
1 
 

                                                                                           Π.Ο.Υ.Ε.Φ 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

               Θέμα: «Προτάσεις μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας». 

 

 Αξιότιμη κυρία Γενική,  

Διακινήθηκαν προσφάτως στον  ηλεκτρονικό  τύπο δημοσιεύματα σχετικά με 

την εφαρμογή σχεδίου από την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής για τον 

περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού στα σωφρονιστικά καταστήματα, το 

οποίο μεταξύ άλλων θα συμπεριλάμβανε τόσο την δημιουργία 2 ειδικών μονάδων 

σε αντίστοιχα νοσοκομεία της Αττικής για την νοσηλεία κρατουμένων ασθενών με 

covid-19,  όσο και το σχέδιο μεταγωγής ασθενών κρατουμένων στο νοσοκομείο 

κρατουμένων και στο γυναικείο κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού. Μάλιστα τα εν 

λόγω δημοσιεύματα έκαναν λόγο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αγορά ιατρικού 

εξοπλισμού και προϊόντος του χρόνου θα αποσπαστεί στις παραπάνω δομές 

νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό από το Υπουργείο Υγείας. 

Δεν γνωρίζουμε αν τα παραπάνω απηχούν την πραγματικότητα, καθώς το 

προσωπικό των καταστημάτων κράτησης και δη η Υπηρεσία της Εξωτερικής 

Φρουράς, ιδιαιτέρως του Κορυδαλλού, δεν έχει ενημερωθεί σχετικά. Μη υπαρχόντων 

σαφών εντολών ή εγκυκλίων, τουλάχιστον έως ώρας, και υποθέτοντας ότι τα 

δημοσιεύματα αυτά αφορούν μία μελέτη εργασίας, οφείλουμε να σημειώσουμε τα 

ακόλουθα: 

  Είναι αντικειμενικά δύσκολο έως και πρακτικά αδύνατο να  μεταχθούν 

τόσοι κρατούμενοι ΑΣΘΕΝΕΙΣ (είτε παράλληλα, είτε κατά 

προτεραιότητα) από όλη την Ελλάδα προς την Αττική, καθώς θα 

απαιτούνταν σε καθημερινή βάση ασθενοφόρα και αστυνομικά 

οχήματα συνοδείας, δυνατότητες οι οποίες ορίζονται ως πέραν των 
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εφικτών του συστήματος, εκτός φυσικά και αν το σχέδιο προβλέπει, 

υπό συνθήκες πανδημίας, την μεταγωγή ασθενών κρατούμενων με 

υποκείμενα νοσήματα ή ακόμα και με covid-19 με κλούβες μεταγωγών 

! Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να σημειώσουμε την αυτονόητη 

επικινδυνότητα για τους κρατούμενους που θα βρίσκονται στο ίδιο 

όχημα, όταν ο οιοσδήποτε εξ’ αυτών μπορεί να νοσεί με covid-19, 

ακόμα και αν τα πρώτα τεστ ήταν αρνητικά, όπως προσφάτως 

συνέβη με την μεταγωγή των έντεκα (11) κρατουμένων από το κ.κ. 

Θεσσαλονίκης. 

  Κρατούμενος ασθενής που νοσηλεύεται σε κάποιο νοσοκομείο, 

μπορεί να μεταχθεί μόνο στο κοντινότερο νοσοκομείο της Περιφέρειας, 

μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή της κλινικής, 

σύμφωνα με τον Σωφρονιστικό Κώδικα. 

