
 
 

 

 

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και τον κο Υπουργό 

Προστασίας του Πολίτη 

 

 

 

 

Θέμα: Καταγγελία για βασανισμούς μεταναστών, στο Κέντρο Κράτησης 

Παρανεστίου και έναρξη απεργίας πείνας. 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από καταγγελία της «Κίνησης Ενωμένοι 

Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ)», η ομάδα 

μεταναστών που δέχτηκε επίθεση αστυνομικών στο ΠΡΟΚΕΚΑ 

Παρανεστίου, με αποτέλεσμα τον ομαδικό βασανισμό πολλών εξ αυτών, 

προχώρησε σε απεργία  πείνας από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μετανάστες διαμαρτύρονταν διότι δεν είχαν 

πάρει καμία ουσιαστική απάντηση από τις Αρχές, αναφορικά με το λόγο που 

παρατείνεται η κράτησή τους, ενώ έχει συμπληρωθεί το προβλεπόμενο 

δεκαοχτάμηνο. Επιπροσθέτως, οργή προκαλεί ο τρόπος διερεύνησης του 

βασανισμού, που διεξάγει το κλιμάκιο της Αστυνομίας, το οποίο 

ενεργοποιήθηκε από την αρχηγό της ΕΛΑΣ. Συγκεκριμένα, έχουν κληθεί να 

επισκεφθούν τον ιατροδικαστή, μόνο τρεις εκ των τραυματιών, όπου 

πρόκειται για τα πρόσωπα που έχουν υποστεί τον βασανισμό και οι 

φωτογραφίες τους έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή σελίδα της ΚΕΕΡΦΑ. 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

3788

Ημερομ. Κατάθεσης:

2/2/2021



Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί: 

 

 

 Τι απαντάτε στις καταγγελίες, αναφορικά με την επιπρόσθετη 

παράνομη κράτηση των μεταναστών στο Κέντρο Κράτησης 

Παρανεστίου, μετά την πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού ορίου 

των 18 μηνών; 

 

 Τι απαντάτε στις επώνυμες καταγγελίες, αναφορικά με τον βασανισμό 

πολλών μεταναστών, που διαβιούν στο συγκεκριμένο χώρο; 

 

 Γιατί καλέστηκαν για ιατροδικαστική εξέταση, μόνο 3 εκ των 

τραυματισμένων μεταναστών κι όχι όλοι όσοι υπέστησαν 

αποδεδειγμένα βασανισμό; 

 

 Θα πράξετε τα δέοντα, αναφορικά με τις συγκεκριμένες καταγγελίες, 

ούτως ώστε να λάβει τέλος η απεργία πείνας, που έχει ήδη ξεκινήσει 

από τους βασανισμένους και τραυματισμένους, σωματικά και ψυχικά, 

συνανθρώπους μας;  

 

 

 

                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

    Μαρία Απατζίδη, 

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   

                   ΜέΡΑ25 
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