
 

 

 

     

 

Αθήνα, 06 Οκτωβρίου 2022 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  

  

Θέμα:  Σοβαρές παραβιάσεις της Νομοθεσίας εις βάρος αστυνομικών 

υπαλλήλων της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών -Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης  

 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης με πρόσφατο υπόμνημά της 

αναδεικνύει σοβαρές παραβιάσεις νομοθετικών διατάξεων σε βάρος 

αστυνομικών υπαλλήλων της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών -Δικαστηρίων 

Θεσσαλονίκης.  

 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο υπόμνημα:  

 

Μετά από επίσκεψη που πραγματοποίησε το Προεδρείο της Ένωσης 

Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης στην Υποδιεύθυνση Μεταγωγών 

Θεσσαλονίκης, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έλαβαν χώρα σοβαρά 

περιστατικά, όπως η αυτοχειρία ενός κρατουμένου εντός των κρατητηρίων της 

Υποδιεύθυνσης και η απόδραση κρατουμένου κατά την διεξαγωγή μεταγωγής 

του σε Νοσοκομειακό Ίδρυμα της πόλης μας, διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες 

κράτησης δεν βελτιώθηκαν στο ελάχιστο και η κατάσταση παραμένει το ίδιο 

κρίσιμη.  

 

Ο αριθμός των κρατουμένων ξεπερνά σε μόνιμη βάση τον προβλεπόμενο και τις 

ημέρες Τρίτη και Πέμπτη γίνεται τριψήφιος, κατά παρέκκλιση του 

Σωφρονιστικού Κώδικα που ορίζει ότι κάθε κρατούμενος αντιστοιχεί σε 5 τ.μ., με 

μέγιστη χωρητικότητα του Καταστήματος Κράτησης τους 54 κρατούμενους.  
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Η παραμονή ποινικών κρατουμένων, οι οποίοι προέρχονται από άλλα 

Σωφρονιστικά Καταστήματα, στην Υποδιεύθυνση Μεταγωγών έχει παγιωθεί ως 

κατάσταση παρανόμως, λόγω της επικαλούμενης πληρότητας του Καταστήματος 

Κράτησης Διαβατών. Αυτό συμβαίνει πάνω από μία δεκαετία και παρά τις 

όποιες δεσμεύσεις της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, για 

αποσυμφόρηση του Καταστήματος Κράτησης Διαβατών και τη δημιουργία νέου 

χώρου χωρητικότητας 50 κρατουμένων για την επίλυση του συγκεκριμένο υ 

ζητήματος, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η παραμικρή ενέργεια.  

 

Όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία, μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2022, 

πραγματοποιήθηκαν συνολικά 620 μεταγωγές κρατουμένων από την 

Υποδιεύθυνση Μεταγωγών – Δικαστηρίων σε Νοσοκομειακά Ιδρύματα της 

Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων οι 454 είναι από το Κατάστημα Κράτησης 

Διαβατών και οι 166 από τα Καταστήματα Κράτησης άλλων Νομών.  

 

Σημειωτέων, οι μεταγωγές των εν λόγω Ποινικών Κρατουμένων εντός του 

Νομού πραγματοποιούνται από την Εξωτερική Φρουρά των Φυλακών, όμως οι 

μεταγωγές αυτών προς τα Νοσοκομειακά Ιδρύματα της Θεσσαλονίκης γίνονται 

από το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Θεσσαλονίκης.  

 

Όλα αυτά γεννούν σοβαρά ερωτηματικά για το τι πραγματικά συμβαίνει σχετικά 

με τις παραπάνω διαδικασίες, διότι  οι παραλείψεις των υπευθύνων, καθώς και η 

μετακύληση της ευθύνης των μεταγωγών στην Ελληνική Αστυνομία, προκαλεί 

τεράστιο δημοσιονομικό κόστος, καθώς ξοδεύονται υπέρογκα χρηματικά ποσά 

για την εκτός έδρας αποζημίωση των αστυνομικών, για τα καύσιμα και για  τις 

φθορές των οχημάτων.  

 

Ταυτόχρονα, προκαλείται τεράστιο πρόβλημα ασφάλειας των μεταγωγών, 

δεδομένου ότι οι κρατούμενοι γνωρίζουν εκ των προτέρων την ημερομηνία 

μεταγωγής τους, και το Νοσοκομειακό Ίδρυμα στο οποίο θα εξεταστούν, με ό,τι 

κινδύνους αυτό συνεπάγεται. Επιπλέον, τονίζουμε ότι κανένα Νοσοκομειακό 

ίδρυμα της Θεσσαλονίκης δεν διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για την 

εξέταση κρατουμένων.  



 

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, παρατηρείται σωρεία παραλείψεων και 

ποινικών αδικημάτων, ενώ τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια.  

 

Κατόπιν των παραπάνω,  

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

 

1. Είναι ενήμερος για το υπόμνημα της ΕΥΑΘ; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει ώστε να θεραπευτούν άμεσα τα 

προβλήματα και οι χρόνιες παθογένειες που αυτό επισημαίνει; 

3. Ποιος ο σχεδιασμός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όχι μόνο προς την 

πρόσκαιρη επίλυση αλλά το οριστικό τέλος τέτοιων προβλημάτων;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 

 