  Το νοσοκομείο κρατουμένων και το γυναικείο κατάστημα κράτησης 

Κορυδαλλού, στερούνται προσωπικού ακόμα και για την αντιμετώπιση 

των αυξημένων καθημερινών τους αναγκών, πόσο μάλλον για να 

ανταπεξέλθουν σε τέτοιες ιδιαίτερες συνθήκες υποδοχής και φύλαξης 

όλων αυτών των κρατουμένων, 

  Η Εξωτερική Φρουρά Κορυδαλλού εργάζεται καθημερινά χωρίς 

ημερήσια ανάπαυση σχεδόν εδώ και δυο χρόνια (από την 

αποχώρηση των πρώην δημοτικών αστυνομικών και έπειτα), 

ακατάπαυστα. Το καλοκαίρι, όπως ήδη γνωρίζετε, λόγω της αύξησης 

των φρουρούμενων κρατουμένων στα νοσοκομεία της Αττικής, 

έφτασε η Υπηρεσία μας ΣΤΟ ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ σημείο να ΜΗΝ ΦΡΟΥΡΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ 

υπερυψωμένη σκοπιά του καταστήματος Κορυδαλλού! Αδυνατούμε 

λοιπόν να πιστέψουμε πως είναι  δυνατόν να μεταχθούν στο 

συγκρότημα του Κορυδαλλού και γενικότερα εντός λεκανοπεδίου 

δεκάδες (αν όχι εκατοντάδες) ασθενείς κρατούμενοι με υποκείμενα 

νοσήματα και φορείς του covid-19, πολλοί εκ των οποίων εκ των 

πραγμάτων θα χρειαστούν περαιτέρω νοσηλεία και στα ήδη 

επιβαρυμένα νοσοκομεία της Αττικής.   

Στα ίδια δημοσιεύματα, όπως ήδη αναφέραμε, αναγράφεται πως μέρος του 

σχεδίου που η Γενική Γραμματεία επεξεργάζεται αφορά την αγορά ιατρικού 

εξοπλισμού (!), καθώς επίσης και την απόσπαση προσωπικού από το Υπουργείο 

Υγείας (!). Διερωτόμαστε.. 
 

 Είναι δυνατό να αποσπαστεί προσωπικό τις παρούσες χρονικές 

συγκυρίες από το Υπουργείο Υγείας προς το κατάστημα κράτησης 

Κορυδαλλού;  
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 Υπάρχει περίπτωση να στερήσει δηλαδή το Υπουργείο Υγείας, υπό 

αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες, προσωπικό (του) από τα δημόσια 

νοσοκομεία;  

Αξιότιμη κυρία Γενική, 

Η Ομοσπονδία μας όλο αυτό το διάστημα με γνώμονα πάντοτε το 

υπηρεσιακό καθήκον έχει καταθέσει προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των 

έκτακτων συνθηκών. Σας καλούμε να ανατρέξετε στα υπ. Αρ. Πρωτ. 79, 94, 209, 247, 

257 και από 09 Μαρτίου, 13 Μαρτίου, 19 Ιουνίου, 06 Αυγούστου και 26 Αυγούστου 

αντίστοιχα έγγραφά μας, χρονικά τοποθετημένα καθ’ όλη την διάρκεια της 

πανδημίας και τελικώς συμπερασματικά εκπεφρασμένα και στην τηλεδιάσκεψη της 

28ης Αυγούστου 2020 όπου, παρουσία του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη 

κυρίου Ελευθέριου Οικονόμου καθώς και της δικής σας, πέραν των υπολοίπων 

θεσμικών ζητημάτων που μας απασχολούν ως Υπηρεσία, αναφερθήκαμε 

διεξοδικώς εκ νέου τότε και στην αναγκαιότητα της λήψης μέτρων για το τότε 

επικείμενο δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού στην χώρα μας.  

Επειδή όμως, πέραν της απλής αναφοράς του τύπου σχετικά με την πρόθεση 

του Υπουργείου, ουδεμία άλλη ενημέρωση υπάρχει, δράττουμε της ευκαιρίας και 

παραθέτουμε και στο παρόν έγγραφο τις προτάσεις μας.  

Ενστερνιζόμενοι απόλυτα την οριακή κατάσταση που ευρισκόμαστε, 

γνωρίζουμε πως δεν υπάρχουν εύκολες πολιτικά λύσεις, υπάρχουν όμως λύσεις 

ανθρωπιστικές και υπηρεσιακά αναγκαίες.  

