
  

     

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Όχι του Δήμου Ελευσίνας στη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού» 

 

Ενώ ενημερωνόμαστε πως προχωρά η μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού στον 

Ασπρόπυργο και συγκεκριμένα στην περιοχή του «πρώην Στρατοπέδου Αμερικανικής 

Ευκολίας», μετά το Μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη ανάμεσα στο υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο δήμος Ελευσίνας δηλώνει πως δεν έχει 

λάβει καμία ενημέρωση και δηλώνει κάθετα αρνητικός στην προοπτική δημιουργίας Φυλακών 

στον Ασπρόπυργο. 

Μάλιστα, δηλώνουν πως ενημερώθηκαν από το προσωπικό προφίλ της Γενικής Γραμματέως 

Αντεγκληματικής Πολιτικής κας Νικολάου στα κοινωνικά δίκτυα, για τις πρώτες κατεδαφίσεις 

κτιρίων στην Νατοϊκή βάση Ασπροπύργου, όπου εκεί θα μετεγκατασταθούν οι φυλακές 

Κορυδαλλού και αναφέρονται στο ψήφισμα που εκδόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο 

Ελευσίνας, την 29η Ιανουαρίου 2020, με αφορμή την συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά 

με την πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την εγκατάσταση δικαστικών φυλακών στον 

Ασπρόπυργο. Δηλώνει ο Δήμος κάθετα αντίθετος με την επιλογή του «πρώην Στρατοπέδου 

Αμερικανικής Ευκολίας» στον Ασπρόπυργο, ως χώρο υποδοχής της μετεγκατάστασης των 

φυλακών Κορυδαλλού, καθώς αυτή η ενέργεια υποβαθμίζει την ήδη επιβαρυμένη ποιότητα 

της ζωής των κατοίκων του Δήμου. 

 

Κατόπιν των παραπάνω, 

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για τη θέση του Δήμου Ελευσίνας αναφορικά με την μετεγκατάσταση 

των Φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο; 

2. Έχει υπάρξει σχετική ενημέρωση του Δήμου και διαβούλευση επί του θέματος; 

3. Αν ναι, πότε έλαβε αυτή χώρα;  

4. Αν όχι, δεν θα έπρεπε να έχει γνωμοδοτήσει ο Δήμος υποδοχής αναφορικά με την 

προοπτική μετεγκατάστασης των Φυλακών στον Ασπρόπυργο; 

5. Με ποιο κριτήριο επελέγη η νατοϊκή βάση Ασπροπύργου για τη μετεγκατάσταση; 
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6. Έχουν γίνει μελέτες αναφορικά με τις επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής των 

κατοίκων που θα έχει η μετεγκατάσταση των Φυλακών Κορυδαλλού στον 

Ασπρόπυργο; 

7. Αν ναι, ποια είναι τα πορίσματά τους; 

8. Αν όχι, προβλέπεται να γίνουν άμεσα σχετικές μελέτες; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




