 

τους έχουν παρασχεθεί αντισηπτικά, μάσκες και γάντια. 

Σε ό,τι αφορά το σημερινό περιστατικό, συστήνουμε στις ελληνικές αρχές να 

διεξάγουν διερεύνηση για τις αιτίες θανάτου της κρατούμενης. 

Η οργάνωση θέλει επίσης να υπενθυμίσει στις ελληνικές αρχές ότι οι άνθρωποι που 

βρίσκονται σε κράτηση, όπως και το προσωπικό, σε συχνά υπερπλήρεις φυλακές, 

αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο μόλυνσης, σε χώρους όπου είναι ιδιαίτερα δύσκολο 

να εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα, όπως η φυσική αποστασιοποίηση και η 

απομόνωση. Οι συνθήκες στη φυλακή καθιστούν επίσης δύσκολη τη διατήρηση των 

αναγκαίων προτύπων υγιεινής, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης και 

διάδοσης της ασθένειας. 

Οι άνθρωποι που βρίσκονται στη φυλακή τείνουν να έχουν χειρότερη υγεία, ενώ 

πολλοί/ές υποφέρουν από υποκείμενες ασθένειες ή αναπηρίες. Η Ελλάδα έχει την 
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υποχρέωση να παράσχει στους ανθρώπους που βρίσκονται σε κράτηση ένα 

επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης ισοδύναμο με αυτό που είναι διαθέσιμο στον 

γενικό πληθυσμό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι οι άνθρωποι 

που βρίσκονται σε κράτηση δεν έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές, και 

εναπόκεινται αποκλειστικά στις αρχές για τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες. 

Για να ελαχιστοποιηθεί η διάδοση του κορονοϊού και να αντιμετωπιστούν οι 

κίνδυνοι για την υγεία, η Ελλάδα θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι κρατούμενοι/ες 

έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και προϊόντα 

προσωπικής υγιεινής, συμπεριλαμβανομένου του σαπουνιού και 

απολυμαντικών, ώστε να μπορεί να διατηρηθεί το απαιτούμενο επίπεδο υγιεινής. 

Επιπλέον, οι αρχές θα πρέπει να εξετάσουν μέτρα προσωρινής μείωσης του 

πληθυσμού των φυλακών, συμπεριλαμβανομένης της αποφυλάκισης των 

ανθρώπων που είναι προφυλακισμένοι, και να εξετάσουν την πρόωρη ή υπό 

όρους αποφυλάκιση κρατουμένων που βρίσκονται σε ιδιαίτερο κίνδυνο, όπως οι 

ηλικιωμένοι/ες ή όσοι/ες έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, 

συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. 

Σε σχέση με τα ανωτέρω θα ήθελα να θέσω υπ’όψιν σας ένα άρθρο του 

Ποινικολόγου Θεοδώρου Π.Μαντά δια του οποίου αναλύει τις προσωπικές 

προστάσεις του οι οποίες συμβαδίζουν με το πνεύμα των προτάσεων του ΔΣΑ 

αναφορικά με την επίλυση του ζητήματος της αποσυμφόρησης των φυλακών.  

Το άρθρο έχει ως εξής:  «Η κυβέρνηση ετοιμάζει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών αλλά και των ΗΠΑ για την αποσυμφόρηση 

των φυλακών, η οποία προβλέπει την αποφυλάκιση κρατουμένων για ορισμένα 

αδικήματα, εξαιτίας της πανδημίας. 

Με βάσει τις μέχρι τώρα υπάρχουσες πληροφορίες πρόκειται για κρατούμενους οι 

οποίοι έχουν καταδικασθεί για οικονομικά και φορολογικά αδικήματα, 

μικροκλοπές, μικροποσότητες ναρκωτικών κλπ. οι οποίοι είτε έχουν εκτίσει το 1/20 
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της ποινής τους, είτε βρίσκονται στο τελευταίο έτος έκτισης της ποινής τους, είτε 

τέλος είναι άνω των 65 ετών και έχουν εκτίσει το 1/30 της ποινής τους. 

Εξαιρούνται ρητά όλα τα αδικήματα βίας (πχ φόνοι, βιασμοί, ληστείες), καθώς 

επίσης και τα εγκλήματα κατά του πολιτεύματος. Με βάσει πρόχειρους 

υπολογισμούς εκτιμάται ότι το μέτρο θα αφορά έναν αριθμό της τάξεως των 1000 

κρατουμένων περίπου. 

