
 

 

 

     

 

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  

 

Θέμα: «Καταγγελίες για τις φυλακές Γρεβενών» 

 

 

Με καταγγελία της η «Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων» φέρνει στο φως 

ένα σοβαρότατο θέμα που ουσιαστικά και πρακτικά βασανίζει τους κρατούμενους στο 

σωφρονιστικό ίδρυμα Γρεβενών. 

Σύμφωνα με την καταγγελία «Όπως καταγγέλλουν κρατούμενοι από τις Φυλακές 

Γρεβενών, οι διακοπές νερού στη φυλακή συμβαίνουν -για άγνωστο σ' αυτούς λόγο- 

συχνά πυκνά και μάλιστα για αρκετές ώρες,  πάντα όμως μετά από προειδοποίηση ώστε 

να προλάβουν να αποθηκεύσουν κάποια ποσότητα νερού για τις ανάγκες τους, χωρίς 

βέβαια έτσι να λύνεται το πρόβλημα της καθαριότητας σωματικής και μη.»  

Τελευταίο παράδειγμα το περιστατικό της αναίτιας διακοπής νερού που σημειώθηκε το 

προηγούμενο Σάββατο 25 Ιουλίου 2020, με αποτέλεσμα σε μια ημέρα κατά την οποία 

λόγω και της υψηλής θερμοκρασίας που επικρατούσε οι ανάγκες για νερό ήταν αυξημένες 

οι κρατούμενοι δεν είχαν νερό όχι για να πλυθούν αλλά ούτε για να πιουν.  

Η καταγγελία επιρρίπτει ευθύνες στη διοίκηση του Σωφρονιστικού Ιδρύματος καθώς 

θέλοντας να ακολουθήσει την χαρασσόμενη πολιτική κλείνει τα μάτια σε τέτοιες 

καταστάσεις στερώντας βασικά δικαιώματα από τους κρατουμένους, όπως είναι το 

δικαίωμα στο νερό, η στέρηση του οποίου σύμφωνα με την ΕΣΔΑ θεωρείται 

βασανιστήριο. 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

8594

Ημερομ. Κατάθεσης:

28/7/2020



 

 

1. Είναι ενήμερος για τις συγκεκριμένες καταγγελίες και για την ισχύουσα κατάσταση 

στο σωφρονιστικό ίδρυμα Γρεβενών; 

2. Ποια βήματα θα γίνουν και ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να αποκατασταθεί άμεσα 

το δίκτυο ύδρευσης της φυλακής και οι κρατούμενοι να πάψουν να στερούνται ένα 

τόσο βασικό αγαθό για τη ζωή αλλά και την υγεία τους όπως είναι το νερό; 

3. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το 

πρόβλημα και να μην προκύψουν μελλοντικά παρόμοια φαινόμενα είτε στο ίδιο είτε 

σε άλλα καταστήματα κράτησης;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




