
 

     

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Απάνθρωπες συνθήκες κράτησης στις Φυλακές Νιγρίτας Σερρών» 

 

Σε συνέχεια της από 24/09/2020 ερώτησής μου με θέμα «Καταγγελίες και ερωτήματα για την 

επικρατούσα κατάσταση στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας» (Α.Π. 10027) στην 

οποία σας παρέθετα την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας  

που ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «Οι Φυλακές δεν μπορεί να διοικηθούν με πολιτικές 

φιοριτούρες, βερμπαλισμούς και επικοινωνιακά τρικ. […] 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.» επανέρχομαι στο θέμα των συνθηκών κράτησης στα σωφρονιστικά 

καταστήματα και συγκεκριμένα στις Φυλακές Νιγριτάς. 

Με βάση καταγγελίες που μας έχουν γίνει οι κρατούμενοι στις Φυλακές της Νιγρίτας Σερρών, 

βιώνουν απάνθρωπες συνθήκες κράτησης καθώς υφίστανται καταπάτηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων τους και δέχονται εκφοβισμό σε ενδεχόμενη επικοινωνία τους με κάποιο φορέα 

προκειμένου να καταγγείλουν τα εντός της φυλακής διαλαμβανόμενα. Ειδικότερα, οι 

καταγγελίες αφορούν στην έλλειψη ειδών πρώτης ανάγκης, στην απαγόρευση επικοινωνίας με 

τους γιατρούς της φυλακής, τις υγειονομικές συνθήκες κράτησης εν μέσω πανδημίας με την 

παραμονή κρουσμάτων σε κελιά μαζί με συγκρατουμένους τους για 4 ημέρες και κατόπιν 

μεταφορά τους στο χώρο του πειθαρχικού και όχι στο αναρρωτήριο, την απουσία 

θερμομέτρησης, το γεγονός πως κανένα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ δεν έχει επισκεφθεί το 

συγκεκριμένο κατάστημα, παρά τα κρούσματα σε φυλακισμένους, αλλά και σε 

σωφρονιστικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους της γραμματείας. 

 

Κατόπιν των παραπάνω πολύ σοβαρών καταγγελιών, 

  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

1911

Ημερομ. Κατάθεσης:

19/11/2020



 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για τις συγκεκριμένες καταγγελίες; 

2. Ποια είναι η κατάσταση στις Φυλακές Νιγριτάς; 

3. Πόσοι κρατούμενοι προβλέπεται να υπάρχουν στο συγκεκριμένο κατάστημα 

κράτησης και πόσοι τελικά κρατούνται; 

4. Υπάρχουν γιατροί εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη φυλακή; 

5. Αν ναι, ποιων ειδικοτήτων και με ποια συχνότητα εξετάζουν τους κρατούμενους; 

6. Αν κάποιος ασθενής ζητήσει να εξετασθεί από γιατρό, ποια διαδικασία ακολουθείται 

ώστε να μεταβεί στο ιατρείο; 

7. Για ποιο λόγο προβλέπεται η απαγόρευση επικοινωνίας κρατουμένων και γιατρών; 

8. Τι μέσα υγιεινής διατίθενται στους κρατούμενους και με τι συχνότητα; 

9. Έχει υπάρξει αναδιαμόρφωση των συνθηκών κράτησης για την αποφυγή 

συνωστισμού, λόγω της πανδημίας; 

10. Γίνονται απολυμάνσεις στους χώρους της φυλακής και αν ναι, τι περιλαμβάνουν 

αυτές και με ποια συχνότητα γίνονται; 

11. Πόσα κρούσματα έχουν εντοπιστεί στις συγκεκριμένες φυλακές και ποια είναι η 

διαδικασία που ακολουθείται τόσο για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού 

μεταξύ των κρατουμένων όσο και για την υγεία των κρουσμάτων; 

12. Απομονώνονται τα κρούσματα; Αν ναι, πού μεταφέρονται και για πόσο διάστημα; 

13. Ποια η πρόβλεψη για τους συγκρατούμενους επιβεβαιωμένου κρούσματος; 

14. Γίνεται θερμομέτρηση στους κρατούμενους και αν ναι, με ποια συχνότητα;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




