ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με
την επωνυμία «Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών», που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Καρύστου, αρ. 3, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
----------------------------------------------

Κύριε Εισαγγελεύ,
Διανύουμε τον 3ο μήνα από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας και
της λήψης σχετικών προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπισή της. Όλο αυτό το
διάστημα, τα Σωφρονιστικά Καταστήματα αρνούνται να παραλάβουν
κρατουμένους, με τον ισχυρισμό ότι η άρνησή τους αυτή λαμβάνει χώρα στα
πλαίσια των προληπτικών μέτρων που λαμβάνουν για τη μη διάδοση του νέου
κορονοϊού (Covid-19), με αποτέλεσμα όλα τα εντάλματα προσωρινής κράτησης
που έχουν εκδοθεί από τους κ.κ. Ανακριτές να μην υλοποιούνται και οι υπόδικοι
να παραμένουν στα αστυνομικά κρατητήρια για μεγάλο χρονικό διάστημα με
ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτή η μοναδική ιδιοτυπία αφίσταται παντελώς των όσων
προστάζει το αρ. 289 ΚΠΔ (περί άμεσης παράδοσης του υποδίκου στο
σωφρονιστικό κατάστημα κλπ).
Επί

παραδείγματι,

οι

Δικαστικές

φυλακές

Κορυδαλλού

δεν

παραλαμβάνουν τους κρατουμένους των Αστυνομικών Υπηρεσιών για τους
οποίους έχει διαταχθεί προσωρινή κράτηση προτού παρέλθουν δέκα ημέρες από
τη σύλληψη τους και μάλιστα ενημερώνουν τους αστυνομικούς υπαλλήλους ότι
η αυθαίρετη αυτή, κατά την άποψή μας, διαδικασία λαμβάνει χώρα εις γνώσιν
της Γενικής

Γραμματείας

Αντεγκληματικής Πολιτικής

Προστασίας του Πολίτη στην οποία υπάγονται διοικητικά.

του Υπουργείου

Καθώς ο χρόνος που έχει διανυθεί είναι μεγάλος, οι συνθήκες έχουν
καταστεί ασφυκτικές, δεδομένου ότι υπάρχει προφανέστατη αντικειμενική
αδυναμία των Αστυνομικών Υπηρεσιών για τήρηση των δικαιωμάτων των
κρατουμένων για επικοινωνία με συγγενείς και δικηγόρους, καθώς επίσης για τη
διαχείριση της σχετικής αλληλογραφίας με τις Δικαστικές Αρχές. Τα Τμήματα
Ασφαλείας και ιδίως τα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Αττικής

έχουν

μεταβληθεί

σε

«παραρτήματα»

των

Σωφρονιστικών

Καταστημάτων, χωρίς καμία νομοθετική πρόβλεψη, χωρίς καμία σχετική
έγγραφη εσωτερική διαταγή η οποία να έχει νόμιμο έρεισμα, έχουμε την
πεποίθηση. Οι αστυνομικοί υπάλληλοι έχουν μετατραπεί σε σωφρονιστικούς
υπαλλήλους, σε χώρους κράτησης παντελώς ακατάλληλους για μακροχρόνια
κράτηση, που δεν παρέχουν ούτε τη δυνατότητα προαυλισμού, ούτε
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους υπόδικους κρατουμένους, με συνέπεια να
γίνονται καθημερινά δέκτες των εντόνων διαμαρτυριών τους για τις συνθήκες
κράτησης.
Προσθέτως, πρέπει να σημειωθεί ότι τα αστυνομικά κρατητήρια δεν
αποτελούν ούτε μπορούν να αποτελέσουν χώρους καραντίνας, καθώς οι υπόδικοι
κρατούμενοι αναγκαστικά έρχονται σε επαφή με νέους κρατούμενους που
εισέρχονται κάθε μέρα σε αυτά. Άρα δεν υπάρχει καμία ουσιαστική προστασία
τους από πιθανό φορέα του ιού Covid-19, όσες τυχόν ημέρες και να παραμείνουν
στα κρατητήρια πριν την μεταγωγή τους στις φυλακές. Είναι προφανές ότι,
εφόσον πρέπει να τηρηθούν συνθήκες καραντίνας για τους νεοεισερχόμενους
υποδίκους, τούτο πρέπει να γίνει μερίμνη των Σωφρονιστικών Καταστημάτων,
σε χώρους που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό, και όχι στα αστυνομικά
κρατητήρια στα οποία υπάρχει αναπόφευκτα συνεχής ροή κρατουμένων και
στενότητα χώρου.
Τέλος, δεν πρέπει να παροράται και η επικινδυνότητα της κατάστασης για
τους ίδιους τους εργαζόμενους αστυνομικούς οι οποίοι εν τέλει καλούνται να
φυλάσσουν υπεράριθμους κρατούμενους για τις προδιαγραφές των Υπηρεσιών
τους, με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε πλείστους κινδύνους.

Κατόπιν των ανωτέρω,
Παρακαλούμε
-

Όπως λάβετε γνώση

-

Όπως διατάξετε κατά το νόμο

-

Όπως αναζητηθούν τυχόν ευθύνες οιουδήποτε ήθελε προκύψει ως υπεύθυνος

Κοινοποίηση προς:
1) Προϊστάμενο Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών
2) Προϊστάμενο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών
3) Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
4) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
5) Υπουργείο Δικαιοσύνης
6) Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής
7) Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
8) Πολιτικά Κόμματα
9) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

