
 

Αθήνα, 11/08/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  

 

Θέμα: «Καταγγελία στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών της Ένωσης Αστυνομικών 

Υπαλλήλων Αχαΐας»  

Σε καταγγελία στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών προχώρησε η Ένωση Αστυνομικών 

Υπαλλήλων Αχαΐας ζητώντας την απαλλαγή των αστυνομικών υπαλλήλων από την 

υποχρέωση μεταγωγών κρατουμένων από και προς τις φυλακές. 

Όπως σημειώνει η Ένωση στην καταγγελία της, μολονότι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα 

και με την κείμενη νομοθεσία συνδράμει την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης 

Καταστημάτων Κράτησης, μέχρι σήμερα ουδέποτε δεν έγινε μεταγωγή από το Τμήμα 

Υ.Ε.Φ.Κ.Κ. Πατρών, γεγονός που επιβάρυνε και συνεχίζει να επιβαρύνει την Αστυνομική 

Διεύθυνση Αχαΐας και αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον πίνακα στοιχείων του 

τμήματος Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληματικής Πολιτικής (Τ.Υ.Ε.Φ.Κ.Κ.) για το πρώτο 

εξάμηνο του 2019, από όπου και προκύπτει η μηδενική συμμετοχή της Υ.Φ.Ε.Κ.Κ. του Κ.Κ. 

Πατρών σε μεταγωγές κρατουμένων προς νοσοκομεία έναντι του συνόλου 19.590 των 

υπολοίπων, ήτοι στα άλλα 26 καταστήματα κράτησης της χώρας, καθεστώς που 

εξακολουθεί να υφίσταται. 

Επιπλέον, παρότι το νομοθετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά την αποστολή της Υ.Φ.Ε.Κ.Κ. είναι 

σαφές και πλήρες, επί μια εικοσαετία η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας και το Τμήμα 

Μεταγωγών Δικαστηρίων Πατρών συνεχίζει να εκτελεί αλλότρια καθήκοντα, επιβαρύνοντας 

το σύνολο των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Αχαΐας, οι οποίες καλούνται καθημερινά να 

συνδράμουν με Αστυνομικούς της δυνάμεώς τους την υπηρεσία μεταγωγών για την 

εκτέλεση  αυτών των καθηκόντων. 

Ταυτόχρονα, η κατάσταση τους τελευταίους μήνες έχει γίνει ακόμη χειρότερη καθώς η 
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Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας κλήθηκε να αναλάβει το βάρος φρούρησης κρατουμένων 

που ήταν ύποπτα κρούσματα κορονοϊού σε νοσηλευτικά ιδρύματα, γεγονός που 

αποδυνάμωσε ακόμη περισσότερο τη διεύθυνση, δυσχεραίνοντας το έργο των αστυνομικών 

υπαλλήλων, αλλά και ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών.  

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για την συγκεκριμένη καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών 

Υπαλλήλων Αχαΐας; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει για την άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου 

με σκοπό να αναλάβει το τοπικό τμήμα της ΥΦΕΚΚ τις μεταγωγές, με την ΕΛ.ΑΣ να 

συνδράμει όποτε υπάρξει ανάγκη, με σκοπό, δηλαδή, την εφαρμογή της κείμενης 

νομοθεσίας; 

3. Ποιες κινήσεις ενίσχυσης με ανθρώπινο δυναμικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Αχαΐας και των επιμέρους ΑΤ θα γίνουν ώστε να νιώθουν οι πολίτες της Αχαΐας 

ασφαλείς και προστατευμένοι; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