Επ’ αυτού προτείνουμε: 

1. Αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης με αποφυλάκιση και 

περιοριστικούς όρους (βραχιολάκι, παρουσία στα αστυνομικά τμήματα, κ.α.) 

κρατουμένων με υποκείμενα νοσήματα και με υπόλοιπο μερικούς μήνες ποινής. 

Προφανώς, οφείλεται να υπάρχουν από τις αρμόδιες αρχές περιορισμοί στα 

αδικήματα που έχουν διαπράξει ή άλλοι περιορισμοί για την προστασία της 

δημόσιας ασφάλειας. Η σχετική διάταξη υπάρχει καθώς είχε ετοιμαστεί στην πρώτη 

περίοδο της πανδημίας, μάλιστα είχε ανακοινωθεί αλλά τελικά δεν ευδοκίμησε.  

2. Άμεση πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού της 6Κ/2018, που 

κάτω από αυτές τις συνθήκες το σωφρονιστικό σύστημα εξακολουθεί να έχει 

τριακόσιους (300) εν δυνάμει υπαλλήλους του, ουσιαστικά αχρησιμοποίητους.  

3. Αύξηση, αν όχι και διπλασιασμό των θέσεων της 6Κ/2018, καθώς οι 

κενές οργανικές θέσεις είναι πολλαπλάσιες των προσλήψεων, οι ελλείψεις τραγικές, 

ενώ και η πολιτική ηγεσία έχει δεσμευτεί πολλάκις για την κάλυψη όλων των κενών 

οργανικών θέσεων επί συνόλου όλων των καταστημάτων κράτησης. 
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4. Άμεση πρόσληψη των επί δεκαέξι (16) μηνών συμβασιούχων 

σωφρονιστικών υπαλλήλων (εκείνων που δεν είναι στους επιτυχόντες και 

επιτυχούσες του διαγωνισμού), που εκπαιδεύτηκαν στο πεδίο δράσης τους και 

πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στο σωφρονιστικό σύστημα, εν μέσω πανδημίας, 

ακριβώς στα πρότυπα της ανακοίνωσης του κ. Πρωθυπουργού για τους 

συμβασιούχους  νοσηλευτές και ιατρούς. 

5. Αύξηση του κωδικού πέρα πενθημέρου (Σάββατα) ώστε να 

αποζημιώνεται η υπερεργασία του προσωπικού, άρα και η κάλυψη μέρους των 

υπηρεσιακών αναγκών. Έχει κατατεθεί σχετική μελέτη της Δ.Υ.Ε.Φ.Κ.Κ.   

6. Οι κρατούμενοι ασθενείς με covid-19 θα φρουρούνται, όπως γίνεται 

και τώρα, στα πλησιέστερα νοσοκομεία αναφοράς ανά την επικράτεια. Δεν υπάρχει 

κανένας λόγος μεταφοράς τους στη Αττική.  

7. Στις πόλεις όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός νοσοκομεία  όπως 

Θεσσαλονίκη, Πάτρα και αλλού, να οριστεί ένα εξ αυτών ως νοσοκομείο υποδοχής 

κρατουμένων covid-19 ώστε έτσι να επιτευχθούν, καλύτερες συνθήκες ασφαλείας, 

εξοικονόμηση προσωπικού με την ύπαρξη συγκεντρωτικής δύναμης της Φρουράς 

στον χώρο νοσηλείας τους και μείωση παράλληλα του εκθετικού κινδύνου της 

μετάδοσης και διασποράς του κορονοϊού σε άλλους ασθενείς και Εξωτερικούς 

Φρουρούς.  

8. Η δημιουργία πτέρυγας συγκέντρωσης ασθενών κρατουμένων του 

συγκροτήματος Κορυδαλλού οφείλει να γίνει για το σύνολο των NO covid-19 

ασθενών κρατουμένων που είναι διασκορπισμένοι σε πολλά νοσοκομεία της 

Αττικής, δυσχεραίνοντας επί σειρά ετών την ασφαλή φύλαξη τους και στερώντας  

προσωπικό του Τ.Ε.Φ.Κ.Κ. Κορυδαλλού.  

