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Δρώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Δγγράυων: 847/74/01-11-2017 

ε απάληεζε ηεο ππ’ αξηζ.  847/74/01-11-2017 Δξώηεζεο & Αίηεζεο Καηάζεζεο 

Δγγξάθσλ πνπ θαηέζεζε ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ε Βνπιεπηήο θα Υ. Κεθαιίδνπ, κε ζέκα: 

«Φπιαθέο Νηθεθόξνπ Γξάκαο: θαζπζηέξεζε ζηελ θαζπζηέξεζε από ην Τπνπξγείν… κε ζθνπό 

ηελ απόδξαζε από ηελ αιήζεηα», επηζεκαίλνπκε θαη’ αξράο όηη ε θαζπζηέξεζε (από ην 2003)  

ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ αλέγεξζεο θαη ιεηηνπξγίαο Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο ζηε Γξάκα 

νθείιεηαη ζε αδπλακία ζπλερνύο ρξεκαηνδόηεζεο, ηδίσο ηελ επνρή πνπ ππήξραλ άθζνλνη 

δηαζέζηκνη πόξνη. Πξνθαλώο ε επζύλε γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο απηέο αλήθνπλ ζηηο εθάζηνηε 

θπβεξλήζεηο. 

Πεξαηηέξσ ζέηνπκε ππόςε ζαο ηα αθόινπζα:  

ύκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ λ. 2776/1999 «σθξνληζηηθόο Κώδηθαο» (ΦΔΚ 

291/Α/24-12-1999) ηα Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο, σο δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπ θξάηνπο (δει. 

πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξώπηλσλ 

Γηθαησκάησλ) ηδξύνληαη απνθιεηζηηθά θαη ΜΟΝΟ κε πξνεδξηθό δηάηαγκα.  

Σν πξνεδξηθό δηάηαγκα (π.δ.) γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Γξάκαο δελ είρε 

εθδνζεί νύηε είρε θηλεζεί ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία πνηέ. Η πξνζπάζεηα μεθίλεζε ηνλ Ινύιην ηνπ 

έηνπο 2016 (έγγξαθν 54988/22.7.2016) θαη νινθιεξώζεθε πξόζθαηα κε ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ 

πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο από ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο. Μεγάιν δήηεκα εηέζε κε ηηο 

δηαζέζηκεο πηζηώζεηο θαη ηελ θάιπςή ηνπο. Μεηά από πνιιέο δηεξγαζίεο κε ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ βξέζεθαλ νη δένπζεο ιύζεηο θαη ην π.δ. ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ππνγξάθηεθε ζηηο 

30.10.2017 από ηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο & Αλζξώπηλσλ Γηθαησκάησλ.                       

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε πξνο ζπλππνγξαθή ζηνλ αξκόδην Αλαπιεξσηή Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ               
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απ’ όπνπ καο επεζηξάθε πξόζθαηα ππνγεγξακκέλν θαη ζπλεπώο εγθεθξηκέλν σο πξνο ηηο δαπάλεο 

γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνβιεπόκελσλ ζε απηό ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ. Μεηά θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο επίθεηηαη ε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 

(ηίηινο: «Ίδξπζε θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ζην Γήκν Παξαλεζηίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Γξάκαο».  

Πεξαηηέξσ ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζηνλ Οξγαληζκό ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξώπηλσλ Γηθαησκάησλ (ήδε π.δ. 96/2017) όπσο θαη ζε θάζε Οξγαληζκό 

Τπνπξγείνπ δηαιακβάλνληαη κόλν νη ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ε ίδξπζε/ζύζηαζε έρεη νινθιεξσζεί. 

πλεπώο ην Καηάζηεκα Κξάηεζεο Γξάκαο δελ ζα κπνξνύζε λα θαηαγξαθεί ζηνλ Οξγαληζκό ηνπ 

Τπνπξγείνπ καο θαζώο δελ είρε νινθιεξσζεί ε ίδξπζε/ζύζηαζή ηνπ όηαλ εζηάιε ην ζρέδην ηνπ 

π.δ. ηνπ Οξγαληζκνύ ζην ηΔ. Οκνίσο, νξγαληθέο ζέζεηο ππαιιήισλ ζπζηήλνληαη, όπσο είλαη 

απηνλόεην, ΜΟΝΟ κεηά ηελ ίδξπζε ηεο Τπεξεζίαο. Ήδε θηλνύληαη νη αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο γηα 

ηε ζύζηαζή ηνπο.  

Με ηηο σο άλσ ελέξγεηέο καο, ηα πην απνθαζηζηηθά βήκαηα γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Γξάκαο έρνπλ γίλεη.  

Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά ζηελ αλέγεξζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Γξάκαο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ην Τπνπξγείν 

Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο & Αλζξώπηλσλ Γηθαησκάησλ παξήγγεηιε λα θηηζηεί Καηάζηεκα 

Κξάηεζεο κε όιεο ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, ήηνη λα παξέρεη όια ηα ερέγγπα αζθαινύο θαη 

εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ θξάηεζε εθαηνληάδσλ αλζξώπσλ θαη ηελ εξγαζία νκνίσο ησλ 

ππαιιήισλ. Έλα Καηάζηεκα Κξάηεζεο είλαη κηα πνιύπινθε δνκή θαη όρη απιά θάπνηα θηίξηα. 

