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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη.  

Θέμα: «Υγειονομική .» 

Όπως προκύπτει από ανακοινώσεις, στατιστικά στοιχεία και δημοσιεύματα της επικαιρότητας, η υγειονομική κατάσταση 
στα σωφρονιστικά καταστήματα κρίνεται άκρως επικίνδυνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου σας, σε συνθήκες 
πανδημίας η πληρότητα στο Κατάστημα Κράτησης Διαβατών (όπου πολύ πρόσφατα εντοπίστηκαν 67 κρούσματα σε 
συνέχεια των 10 στο Κ.Κ. Κέρκυρας στα τέλη Οκτώβρη και μικρότερων αριθμών στα Κ.Κ. Πάτρας, Τρικάλων, Νιγρίτας και 
Μαλανδρίνου) ανέρχεται σε 148%, ενώ τα αντίστοιχο ποσοστά ανέρχονται 216% στο Κ.Κ. Κομοτηνής, 186% στο Κ.Κ. 
Τρίπολης, 124% στο Κ.Κ. Κορυδαλλού Ι. Η συνολική χωρητικότητα των Κ.Κ. της χώρας είναι 10.175 θέσεις, και στις 2 
Νοεμβρίου (τελευταία ανανέωση της λίστας) ο αριθμός των κρατουμένων ανερχόταν σε 11.427.  

Μετά την επίσκεψη της στις φυλακές Διαβατών, κ. Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής δήλωσε πως η κατάσταση είναι υπό 
έλεγχο. Ωστόσο, η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «ο υπερσυνωστισμός 
στις φυλακές, οι άθλιες συνθήκες κράτησης, η παντελής έλλειψη σε προστατευτικά υλικά (μάσκες, αντισηπτικά, γάντια), 
η υποτυπώδης απολύμανση των χώρων και η παντελής αδιαφορία για τους ευάλωτους (ηλικιωμένους, ανήλικα, βρέφη, 
μωρομάνες, ασθενείς με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα) δεν είναι κάτι που απασχόλησε -και απασχολεί- τη Γενική 
Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής κ. Νικολάου.» Επίσης, επεσήμανε ότι «εξαιτίας της απαγόρευσης παραλαβής 
δεμάτων από τους κρατούμενους, πολλοί δεν έχουν πρόσβαση σε χειμωνιάτικα ρούχα, με ό, τι αυτό συνεπάγεται, ειδικά 
στη Βόρεια Ελλάδα όπου οι θερμοκρασίες είναι ήδη χαμηλές και τα κρούσματα κορονοϊού περισσότερα από τον Νότο», 
ενώ ερωτήματα διατυπώθηκαν σχετικά με το αν το εφοδεύον προσωπικό της ΟΑΕΕ εξετάζεται για κορονοϊό τακτικά, 
καθώς εν δυνάμει μπορεί να είναι μεταδότες του ιού. Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα από τις δηλώσεις της κ. Γ.Γ. κινήθηκε 
και ο πρόεδρος της Ένωσης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης: «Οι υπάλληλοι υπερβάλλουν εαυτόν. Ζουν έναν 
εφιάλτη. Οι κρατούμενοι ναι μεν είναι εγκλωβισμένοι στα κελιά τους αλλά δεν κάνουν διασπορά, ενώ οι υπάλληλοι 
γυρίζουν στα σπίτια τους και υπάρχει κίνδυνος διασποράς στις οικογένειές τους.» Καταγγελίες από το Κ.Κ. Χανίων 
αναφέρουν πως όχι μόνο δεν έχουν παρθεί μέτρα, αλλά εδώ και τέσσερις μήνες δεν υπάρχουν καν καθαριστικά. Επίσης 
σωρεύονται αιτήματα για πολύ στοχευμένη αποσυμφόρηση (λ.χ. «υπάρχουν κρατούμενοι που έχουν εκτίσει την ποινή 
τους και κρατούνται ακόμα λόγω συμβουλίου και για μια υπογραφή, κρατούμενοι με σοβαρά προβλήματα υγείας άνω 
των 60 ετών που μπορούν να απολυθούν με όρους ή να τεθούν σε κατ’ οίκον περιορισμό»). 

Τέλος, σύμφωνα με καταγγελίες της Πρωτοβουλίας «έχουν περάσει σχεδόν οκτώ μήνες από την έναρξη της πανδημίας 
στη χώρα και η κυβέρνηση και το Υπουργείο ΠροΠο δεν έχουν λάβει κανένα ουσιαστικό μέτρο στις φυλακές για την 
προστασία της υγείας και της ζωής των κρατουμένων από τον Covid-19.» 

 Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε: 
1. Για ποιον λόγο δεν λήφθηκαν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής θωράκισης του σωφρονιστικού 

συστήματος; 
2. Τι και πότε προτίθεστε πλέον να ενεργήσετε σχετικά με τις προαναφερθείσες καταγγελίες και τα εύλογα αιτήματα; 
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