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Κορυδαλλός, 4 Μαΐου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 103
Προς:

-Υπουργό Υγείας
κ. Βασίλη Κικίλια
-Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Ελευθέριο Οικονόμου
-Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής
κα Σοφία Νικολάου
-Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
κ. Παναγιώτη Αρκουμανέα
-Επιτροπή Εμπειρογνώμων Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας
κ. Σωτήριο Τσιόδρα
-Γενικό Διευθυντή Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων
κ. Ιωάννη Σταλίκα
-Γενικό Διευθυντή Σωφρονιστικής και Αντεγκληματικής Πολιτικής
κ. Προκόπη Προκοπίου

Αξιότιμοι Κύριοι, Αξιότιμη Κυρία
Οι εξαγγελίες και ο προγραμματισμός της Κυβέρνησης για σταδιακή άρση των
απαγορεύσεων και των περιορισμών τόσο των μετακινήσεων, όσο και των λειτουργιών
δημόσιων και ιδιωτικών δομών αναμένεται να επηρεάσουν τις λειτουργίες των
Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας, οι οποίες ως γνωστόν έχουν τεθεί με τις σχετικές
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε σοβαρούς περιορισμούς.
Όπως ανακοινώθηκε κατά την τακτική δημόσια ενημέρωση την 30/4/2020, «θεωρείται
αυτονόητο ότι κατά προτεραιότητα πρέπει να γίνονται τεστ για τον κορωνοϊό σε
συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες και κατηγορίες πολιτών, ανάμεσα στους οποίους και
όσοι φιλοξενούνται ή εργάζονται σε κλειστές δομές όπως είναι και οι Φυλακές…».
Επίσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης διά σχετικής δημόσιας δήλωσης την 17/4/2020
(COVID-19 RELATED STATEMENT BY THE MEMBERS OF THE COUNCIL FOR PENOLOGICAL COOPERATION WORKING GROUP (PC-CP WG) αναφορικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
στις Φυλακές, εκτός των άλλων αναφέρει ότι: «θα πρέπει να υπάρχει ιατρική εξέταση κατά
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την είσοδο στη φυλακή κάθε κρατούμενου, υπό τον όρο της εμπιστευτικότητας και του
ιατρικού απορρήτου, προκειμένου να ανιχνευθούν, μεταξύ άλλων, οι ασθένειες,
συμπεριλαμβανομένων μολυσματικών ασθενειών». Μάλιστα, η εν λόγω δήλωση
διαβιβάσθηκε μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς
τους Διευθυντές των Καταστημάτων Κράτησης, οι οποίοι δεν μπορούν ούτε τεστ να κάνουν
και φυσικά ούτε να προσλάβουν το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη εφαρμόζονται συγκεκριμένα
πρωτόκολλα και διαδικασίες για τα τεστ ανίχνευσης του κορωνοιού όπως π.χ. το Ηνωμένο
Βασίλειο, όπου στην σχετική «λίστα των βασικών εργαζομένων με προτεραιότητα στα τεστ»
είναι και το σωφρονιστικό προσωπικό των Φυλακών (list of essential workers prioritized for
testing).
Η Ομοσπονδία μας με το υπ’ αριθμόν 71/20-3-2020 υπόμνημά μας έχει ήδη προτείνει
δέσμη μέτρων για την προστασία των Φυλακών από τον κορωνοϊό, ανάμεσα στα οποία είναι
τα κινητά συνεργεία του ΕΟΔΥ που ήδη συγκροτούνται για να πραγματοποιούν ελέγχους σε
τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτά τα συνεργεία μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες και στα (34)
Καταστήματα Κράτησης και το Ίδρυμα Αγωγής της Χώρας.
Τέλος, έχουμε προτείνει όλα τα Ιατρεία των Φυλακών και ιδίως τα θεραπευτικά
Καταστήματα Κράτησης, όπως το Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού (τέως
Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού), το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού και το
Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων να προμηθευτούν τα σχετικά τεστ και
ταυτόχρονα με την απαραίτητη πρόσληψη του σχετικού ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού (που δυστυχώς δεν έχει γίνει) να λαμβάνουν δείγματα από πιθανά ύποπτα
κρούσματα που θα εντοπίζονται μέσα στις Φυλακές.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε τυχόν βοήθεια.
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