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Κορυδαλλός, 24 Ιανουαρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: 11
ΠΡΟΣ:

Κοιν/ση:

1. Υπουργός Εθνικής Άμυνας
κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο
2. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
3. Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας
κ. Αλκιβιάδη Στεφανή
4. Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Ελευθέριο Οικονόμου
1. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
κ. Αντώνιο Οικονόμου
2. Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής
κα Σοφία Νικολάου
3. Πρόεδρο και Μέλη της Διαρκής Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου
της Βουλής των Ελλήνων
4. Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ

Θέμα: «Διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό των σωφρονιστικών υπαλλήλων από τα
στρατιωτικά νοσοκομεία»
Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες,

Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας από την Διαρκή
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με τίτλο: «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική
στον νησιωτικό χώρο κτλ…» και στο άρθρο 38 ρητά προβλέπεται το «δικαίωμα υγειονομικής
κάλυψης στα νοσοκομεία αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των πολιτικών
υπαλλήλων του Υ.ΝΑ.Ν.Π και εξουσιοδοτική διάταξη».
Δεν μας εκπλήσσει το γεγονός ότι ένα ακόμη Υπουργείο μεριμνά για τους
εργαζόμενους και δη το πολιτικό προσωπικό. Μας θλίβει και μας εξοργίζει όμως το γεγονός

ότι οι εργαζόμενοι στις Φυλακές, παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα έχουμε ζητήσει να
προβλεφθεί ρητά το δικαίωμα νοσοκομειακής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης στα
στρατιωτικά νοσοκομεία της Χώρας, δυστυχώς έχουμε αγνοηθεί.
Είναι γνωστές στην επιστημονική βιβλιογραφία οι επικίνδυνες και ανθυγιεινές
συνθήκες εργασίας που επικρατούν μέσα σε Καταστήματα Κράτησης. Είναι πιθανόν γνωστές
και οι ρητές προβλέψεις των Ευρωπαϊκών Σωφρονιστικών Κανόνων και πληθώρας άλλων
ευρωπαϊκών οδηγιών και διεθνών κειμένων, τόσο για την επίπονη και ψυχοφθόρα εργασία
των σωφρονιστικών υπαλλήλων, όσο κυρίως και για την μέριμνα που πρέπει να λαμβάνει η
πολιτεία για τους εργαζόμενους μέσα στις Φυλακές και τέλος είναι επίσης γνωστά τα
χρονίζοντα προβλήματα και οι συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν στις Ελληνικές
Φυλακές.
Με την παρούσα επιστολή μας, σας εκφράζουμε την δυσαρέσκεια και την
διαμαρτυρία όλων των συναδέλφων μας, όχι μόνο γιατί δεν έχουμε συμπεριληφθεί στο
ανωτέρω άρθρο του νομοσχεδίου με στόχο να δικαιούμαστε ρητά και πλήρως υγειονομική
και νοσοκομειακή περίθαλψη στα στρατιωτικά νοσοκομεία, αλλά κυρίως διότι φαίνεται να
μας αγνοείτε και να αντιμετωπιζόμαστε ως εργαζόμενοι – παρίες, όχι μόνο του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, αλλά ολόκληρης της δημόσιας διοίκησης.

