
 
 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
 
 
ΘΕΜΑ: Απάντηση   στην   από    22-08-2019    με   αριθμό   350   ερώτηση   του   Βουλευτή 
           κ.  Γ.  ΚΑΜΙΝΗ. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι, η 
βελτίωση των συνθηκών κράτησης και η ασφάλεια του προσωπικού και των κρατουμένων 
των Καταστημάτων Κράτησης συνιστούν συνεχείς, εργώδεις και δαπανηρές προσπάθειες που 
όμως αποτελούν ταυτόχρονα μείζονες προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας 
Αντεγκληματικής Πολιτικής με όρους σεβασμού των δικαιωμάτων των κρατουμένων, τήρησης 
των υποχρεώσεων και των προδιαγραφών που τίθενται σε διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και 
αναζήτησης των βέλτιστων λύσεων όσον αφορά την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων 
στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα.  

Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να επισημανθεί η από 01-08-2019 ευρεία σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του υπογράφοντος και 
της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής, με τη συμμετοχή των Διευθυντών των 
Καταστημάτων Κράτησης και Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων της χώρας, με στόχο τη 
χαρτογράφηση της επικρατούσας σε αυτά κατάστασης, προκειμένου να δρομολογηθούν όλες 
οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την 
ουσιαστική διαχείριση των υφιστάμενων ζητημάτων, πάντοτε με γνώμονα την προστασία των 
δικαιωμάτων τόσο του προσωπικού, όσο και των κρατουμένων. 

Πέραν των ανωτέρω, τονίζεται ότι το Υπουργείο προβαίνει στην εκδήλωση όλων των, 
κατά περίπτωση, απαραίτητων ενεργειών αρμοδιότητάς του, συνεκτιμώντας όλες τις 
δυνατότητες και τις επιμέρους παραμέτρους και σύμφωνα με τον υλοποιούμενο 
προγραμματισμό της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής σε ανθρώπινους πόρους 
για τα επόμενα χρόνια, αναλαμβάνοντας παράλληλα κάθε απαιτούμενη πρωτοβουλία, με 
απώτερο σκοπό την ενίσχυση του προσωπικού του. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζεται ότι, σε 
εξέλιξη είναι οι διαδικασίες της Προκήρυξης 6Κ/2018 του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού, για την πλήρωση πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (588) θέσεων τακτικού 
προσωπικού. 
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Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαδικασίες ένταξης έργων στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), περιόδου 2014 – 2020, ενώ οι ανακύπτουσες ανάγκες των 
Καταστημάτων Κράτησης που αφορούν τις συνθήκες κράτησης ή την ασφάλεια και τις 
κτιριακές υποδομές, όπως αυτές αναδεικνύονται από τους Διευθυντές τους, το Σώμα 
Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες 
(Υγειονομικές Υπηρεσίες κ.α.), ικανοποιούνται –κατά το δυνατόν– στο σύνολό τους με 
ευέλικτες διαδικασίες που αντλούν χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το 
Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) και τα Κεφάλαια Εργασίας 
Κρατουμένων (Κ.Ε.Κ.). 

Τέλος, όσον αφορά στο εν θέματι μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, καθίσταται γνωστό 
ότι, ο διαλαμβανόμενος σε αυτό υπάλληλος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης του 
Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού ΙΙ εκτελούσε καθήκοντα σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις διατάξεις του π.δ/τος 215/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 217), ενώ αναφορικά με τη στήριξη της 
οικογένειάς του, σχετικές τυγχάνουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων [π.δ. 169/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 210)]. Παρέπεται δε να λεχθεί, ότι κάθε 
φορά που διαπιστώνεται από τον Διοικητή εκάστου Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης 
Καταστημάτων Κράτησης πρόβλημα ή αποκλίνουσα συμπεριφορά υπαλλήλου, εκδηλώνεται, 
άμεσα, κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την παραπομπή αυτού στις αρμόδιες Ειδικές 
Υγειονομικές Επιτροπές.  
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