
 

 

Αθήνα, 21/05/2020 

 

Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων 

 

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 τον Υπουργό Δικαιοσύνης 

 τον Υπουργό Υγείας 

                 

Θέμα: «Άρνηση παραλαβής κρατουμένων από τα Σωφρονιστικά Καταστήματα» 

Από αναφορά της «Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών» προς τον Εισαγγελέα 

ενημερωνόμαστε πως από την έναρξη της πανδημίας και της λήψης των μέτρων αντιμετώπισής 

της, τα Σωφρονιστικά Καταστήματα αρνούνται να παραλάβουν κρατουμένους, με τον ισχυρισμό 

ότι η άρνησή τους αυτή λαμβάνει χώρα στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων που λαμβάνουν 

για τη μη διάδοση του νέου κορονοϊού, με αποτέλεσμα όλα τα εντάλματα προσωρινής 

κράτησης που έχουν εκδοθεί από τους κ.κ. Ανακριτές να μην υλοποιούνται και οι υπόδικοι να 

παραμένουν στα αστυνομικά κρατητήρια για μεγάλο χρονικό διάστημα με ό,τι αυτό συνεπάγεται 

(σε παραβίαση του αρ. 289 ΚΠΔ, περί άμεσης παράδοσης του υποδίκου στο σωφρονιστικό 

κατάστημα). 

 Αναφέρουν χαρακτηριστικά πως οι Δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού δεν 

παραλαμβάνουν τους κρατουμένους των Αστυνομικών Υπηρεσιών για τους οποίους έχει 

διαταχθεί προσωρινή κράτηση, προτού παρέλθουν δέκα ημέρες από τη σύλληψη τους, μια 

διαδικασία που ισχυρίζονται πως λαμβάνει χώρα σε γνώση της Γενικής Γραμματείας 

Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην οποία υπάγονται 

διοικητικά. 

Έτσι, τα Τμήματα Ασφαλείας και ιδίως τα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Αττικής έχουν μεταβληθεί σε «παραρτήματα» των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, 
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με τους αστυνομικούς υπαλλήλους να έχουν μετατραπεί σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους, σε 

χώρους κράτησης παντελώς ακατάλληλους για μακροχρόνια κράτηση, που δεν παρέχουν ούτε 

τη δυνατότητα προαυλισμού, ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους υπόδικους 

κρατουμένους. 

Προσθέτως, πρέπει να σημειωθεί ότι τα αστυνομικά κρατητήρια δεν αποτελούν ούτε 

μπορούν να αποτελέσουν χώρους καραντίνας, καθώς οι υπόδικοι κρατούμενοι αναγκαστικά 

έρχονται σε επαφή με νέους κρατούμενους που εισέρχονται κάθε μέρα σε αυτά. Άρα δεν 

υπάρχει καμία ουσιαστική προστασία τους από πιθανό φορέα του κορωνοϊού, μέχρι την 

μεταγωγή τους στις φυλακές.  

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής υπογραμμίζει την επικινδυνότητα της 

κατάστασης και για τους ίδιους τους εργαζόμενους αστυνομικούς οι οποίοι εν τέλει καλούνται να 

φυλάσσουν υπεράριθμους κρατούμενους για τις προδιαγραφές των Υπηρεσιών τους, με 

αποτέλεσμα να εκτίθενται σε πλείστους κινδύνους. 

Δεδομένου ότι υπάρχει προφανέστατη αντικειμενική αδυναμία των Αστυνομικών 

Υπηρεσιών για τήρηση των δικαιωμάτων των κρατουμένων για επικοινωνία με συγγενείς και 

δικηγόρους, καθώς επίσης για τη διαχείριση της σχετικής αλληλογραφίας με τις Δικαστικές 

Αρχές, 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Έχει γνώση της κατάστασης αυτής η Κυβέρνηση και αν ναι, ποιος έχει λάβει την 

απόφαση αυτή και με ποια κριτήρια;  

2. Για ποιο λόγο επιλέγεται η παραμονή των κρατουμένων στα υπεράριθμα κελιά των 

κρατητηρίων και όχι στα σωφρονιστικά καταστήματα όπως προβλέπει ο νόμος; Υπάρχει 

σχετική απόφαση; Αν ναι, να μας κοινοποιηθεί. 

3. Ποια ακριβώς είναι τα προληπτικά μέτρα που φέρονται να έχουν ληφθεί στα 

Σωφρονιστικά Καταστήματα και για ποιο λόγο αυτά δεν έχουν εφαρμογή και στα 

Κρατητήρια και επιλέγεται να διακινδυνεύει η υγεία τόσο των κρατουμένων όσο και των 

εργαζομένων στα κρατητήρια; 

4. Έχουν ελεγχθεί οι κρατούμενοι στα Κρατητήρια για κορωνοϊό και αν όχι, με ποιο 

σκεπτικό δεδομένου πως πρόκειται για μικρούς χώρους όπου συμβιώνουν πολλά άτομα 



σε άθλιες, εκ τούτου, συνθήκες υγιεινής διακινδυνεύοντας όχι μόνο την υγεία των ίδιων 

των κρατουμένων, αλλά και αυτή των αστυνομικών υπαλλήλων; 

5. Τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση για την άμεση αποκατάσταση των δικαιωμάτων των 

κρατουμένων για επικοινωνία με συγγενείς και δικηγόρους, προαυλισμό, αλληλογραφία 

με δικαστικές αρχές, παραμονή σε ασφαλές περιβάλλον κράτησης με τον απαιτούμενο 

χώρο ανά κρατούμενο; 

6. Τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση προκειμένου άμεσα να ξεκινήσει η προβλεπόμενη 

έννομη διαδικασία μεταγωγής των κρατουμένων από τα κρατητήρια στα σωφρονιστικά 

καταστήματα; 

        H ερωτώσα βουλευτής                 

             

 

                                                      Φωτεινή Μπακαδήμα 


