
 

     

 

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Χρόνια και σοβαρά τα προβλήματα της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών – 

Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης» 

 

Τα τεράστια και χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Υποδιεύθυνση Μεταγωγών – 

Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης επισημαίνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 

Θεσσαλονίκης. 

Όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί η Ένωση: 

“Εδώ και χρόνια, η Υποδιεύθυνση Μεταγωγών-Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης δεν ενισχύεται 

με μόνιμο προσωπικό, με αποτέλεσμα τα υφιστάμενα προβλήματα να διαιωνίζονται. 

Παρότι, η Υπηρεσία καθημερινά ενισχύεται με περίπου 10 Αστυνομικούς από διάφορα 

Αστυνομικά Τμήματα, αυτό δεν μεταβάλλει ουσιωδώς την υπηρεσιακή κατάσταση. 

Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών-Δικαστηρίων είναι μείζονος σημασίας και 

η εύρυθμη λειτουργία της συγκεκριμένης Υποδιεύθυνσης είναι καθοριστική για τη δημόσια 

ασφάλεια. Η μεταγωγή κρατουμένων απαιτεί μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό που έχει 

οξυμένα αστυνομικά αισθητήρια, επιχειρησιακή ετοιμότητα και μπορεί να αντιδράσει 

αντανακλαστικά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. 

Επιπλέον, στο παρελθόν, η Ένωσή μας έχει καταγγείλει κατ’ εξακολούθηση τις μεταγωγές 

ασθενών κρατουμένων των φυλακών Διαβατών, οι οποίοι επικαλούνται τον χαρακτηρισμό 

«επείγον» σε κάθε μορφής αδιαθεσία που αισθάνονται. Καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις, η 

μεταγωγή του ασθενούς σε νοσοκομειακό ίδρυμα γίνεται από την Υποδιεύθυνση 

Μεταγωγών, πλέον ο μηνιαίος αριθμός των μεταγωγών ξεπερνάει τις 300! Χαρακτηριστικά, 

μας αναφέρθηκε περιστατικό ασθενούς που μετάχθηκε 3 φορές την ίδια ημέρα σε 

νοσοκομειακό ίδρυμα. Θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να αντιληφθούν ότι η 

μεταγωγή κρατούμενων φυλάκων δεν είναι μια απλή υπόθεση και ελλοχεύει πολλαπλούς 
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κινδύνους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπάρχει αγαστή συνεργασία και σεβασμός μεταξύ 

τους και να προωθούνται τα πραγματικά επείγοντα περιστατικά προς όφελος όλων.” 

Εύκολα γίνεται αντιληπτό πως δυστυχώς η υποστελέχωση και οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό είναι, και στη συγκεκριμένη υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ, άλυτα προβλήματα που 

χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει για την ενίσχυση με αστυνομικό 

προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης; 

2. Ποιες κινήσεις και βήματα θα γίνουν για την ενίσχυση των αστυνομικών της 

υπηρεσίας με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό; 

3. Ποια βήματα θα γίνουν ώστε να μειωθούν οι άσκοπες μεταγωγές που επιβαρύνουν 

την υπηρεσία και τους εργαζόμενους; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




