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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: Ολοένα και αυξάνονται τα κρούσματα κορωνοϊού στα καταστήματα
κράτησης της χώρας
Απογοητευτική είναι η κατάσταση που επικρατεί στο Σωφρονιστικό Σύστημα της
χώρας σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας γεγονός που φαίνεται από τα
ολοένα και αυξανόμενα κρούσματα covid-19 στους κρατούμενους αλλά και τους
σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οδηγώντας σε καθεστώς άτυπου

lockdown τα

σωφρονιστικά τμήματα Τρικάλων, Άμφισσας, Κορυδαλλού, Κω, Αυλώνα, Διαβατών
αλλά και στο Ψυχιατρείο Κορυδαλλού (όπου οι ψυχικά νοσούντες βρίσκονται
πλήρως απομονωμένοι), λόγω της διασποράς του κορωνοϊού.
Από

τα

παραπάνω

καταστήματα, αυξημένη

διασπορά

καταγράφεται στον

Κορυδαλλό με 31 κρατούμενους και έναν σωφρονιστικό υπάλληλο, καθώς και στις
φυλακές Τρικάλων με 31 κρατούμενους και 9 σωφρονιστικούς. Παράλληλα, στα
Διαβατά 38 κρατούμενοι και δύο σωφρονιστικοί έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, ενώ
στην Άμφισσα 33 κρατούμενοι και τρεις σωφρονιστικοί υπάλληλοι έχουν επίσης
νοσήσει, με 37 να είναι και τα κρούσματα στις δικαστικές φυλακές στο Ναύπλιο και
11 στην Κω.
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής έχουν γίνει 6139
εμβολιασμοί σε κρατούμενους (τον Ιούνιο μόλις 22 είχαν εμβολιαστεί) σε σύνολο
11.113 κρατουμένων στη χώρα, ποσοστό που φτάνει το 55,2%, ενώ έχουν ήδη γίνει
62 αναμνηστικές δόσεις.
Στο σημείο αυτό, όμως, οφείλει να σημειωθεί πως οι αριθμοί αυτοί. αφορούν το
σύνολο των εμβολιασμών που έγινε από την αρχή του εμβολιαστικού προγράμματος
στα καταστήματα κράτησης, όταν από τότε είναι λογικό ο πληθυσμός να έχει
αλλάξει, είτε με καινούριους κρατούμενους που φυλακίζονται ή προφυλακίζονται είτε
με ανθρώπους που εξέτισαν την ποινή τους και αποφυλακίστηκαν.

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο και το κονδύλι των 605.640 ευρώ αύξησης
της αμοιβής των κατ’ επίσκεψη ιατρών,
Ερωτάται ο κ Υπουργός:
1.

Ποια είναι τα στοιχεία αναφορικά με κρούσματα κορωνοϊού στα σωφρονιστικά
καταστήματα της χώρας για τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο;

2.

Πόσα από τα κρούσματα αφορούν υπαλλήλους και πόσα κρατούμενους ανά
κατάστημα και ποιο το ποσοστό της νόσησης με βάση τη δυναμική κάθε
καταστήματος κράτησης;

3.

Πού οφείλεται η έξαρση της πανδημίας στα σωφρονιστικά καταστήματα της
χώρας;

4.

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για να υπάρχει ανάσχεση της διασποράς και
συγκεκριμένα, πού απομονώνονται τα κρούσματα μεταξύ των κρατουμένων και
πώς ελέγχονται οι συγκρατούμενοί τους και ποια ακριβώς υγειονομικά μέτρα
λαμβάνονται τόσο για την προστασία νοσούντων και του συνόλου του
πληθυσμού των φυλακών;

5.

Πόσοι υγειονομικοί, ποιων ειδικοτήτων και με ποιο καθεσττώς εργάζονται
αναλυτικά στα ιατρεία των φυλακών της χώρας;

6.

Ποιες ειδικότητες αφορούσε η πρόσληψη των 7 ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων
στον Κορυδαλλό και με τι καθεστώς απασχολούνται;

7.

Ποιες ακριβώς οι υγειονομικές συνθήκες στις φυλακές Κορυδαλλού, αλλά και στο
Ψυχιατρείο; Πόσοι και ποιον ειδικοτήτων ιατροί απασχολούνται;

8.

Υπάρχουν αυξημένα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων σωφρονιστικών
υπαλλήλων και αν ναι, ποια είναι αυτά;

9.

Πώς ακριβώς αξιοποιήθηκε το κονδύλι των 605.640 ευρώ;
Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

