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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιστολή διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό της Χώρας απέστειλε η Ομοσπονδία
Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, καθώς τα 34 πρωτοβάθμια σωματεία σε όλες τις
φυλακές της Χώρας μας βρίσκονται για πέμπτη εβδομάδα σε απεργιακές κινητοποιήσεις,
χωρίς να έχει δοθεί καμία λύση στα προβλήματα που μας ταλανίζουν και χωρίς καν να
διεξάγεται κάποιος θεσμικός διάλογος.
Μεταξύ άλλων (άμεσο διορισμό των επιτυχόντων του διαγωνισμού 6Κ/2018,
πρόσβαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία της Χώρας, αποζημίωση της απλήρωτης και
οφειλόμενης υπερεργασίας μας) η Ομοσπονδία μας διεκδικεί τον εμβολιασμό εργαζομένων
και κρατουμένων στις φυλακές και κατά προτεραιότητα τον εμβολιασμό των ευπαθών
ομάδων των κρατουμένων και των εργαζομένων.
Ενδεικτικό είναι ότι παρά το γεγονός ότι το υγειονομικό προσωπικό σε όλο τον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα έχει εμβολιαστεί εδώ και μήνες, το ελάχιστο νοσηλευτικό και
ιατρικό προσωπικό των καταστημάτων κράτησης δεν έχει εμβολιαστεί ακόμα.
Επισυνάπτεται η επιστολή διαμαρτυρίας στον πρωθυπουργό.
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Προς: Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Η Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί τους εργαζόμενους όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που
εργάζονται μέσα σε όλα τα Καταστήματα Κράτησης και το Ίδρυμα Αγωγής της Χώρας.
Στις Ελληνικές Φυλακές εργάζονται περίπου 2.300 σωφρονιστικοί υπάλληλοι (ήτοι φύλακες,
διοικητικοί υπάλληλοι, ειδικό επιστημονικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, ελάχιστο νοσηλευτικό
και ιατρικό προσωπικό κτλ) και σχεδόν διαβιούμε μαζί με τους 11.253 κρατούμενους (επίσημα
στοιχεία την 16η/3/2021).
Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe’s annual
penal statistics, SPACE – 8/4/2021) η Ελλάδα κατατάσσεται στις Χώρες που παρουσιάζουν σοβαρό
υπερπληθυσμό κρατουμένων, μόλις λίγο πιο κάτω από την Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα η ίδια έκθεση
διαπιστώνει μείωση του αριθμού των φυλακισμένων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τάση η οποία
δυστυχώς για πολλούς λόγους δεν καταγράφεται στην Χώρα μας. Επιπρόσθετα, στην ίδια έκθεση
διαπιστώνεται για πολλοστή φορά το σοβαρότατο έλλειμα και μία από τις σοβαρότατες παθογένειες
των Ελληνικών Φυλακών που είναι η έλλειψη προσωπικού σε όλους τους κλάδους, αλλά κυρίως σε
προσωπικό πρώτης γραμμής (δηλαδή σε φυλακτικό προσωπικό).
Εν μέσω πανδημίας οι Φυλακές δοκιμάζονται πολλαπλώς, καθώς έχουν καταγραφεί
εκατοντάδες κρούσματα, αλλά δυστυχώς και θάνατοι, ενώ έχουν ήδη τεθεί στον δημόσιο διάλογο
ζητήματα διασφάλισης στοιχειωδών δικαιωμάτων.
Η Ομοσπονδία μας και τα 34 Πρωτοβάθμια Σωματεία μας βρισκόμαστε για 5 η συνεχή
εβδομάδα σε απεργιακές κινητοποιήσεις διεκδικώντας (4) απλά αιτήματα: Εμβολιασμούς
προσωπικού και κρατουμένων, πρόσβαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία των εργαζομένων,
αποζημίωση της οφειλόμενης και απλήρωτης υπερεργασίας μας (περίπου 80.000 οφειλόμενα ρεπό
και 40.000 κανονικής άδειας!) και διορισμούς των επιτυχόντων του διαγωνισμού 6Κ/2018, αλλά και
περαιτέρω προσλήψεις.
Ιδίως για τους εμβολιασμούς προσωπικού και κρατουμένων, έχουμε απευθυνθεί σε όλους
τους αρμόδιους υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες, όλων των συναρμόδιων Υπουργείων
(Υγείας και Προστασίας του Πολίτη), σε Βουλευτές και πρώην Υπουργούς και Υφυπουργούς όλων
των πολιτικών κομμάτων, λοιμωξιολόγους , επιδημιολόγους τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο

εξωτερικό, στον ΕΟΔΥ, ακόμα και στον Ευρωπαίο Επίτροπο για θέματα εμβολιασμών, ο οποίος προ
ολίγων εβδομάδων επισκέφτηκε τη Χώρα μας.
Όπως γνωρίζετε οι Φυλακές αποτελούν κλειστές δομές στις οποίες ο πληθυσμός τους
(εργαζόμενοι και κρατούμενοι) χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τον ΠΟΥ ως «κλειστός» πληθυσμός.
Υπάρχει πληθώρα οδηγιών και εγγράφων του ΠΟΥ, του ECDC, του Συμβουλίου της Ευρώπης και
της CPT για την αυξημένη επαγρύπνηση που οφείλουν να επιδείξουν τα Κράτη στις Φυλακές και σε
σχέση με την διαχείριση και αντιμετώπιση της πανδημίας.
Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε για ποιους λόγους στην Χώρα μας ΔΕΝ γίνονται εμβολιασμοί
τουλάχιστον στις ευπαθείς ομάδες εργαζομένων και κρατουμένων στις Φυλακές. Όπως επίσης, δεν
κατανοούμε το οξύμωρο να μην έχουν ήδη εμβολιαστεί οι ελάχιστοι μόνιμοι υγειονομικοί υπάλληλοι
των Φυλακών (νοσοκόμοι και ιατροί), τη στιγμή μάλιστα που όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό της Χώρας, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα έχει ήδη εμβολιαστεί. Και
αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλούμε θερμά για την προσωπική σας παρέμβαση, τουλάχιστον
για το θέμα των εμβολιασμών στις Φυλακές.

