
 

     

 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Καταγγελίες και ερωτήματα για την επικρατούσα κατάσταση στα 

σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας» 

 

Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας αναδεικνύει 

ορισμένα σοβαρότατα θέματα αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στα 

σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας μας. 

Όπως συγκεκριμένα σημειώνεται στην ανακοίνωση: 

«Τα διαφορετικά κελιά υπάρχουν κυρίως λόγο της αδυναμίας της πολιτείας να παρέχει τα 

προβλεπόμενα και απαραίτητα για την διαβίωση των κρατουμένων. Η ύπαρξη αυθαίρετων 

κατασκευών σε αυτά είναι ένα διαχρονικό γεγονός που αποδεικνύει αυτήν ακριβώς την 

ασυνέπεια. Είμαστε ενάντια στις όποιες υπερβολές, η υπερπροβολή τους όμως επί της 

ουσίας αποκρύπτει το πλήθος των εγκαταλειμμένων κελιών των μη δυνάμενων 

κρατουμένων. 

 

Ακόμα και τα όποια κατά καιρούς προβλήματα διαφθοράς, υπαρκτά ή μη, ενίοτε 

χρησιμοποιούνται με σκοπό την παραπληροφόρηση και τον αποπροσανατολισμό. 

 

Προφανώς ο επίορκος υπάλληλος είναι υπεύθυνος των όποιων πράξεων του, 

συνυπεύθυνοι όμως για διαφορετικούς λόγους είναι και άλλοι. 

 

Επανειλημμένως έχουμε τονίσει ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων στις Φυλακές και η 

αλλαγή του σωφρονιστικού συστήματος είναι μια πολύ σοβαρή και κοπιαστική υπόθεση. 
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Το δόγμα «νόμος και τάξη» είναι αδιαμφισβήτητα προαπαιτούμενο. Για να λειτουργήσει 

όμως πρέπει να έχει ξεκάθαρο περιεχόμενο, κατεύθυνση και προοπτική. 

 

Οι Φυλακές δεν μπορεί να διοικηθούν με πολιτικές φιοριτούρες, βερμπαλισμούς και 

επικοινωνιακά τρικ. Ειδικότερα δεν μπορεί να διοικηθούν χωρίς αξιοκρατικές κρίσεις 

στελεχών από τα υπηρεσιακά συμβούλια. Με παράνομες – παράτυπες και ακατανόητες 

τοποθετήσεις ημετέρων. Με καρατομήσεις ικανών και άξιων υπαλλήλων. Με την επί της 

ουσίας κατάργηση των υπαρχιφυλάκων και την επιλογής τους από τα υπηρεσιακά 

συμβούλια. Με τον διχασμό του προσωπικού. Με συλλήψεις υπαλλήλων μετά από 

κατευθυνόμενες καταγγελίες κρατουμένων (Φυλακή Νιγρίτας). Με υποδείξεις –απαίτηση 

κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης για συνταξιοδότηση προκειμένου να ικανοποιηθούν 

νόμιμα αιτήματα (Φυλακή Λάρισας). Με φύλλα πορείας ή «απειλές» χορήγησης άλλων και 

απόπειρα σφράγισης των συνδικαλιστικών βιβλίων του Συλλόγου από το οικείο 

Αστυνομικό Τμήμα, προκειμένου να ανακληθεί ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης 

του Σωματείου σχετικά με το θέμα αυτό (ΕΑΚΚΝ Κασσαβέτειας). Με παρατάσεις των 

συμβάσεων εργασίας σε αποτυχόντες του διαγωνισμού πρόσληψης. Με το μικρότερο 

διαχρονικά αριθμό υπαλλήλων σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες της Υπηρεσίας μας. 

Χωρίς διαχωρισμό κρατουμένων και κατηγοριοποίηση των καταστημάτων κράτησης. Με 

την υπερσυμφόρηση να έχει χτυπήσει από καιρό κόκκινο και τον αριθμό των κρατουμένων 

οσονούπω να καταγράψει νέο ρεκόρ. Με την παροχή no name και αμφιβόλου ποιότητας 

προϊόντων καλλωπισμού και υγιεινής για τους κρατουμένους. Με απολυμάνσεις παρωδία 

που τόσο πολύ απασχόλησαν την κοινή γνώμη. 

 

Αλήθεια πόσες πιστώσεις έχουν διατεθεί τα τελευταία χρόνια για τον ελαιοχρωματισμό 

έστω των κελιών κάθε φυλακής; Πότε και σε ποια φυλακή βάφτηκε το τελευταίο κελί με 

δαπάνη του δημοσίου; Είναι άξια συγχαρητηρίων η Ένωση Εφοπλιστών Ελλάδος για την 

προσφορά 11500 στρωμάτων αλλά πόσοι κρατούμενοι πρέπει να κοιμηθούν σε ένα 

στρώμα και σε ποια κατάσταση πρέπει να περιέλθει αυτό μέχρι να αντικατασταθεί; Πότε θα 

μιλήσουμε ειλικρινά για όλα και όχι μόνο για τα λίγα που βολεύουν;» 

 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 



1. Τι απαντά στα θέματα που θέτει η Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων στην 

ανακοίνωσή της; 

2. Ποιες άμεσες και έμπρακτες πρωτοβουλίες βελτίωσης της ισχύουσας κατάστασης 

προτίθεται να λάβει; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

     Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 

 