Καηά ηε δηάξθεηα απηνςίαο σζηόζν, κεηαμύ άιισλ, δηαπηζηώζεθε όηη δελ έρεη θηηζηεί θαζόινπ                

ην «θηίξην επηκόξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο» πνπ πξνβιεπόηαλ θαη είρε κάιηζηα 

δεκνπξαηεζεί θαη αλαηεζεί ζε εξγνιάβν. Σν θηίξην απηό είλαη απαξαίηεην γηα κηα νπζηαζηηθή 

ζσθξνληζηηθή πνιηηηθή (θαη όρη απιή απνζήθεπζε ςπρώλ κε θηλδύλνπο γηα ην πξνζσπηθό) θαζώο 

δελ ππάξρεη θαλείο άιινο ρώξνο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη απαζρόιεζε ησλ θξαηνπκέλσλ παξά κόλν 

θειηά θαη θάγθεια! Καηά ηελ πξνεγνύκελε θπβέξλεζε (έγγξαθν 33083/10.4.2014) ην θηίξην απηό 

δελ ήηαλ πξνηεξαηόηεηα.    Ωζηόζν, κε ηελ παξνύζα Κπβέξλεζε θαη κε ην από 22.11.2016 

έγγξαθν ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο & Αλζξώπηλσλ Γηθαησκάησλ δεηήζεθε λα 

πξνρσξήζεη ε ΚΣΤΠ Α.Δ. ζηελ θαηαζθεπή απηνύ ηνπ θηηξίνπ. Δπίζεο έρεη δεηεζεί από ηελ ΚΣΤΠ 

Α.Δ. λα εηνηκάζεη: ρώξν νηθνγελεηαθήο επηθνηλσλίαο – ζπλάληεζεο θξαηνπκέλσλ, ρώξν παηδηθνύ 

επηζθεπηεξίνπ θξαηνπκέλσλ, ρώξν ηειεδηάζθεςεο θξαηνπκέλσλ. Οη ρώξνη απηνί ήδε ππάξρνπλ 

θαη ιεηηνπξγνύλ ζε άιιεο θπιαθέο. Σέινο, εθθξεκνύλ θαη ηα ζέκαηα ηεο πδξνδόηεζεο, ηεο 

ειεθηξνδόηεζεο, θαζώο θαη ηεο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ θαηαζηήκαηνο.  
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Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη νη εγθαηαζηάζεηο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί. Tν Τπνπξγείν 

Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξώπηλσλ Γηθαησκάησλ νπδέπνηε παξαιακβάλεη από «εξγνιάβν» 

αιιά κόλν από ηελ επνπηεύνπζα θξαηηθή εηαηξεία ΚΣΤΠ Α.Δ., πνπ δηαζέηεη όιε ηε ζρεηηθή 

ηερλνγλσζία γηα ηνλ έιεγρν αξηηόηεηαο ηεο θαηαζθεπήο, θαη ε νπνία –ζύκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε 

πνπ έρνπκε- κέρξη ζήκεξα δελ έρεη παξαιάβεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

Ο πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Κ. Γξάκαο είλαη ε εμαζθάιηζε ηνπ 

αλαγθαίνπ πξνζσπηθνύ. Ήδε βξίζθεηαη ζην ΑΔΠ ην αίηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξώπηλσλ Γηθαησκάησλ γηα ηελ πξόζιεςε πεξίπνπ 600 ππαιιήισλ γηα ηα 

Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο ηεο ρώξαο, θαζώο έρεη εγθξηζεί ε ζρεηηθή πξόζιεςε από ηα αξκόδηα 

ππνπξγεία Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο. Αλακέλεηαη άκεζα ε πξνθήξπμε ηνπ 

ΑΔΠ.  

Η θαηά θαηξνύο αλαθνξά ζε ιεηηνπξγία, όπσο-όπσο, «κηαο πηέξπγαο» δειώλεη άγλνηα ηνπ 

ζέκαηνο: Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο θπιαθήο (εμνπιηζκόο, αζθάιεηα, 

πξνζσπηθό Δμσηεξηθήο Φξνύξεζεο, δηνίθεζε) είλαη ζρεδόλ ίδηεο είηε 1 είηε 2 είηε 3 πηέξπγεο 

ηεζνύλ ζε ιεηηνπξγία.  Σν Καηάζηεκα Κξάηεζεο πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά, κε εγγπήζεηο 

αζθάιεηαο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο, όρη όπσο-όπσο, κε θηλδύλνπο γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο θαη ην 

πξνζσπηθό. ηε Γξάκα δελ ρξεηαδόκαζηε έλα «κπνπληξνύκη» αιιά έλα ζύγρξνλν Καηάζηεκα 

Κξάηεζεο.  

Σέινο θαη όζνλ αθνξά ηα αηηνύκελα ζηνηρεία ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ην ππ’ αξηζ. 

209/2017 Πξαθηηθό πλεδξηάζεσο & Γλσκνδόηεζε ηνπ Δ΄ Σκήκαηνο ηνπ ηΔ.  

Ο Οξγαληζκόο (π.δ. 96/2017)  ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο & Αλζξώπηλσλ 

Γηθαησκάησλ, όπσο ήδε γλσξίδεη ε εξσηώζα Βνπιεπηήο, έρεη δεκνζηεπζεί ζην ΦΔΚ 136 Α΄/2017 

θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ (άξζξν 19 ηνπ λ. 4491/2017) ζην ΦΔΚ 152 Α΄/2017 ηα νπνία θαη δύλαηαη 

λα πξνκεζεπηεί από ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ Σππνγξαθείνπ. ζνλ αθνξά ην 

αηηνύκελν “πόξηζκα νκάδαο εξγαζίαο”, πξνθαλώο πξόθεηηαη γηα άηππε αλάζεζε εξγαζίαο ζε 

νκάδα εξγαδνκέλσλ πξνο επηβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ πξώελ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο 

θαη Αλζξώπηλσλ Γηθαησκάησλ, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο δελ έρεη ιάβεη γξαπηή κνξθή, ώζηε λα 

ηεζεί ππόςε καο. 
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