Ψηφιακά

υπογεγραμμένο από Αθήνα,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
19-01- 2021
MARIA NOULA
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ημερομηνία:
Αρ. Πρωτ.: 356/20
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 2021.01.20
12:39:39 EET
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τηλ. επικ.: 213 130 7023
Προς:
Fax: 213 130 7224
Τη Βουλή των Ελλήνων
Email koinovouleftikos@justice.gov.gr
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.:
1.Βουλευτές:
κ.κ. Θ. Ξανθόπουλο,
Ειρ. Αγαθοπούλου, Τρ. Αλεξιάδη,
Δ. Αυγέρη, Κ. Βέττα, Γ. Γκιόλα,
Θ. Δρίτσα, Δ. Καλαματιανό,
Φρ. Καρασαρλίδου, Χ. Καφαντάρη,
Σπ. Λάππα, Κ. Μάλαμα,
Κ. Μάρκου,
Αλ. Μεϊκόπουλο, Κ. Μπάρκα,
Ν. Παππά, Γ. Πούλου,
Π. Σκουρολιάκο, Χρ. Σπίρτζη,
Σ. Φάμελλο, Ν. Φίλλη, Θ. Φωτίου,
Δ. Χαρίτου, Μ. Χατζηγιαννάκη,
& Ρ. Χρηστίδου
Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (Α.Κ.Ε.): 2757/412/16-12-2020
Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 2757/412/16-12-2020 Ερώτησης και Α.Κ.Ε., που κατέθεσαν
στη Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. κ.κ. Θ. Ξανθόπουλος, Ειρ.
Αγαθοπούλου, Τρ. Αλεξιάδης, Δ. Αυγέρη, Κ. Βέττα, Γ. Γκιόλας, Θ. Δρίτσας, Δ.
Καλαματιανός, Φρ. Καρασαρλίδου, Χ. Καφαντάρη, Σπ. Λάππας, Κ. Μάλαμα, Κ. Μάρκου,
Αλ. Μεϊκόπουλος, Κ. Μπάρκας, Ν. Παππάς, Γ. Πούλου, Π. Σκουρολιάκος, Χρ. Σπίρτζης,
Σ. Φάμελλος, Ν. Φίλλης, Θ. Φωτίου, Δ. Χαρίτου, Μ. Χατζηγιαννάκης και Ρ. Χρηστίδου, με
θέμα: «Κατασκευή και λειτουργία δικαστικού μεγάρου με επτά αίθουσες δικαστηρίων μέσα
στο υπό ανέγερση σωφρονιστικό συγκρότημα Ασπροπύργου», θέτουμε υπόψη σας τα
ακόλουθα:
Η ανάγκη διεξαγωγής ορισμένων δικών σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες εντός των
φυλακών είναι πάγια θέση του νομικού κόσμου επί σχεδόν δύο δεκαετίες, όπου δίκες, όπως,
για παράδειγμα, η δίκη της τρομοκρατικής οργάνωσης ΄΄17 Νοέμβρη΄΄, η πρόσφατη δίκη για
την ανθρωποκτονία του Ζαφειρόπουλου, η πρόσφατη δίκη για τη θανατηφόρα συμπλοκή στο
Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού το Μάρτιο του 2019, απαιτούσαν την ύπαρξη
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δρακόντειων μέτρων ασφαλείας, με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας τόσο
των πολιτών, του δημοσίου συμφέροντος, της κοινωνικής ειρήνης και της ασφάλειας, όσο και
της αρχής της δημοσιότητας της δίκης, πάντοτε υπό το πλαίσιο της απόλυτης τήρησης των
δικονομικών κανόνων.
Το απαιτούμενο, δε, υψηλό επίπεδο ασφάλειας είναι επιπροσθέτως συνυφασμένο και
με την αναγκαιότητα πραγματοποίησης πολλαπλών μεταγωγών, που απαιτούν δίκες τέτοιου
μεγέθους, όπως οι προαναφερόμενες, οι οποίες έχουν: α) πολλούς κατηγορούμενους,
β) προσωρινά κατηγορούμενους, για σοβαρά αδικήματα όπως για παράδειγμα της
τρομοκρατίας, γ) πολλές και συνεχείς διακοπές των δικασίμων και δ) αυξημένες πιθανότητες
διασάλευσης της τάξης, όπως σε περιπτώσεις ειδεχθών εγκλημάτων.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της
Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, το οποίο έχει τεθεί υπόψη μας, εντός του
έτους 2022, θα λειτουργήσει στον Ασπρόπυργο Αττικής, το νέο «Δικαστικό Σωφρονιστικό
Συγκρότημα Αθηνών (Δ.Σ.Σ.Α.)», το οποίο θα αντικαταστήσει τις Δικαστικές Φυλακές
Κορυδαλλού και θα διαθέτει δώδεκα (12) πτέρυγες, χωρητικότητας δύο χιλιάδων (2.000)
κρατουμένων. Το Δ.Σ.Σ.Α. θα είναι αποκλειστικά κατάστημα υποδίκων, υπό την έννοια ότι τη
στιγμή που ο εκάστοτε προσωρινά κρατούμενος θα καταδικάζεται από το Δικαστήριο, θα
μεταφέρεται άμεσα σε έτερο Κατάστημα Κράτησης, το οποίο θα ορίζει ο αρμόδιος προς τούτο
Εισαγγελικός Λειτουργός.
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τόσο τη μετεγκατάσταση της Διεύθυνσης Μεταγωγών
Δικαστηρίων Αττικής (Δι.Με.Δ.Α.), προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεκπεραίωση των
μεταγωγών των κρατουμένων από και προς τα Δικαστήρια, όσο και τη δημιουργία επτά (7)
δικαστικών αιθουσών, εκ των οποίων δύο (2) από αυτές θα λειτουργούν με αυξημένα
πρωτόκολλα ασφαλείας, προκειμένου να διεξάγονται κατ’ εξαίρεση ορισμένες δίκες, οι οποίες
απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας. Ουσιαστικά, πρόκειται για τη μεταφορά των ήδη
υπαρχόντων δικαστικών αιθουσών, που τώρα βρίσκονται εντός των Δικαστικών Φυλακών
Κορυδαλλού. Οι νέες, όμως, αυτές δικαστικές αίθουσες θα είναι σε ξεχωριστό κτίριο, εκτός
του Καταστήματος Κράτησης, με ξεχωριστή είσοδο για Δικαστές, Εισαγγελείς, Δικηγόρους,
παράγοντες της δίκης και πολίτες.
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