Όμως ουδεμία πρόβλεψη υπάρχει για τους προσωρινά κρατούμενους, ο αριθμός 

των οποίων είναι το 40% περίπου των 12.500 κρατουμένων στις φυλακές της 

χώρας οι οποίοι “εκτίουν” προσωρινή κράτηση 12μηνου ή 18μηνου κατά 

περίπτωση και αναλόγως με τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται. 

Με δεδομένη την πρωτόγνωρη κατάσταση πανδημίας την οποία βιώνουμε όλοι και 

η οποία αναγκαστικά έχει οδηγήσει μεταξύ άλλων τόσο στην κατάργηση του 

επισκεπτηρίου στις φυλακές, όσο και στην μεταγωγή κρατουμένων προκειμένου να 

αποσυμφορηθούν τα καταστήματα κράτησης τα οποία είναι υπερκορεσμένα, 

 προτείνω τα εξής : 

Α) Όσοι προσωρινά κρατούμενοι βρίσκονται στον τελευταίο μήνα της προσωρινής 

τους κράτησης να αποφυλακίζονται με όρους με διάταξη του Εισαγγελέα ή 

απόφαση  του οικείου Συμβουλίου. 

Β) Εφόσον δεν υπάρχει προσδιορισμός της δίκης τους, να γίνεται προσδιορισμός 

από τον  οικείο Εισαγγελέα και κατόπιν η κράτηση να αίρεται με όρους μέχρι την 

εκδίκαση της υπόθεσης. 

Γ) Για όσους προσωρινά κρατούμενους εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 

105Β παράγραφος 4 του Ποινικού Κώδικα λ.χ. προσωρινά κρατούμενοι με 

ποσοστό αναπηρίας άνω του 50% ή με χρόνιο νόσημα, ή μητέρες ανηλίκων 

τέκνων κλπ. ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ διότι η προσωρινή 

κράτηση ενέχει κίνδυνο για την ίδια τους τη ζωή ! 
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Τέλος να τονίσω ότι ήδη τα Δικαστικά Συμβούλια των Δικαστηρίων μας μπροστά 

στην πανδημία η οποία έχει ξεπεράσει κάθε δυνατότητα του σωφρονιστικού μας 

συστήματος κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή για απόλυση προσωρινά 

κρατούμενων που βρίσκονται κοντά στη λήξη της προσωρινής κράτησής τους». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:  

1. Προτίθεσθε να πράξετε τα δέοντα προκειμένου να διερευνηθούν οι 

συνθήκες και οι αιτίες θανάτου της κρατουμένης καθώς και τα περιστατικά 

αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας που ακολούθησαν κατά των 

συγκρατουμένων της και να διαταχθεί αποτελεσματική ΕΔΕ;  

2. Τι προτίθεσθε να πράξετε για την υγειονομική προστασία και περίθαλψη 

των κρατουμένων και φυλακισμένων οι οποίοι με βάση τις εκθέσεις και 

καταγγελίες των παραπάνω ενώσεων αντιμετωπίζουν υψηλό υγειονομικό 

κίνδυνο μόλυνσης εν όψει της πανδημίας και του υπερπληθυσμού που 

επικρατεί στις φυλακές, αλλά και λόγω ελλιπούς καθαριότητας και 

ελλείψεων σε πόρους και προσωπικό; 

3. Σε σχέση με την επικείμενη πνπ για την αποσυμφόρηση των φυλακών 

προτίθεσθε να λάβετε υπ’όψιν τα μέτρα που προτείνουν ο ΔΣΑ και έγκριτοι 

Ποινικολόγοι, προτάσεις που απορρέουν από τα διδάγματα κοινής πείρας σε 

σχέση με τον υπερπληθυσμό στις φυλακές, με τη χρήση υπαρχουσών 

διατάξεων του Ποινικού Κώδικα όσο και με τη νομοθέτηση έκτακτων 

αποσυμφορητικών διατάξεων; 

4. Τι μέτρα θα λάβετε σχετικά με την επιστολή του ΔΣΑ, τις εκθέσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της 

Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, της Κομισιόν, της Πρωτοβουλίας για τα 

δικαιώματα των κρατουμένων και της Διεθνούς Αμνηστίας;  

Η ερωτώσα Βουλευτής 
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Αγγελική Αδαμοπούλου  

Βουλευτής Α’ Αθήνας, ΜέΡΑ25 

 


