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Υφυπουργό Οικονομικών
Κο Θεόδωρο Σκυλακάκη
Κοιν/ση: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της από 30-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75Α) στο πάσης
φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα Νοσοκομεία, στην ΑΕΜΥ, στον ΕΟΔΥ, στο ΕΚΑΒ, στα
κέντρα Υγείας, στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, στα Αγροτικά Ιατρεία κτλ. καταβάλλεται άπαξ για
το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλόμενου μηνιαίου
βασικού μισθού.
Επίσης, στο υπ’ αριθμόν 2/οικ.16422/ΔΕΠ/6-4-2020 έγγραφό σας διευκρινίζεται ότι
στις αναφερόμενες Υπηρεσίες των οποίων οι εργαζόμενοι θα λάβουν την εν λόγω οικονομική
ενίσχυση περιλαμβάνονται όλα τα δημόσια Νοσοκομεία που εποπτεύονται από τα Υπουργεία
Υγείας, Εθνικής Άμυνας και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Όπως γνωρίζετε τα Καταστήματα Κράτησης υπάγονται πλέον στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και ως εκ τούτου, δυστυχώς οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων και
ειδικοτήτων δεν θα λάβουν την ανωτέρω ενίσχυση.
Εν πρώτοις θεωρούμε εξαιρετικά άδικο το γεγονός αυτό της μη καταβολής της
ενίσχυσης σε όλους τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους των Φυλακών της Χώρας, δεδομένου
των εξαιρετικά δύσκολων, επικίνδυνων και ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας μας, οι οποίες
εν μέσω της πανδημίας μπορούν να γίνουν ακόμα χειρότερες.
Ωστόσο, στις Φυλακές της Χώρας υπηρετούν και ελάχιστοι εργαζόμενοι που ανήκουν
στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό (Ιατροί και νοσηλευτές) και στελεχώνουν τα Ιατρεία
των Φυλακών, καθώς επίσης το Ειδικό Κέντρο Υγείας Κορυδαλλού, το Ψυχιατρείο
Κρατουμένων Κορυδαλλού και το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Θήβας. Οι

εργαζόμενοι αυτοί δεν θα λάβουν την ανωτέρω οικονομική ενίσχυση, όπως άλλωστε δεν θα
την λάβει κανένας εργαζόμενος στις Φυλακές.
Στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κορυδαλλού (τέως Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού)
παρατηρείται και το εξής παράδοξο: την οικονομική ενίσχυση να λάβει το μισό ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, ενώ το λοιπό ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό που ανήκει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν θα λάβει
τίποτα.
Παρακαλούμε όπως εξετάσετε τα ανωτέρω προς αποκατάσταση της αδικίας αυτής και
παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.

