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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: Ελλείψεις προσωπικού φύλαξης στο Κατάστημα Κράτησης
Ανηλίκων Κορίνθου
Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται ότι πληθαίνουν οι αναφορές και
οι διαμαρτυρίες των υπαλλήλων φύλαξης στο κατάστημα Κράτησης Ανηλίκων
Κορίνθου, σχετικά με την υποστελέχωση που υπάρχει στον τομέα της
φύλαξης και έχουν σταλεί πολλές επιστολές στους αρμόδιους φορείς όπου
ζητείται να γίνουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη συνέχιση της
εύρυθμης λειτουργίας αυτού.
Σύμφωνα με τους υπαλλήλους, αυτή τη στιγμή το προσωπικό των
υπαλλήλων φύλαξης αποτελείται από 8 άτομα (υπάλληλοι φύλαξης ΔΕ) από
τους οποίους οι τέσσερις είναι αποσπασμένοι από άλλα καταστήματα
κράτησης και έναν Αρχιφύλακα. Για μια 24ωρη υπηρεσία για τις δράσεις των
ανηλίκων,

με τέσσερις βάρδιες φύλαξης, απαιτούνται δεκατέσσερις,

υπάλληλοι εκ των οποίων οι τέσσερις είναι για την πρωινή βάρδια, τέσσερις
για την απογευματινή, τρεις για την πρώτη νυχτερινή και τρεις για την δεύτερη
νυχτερινή βάρδια. Ενώ, σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων του
προσωπικού θα έπρεπε να υπάρχουν είκοσι έξι υπάλληλοι φύλαξης ΔΕ,
σύμφωνα πάντα με τις οργανικές θέσεις και όχι οκτώ που υπάρχουν σήμερα.
Επομένως για το λόγο αυτό οι εναπομείναντες υπάλληλοι δεν μπορούν να
κάνουν χρήση των ρεπό που δικαιούνται και των κανονικών αδειών με
αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί και να υπάρχουν αυτή τη στιγμή για
κάθε υπάλληλο από 150 έως 280 χρωστούμενα ρεπό και 65 έως 111 ημέρες
κανονικής αδείας συμπεριλαμβανομένης και της αδείας των προηγούμενων
ετών.
Οι υπάλληλοι θεωρούν ότι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκονται στην
ίδια κατάσταση και το προσωπικό είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης με
αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς
ασφαλείας.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι έχουν ανακληθεί οι αποσπάσεις υπαλλήλων
που είχαν μεταφερθεί στο κατάστημα της Κορίνθου, από το κατάστημα της
Τύρινθας για ενίσχυση αυτού και αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών
του, ενώ δεν προσήλθε κανείς, αν και είχαν εκδοθεί οι απαραίτητες
αποφάσεις για τη μετάθεσή τους .
Τέλος, λόγω της μεγάλης έλλειψης σε προσωπικό θα αναγκαστούν να
μειώσουν κατά 80% τις ενέργειες και τις δράσεις που αφορούν τους ανήλικους
κρατούμενους, όπως τα επισκεπτήρια για λόγους ασφάλειας και τάξης.
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό φύλαξης
στο κατάστημα κράτησης Ανηλίκων της Κορίνθου;
2. Για ποιους λόγους δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό φύλαξης
έτσι ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη ασφάλεια τόσο για τους ίδιους
όσο και για τους ανήλικους κρατούμενους;
3. Ειδικότερα, είναι ενήμερος για τα κενά που υπάρχουν ανά κλάδο
και ειδικότητα και ποιές πρωτοβουλίες θα λάβει ώστε να καλυφθούν
τα κενά αυτά;
4. Υπάρχει πρόβλεψη να γίνουν προσλήψεις φυλακτικού προσωπικού
και εντός ποιού χρονικού πλαισίου;
5. Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να ληφθούν για να αντιμετωπιστούν
όλα όσα συμβαίνουν, έτσι ώστε το προσωπικό που είναι στα
πρόθυρα

της

κατάρρευσης

και

δουλεύει

ακατάπαυστα

και

συνεχόμενα να νιώσει ότι μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με τους
κανονισμούς ασφαλείας;
6. Τι μέτρα θα ληφθούν ώστε να μην είναι άκρως επικίνδυνη η
καθημερινότητα τόσο για τους ίδιους όσο και για τους ανήλικους
κρατούμενους;
Η ερωτώσα βουλευτής
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