9. Αυτονόητη θεωρούμε μα οφείλουμε να την επισημάνουμε την 

χορήγηση υγειονομικού υλικού κατάλληλου για την φύλαξη ασθενών με covid-19 

στο σύνολο των καταστημάτων κράτησης της χώρας, αφού οι μέχρι τώρα 

χορηγήσεις δεν επαρκούν ούτε κατά ελάχιστο για την συνεχιζόμενη φύλαξη 

ασθενών κρατουμένων covid, ειδικότερα στα έως τώρα νοσοκομεία αναφοράς 

όπως στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Συνάμα των απαραίτητων στολών 

(Μ.Α.Π.) θα πρέπει απαραίτητα να είναι διαρκής ο εφοδιασμός των Τ.Ε.Φ.Κ.Κ., 

διαμέσω των προϊστάμενων διεύθυνσης των, με τα υπόλοιπα υλικά ατομικής 

υγιεινής ήτοι, μάσκες, γάντια, αντισηπτικά ζελ, απολυμαντικά χώρων και να γίνονται 

απολυμάνσεις στο σύνολο των υπηρεσιακών μας οχημάτων σε τακτά και 

προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα κοκ.  

10. Να προγραμματιστεί o προαιρετικός εμβολιασμός των κρατουμένων 

και των υπαλλήλων στα καταστήματα κράτησης, ως άμεση προτεραιότητα στους 

χώρους εργασίας, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο πραγματοποίησης 

εκατοντάδων μεταγωγών κρατουμένων στους χώρους που ίσως οριστεί να 

πραγματοποιηθεί ο εμβολιασμός τους. 
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Αξιότιμη κυρία Γενική,  

γνωρίζουμε ότι οι δύσκολοι αυτοί καιροί για τη Χώρα μας, απαιτούν πολλά 

περισσότερα από μετάθεση ευθυνών, αναθέματα ή ευχολόγια.  Απαιτούν 

συσπείρωση, σύμπνοια, προσπάθεια από όλους μας.  

Όμως, δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε, για να μην διαφεύγει σε 

κανέναν, πως αυτή την μάχη το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης και ειδικά 

οι Εξωτερικοί Φρουροί που εκπροσωπούμε την έδωσαν εκ του σύνεγγυς και 

ουσιαστικά μόνοι τους. Κοιτάξαμε μόνο το υπηρεσιακό καθήκον, υπηρετώντας τον 

όρκο που δώσαμε και κρατώντας την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό μας. Και 

όλα αυτά με υπηρεσίες υποστελεχωμένες και προσωπικό απλήρωτο, καθώς εν έτει 

2020 μας οφείλονται ακόμα υπόλοιπο νυχτερινών και αργιών από το 2018 

(τελευταίο έγγραφο μας από 10/06/2020 και με αρ. Πρωτ. 205), η αποζημίωση για 

την αγορά στολών και εξοπλισμού (τελευταίο έγγραφο μας από 04/06/2020 και με 

αρ. Πρωτ. 200), η αποζημίωση για την υπερεργασία, την αγορά υλικών την περίοδο 

της πανδημίας κ.α. 

Εμείς από την μεριά μας έχουμε αποδείξει την πανθομολογούμενη προσφορά 

μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε κάθε μέρα, με εργασιακή υπευθυνότητα και 

υπηρεσιακή ευσυνειδησία, παραμένοντας στις επάλξεις της προάσπισης της 

ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου. 

Πέραν αυτού όμως, απαιτείται έστω και την ύστατη ώρα η έμπρακτη αρωγή 

της πολιτικής μας ηγεσίας.  

Τελούμε πάντα στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση επί των ανωτέρω. 

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ   Δ. Σ. 
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