
 

 

 

     

 

 

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  

 τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «ΠΡΟΚΕΚΑ Ορεστιάδας: καμία μέριμνα για προσωπικό και κρατούμενους» 

 

Με την υπ’ αριθ. 39/2020-19/7/2020 επιστολή τους η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 

Ορεστιάδας ζητά εκ νέου την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 

για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, αλλά και τον κρατουμένων στο 

ΠΡΟΚΕΚΑ Φυλάκιο, τονίζοντας την αναγκαιότητα τήρησης όλων των μέτρων και 

πρωτοκόλλων που απαιτούνται για την προφύλαξη του προσωπικού, αλλά και τον έλεγχο 

των κρατουμένων που μεταγάγονται στο ΠΡΟΚΕΚΑ από άλλες υπηρεσίες της ΓΕ.Π.Α.Δ 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναφορικά με τον covid-19. 

Ειδικότερα, αναφέρουν πως δεν γίνονται διαγνωστικά τεστ για τον covid-19 στους 

μετανάστες που συλλαμβάνονται και άμεσα μετάγονται στο ΠΡΟΚΕΚΑ Ορεστιάδας, ενώ 

υπογραμμίζουν πως, λόγω έλλειψης χώρων, οι κρατούμενοι που μετάγονται έρχονται σε 

έμμεση και άμεση επαφή με τους λοιπούς κρατούμενους που ήδη βρίσκονται στους 

χώρους κράτησης, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την υγεία τόσο των 

συναδέλφων όσο και των κρατουμένων.  

Ακόμα υπενθυμίζουν πως μέρος του ΠΡΟΚΕΚΑ έχει υποστεί φθορές από πυρκαγιά που 

έβαλαν κρατούμενοι στο παρελθόν με αποτέλεσμα να μην μπορεί να φιλοξενήσει τον 

μέγιστο αριθμό κρατουμένων που προβλέπεται, προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη 

υπηρεσία λειτουργεί με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό καθώς είναι υπηρεσία που κανείς 

δεν θέλει να πάει να εργαστεί. 
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Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως υπάρχει ήδη εγκεκριμένη μελέτη επισκευής 

και ανακαίνισης του φυλακίου, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Είναι ενήμεροι για την κατάσταση στο ΠΡΟΚΕΚΑ Ορεστιάδας; 

2. Ισχύει πως δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και έλεγχοι για τον 

κορωνοϊό; 

3. Αν ναι, για ποιο λόγο αμελείται η εξέταση των κρατουμένων που μετάγονται εκεί 

δεδομένου πως αναγκαστικά, λόγω έλλειψης χώρου, μετά την πυρκαγιά, έρχονται 

αμέσως σε επαφή με τους άλλους κρατούμενους; 

4. Ποιος φέρει την ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος νοσήσει από κορωνοϊό στο 

φυλάκιο; 

5. Πόσο διάστημα παραμένουν στο φυλάκιο οι κρατούμενοι; 

6. Ποιος ο μέγιστος αριθμός κρατουμένων που μπορεί να φιλοξενηθεί στο 

συγκεκριμένο φυλάκιο και πόσοι τελικά κρατούνται μηνιαίως (Μ.Ο.); 

7. Ποια η πρόβλεψη για άμεση αποκατάσταση της ζημιάς που προκάλεσε η πυρκαγιά 

στο χώρο, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τον μέγιστο αριθμό κρατουμένων; 

8. Υπάρχει πρόβλεψη για πρόσληψη προσωπικού (συνοριακούς φύλακες) με την 

παροχή κινήτρων, δεδομένης της δυστοκίας να εργαστεί κάποιο στο συγκεκριμένο 

φυλάκιο; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




