
 

 

 

     

 

Αθήνα, 06 Οκτωβρίου 2022 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  

  

Θέμα:  Σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξωτερικοί φρουροί 

του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού  

 

Το Σωματείο Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης με 

επιστολή διαμαρτυρίας αναδεικνύει τα σοβαρότατα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι εξωτερικοί φρουροί του Καταστήματος Κράτησης 

Κορυδαλλού και ζητούν την άμεση επίλυσή τους.  

 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν:  

 

Στις 2 Οκτωβρίου και ενώ μήνες τώρα το συγκρότημα του Κορυδαλλού 

φρουρείται με ελάχιστες σκοπιές επανδρωμένες, οι Εξωτερικοί Φρουροί 

ενημερώθηκαν για άλλη μια αναστολή αδειών από τη διοίκηση του Τμήματος η 

οποία έρχεται να προστεθεί στις αναστολές αδειών σε όλες τις εορταστικές 

περιόδους, Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς και Πάσχα και στα χιλιάδες ρεπό τα 

οποία οφείλονται σε 230 Εξωτερικούς Φρουρούς του ΤΕΦΚΚ Κορυδαλλού, 

καθώς σε κάθε ένα Εξωτερικό Φρουρό οφείλονται άνω των 350 περίπου ρεπό.  

 

Αιτία οι αυξημένες για άλλη μια φορά φυλάξεις ασθενών κρατουμένων σε 

νοσηλευτικά ιδρύματα της Αττικής. Συγκεκριμένα καλούμαστε σαν τμήμα να 

φυλάξουμε δεκαπέντε (15) ασθενείς κρατούμενους σε δεκατέσσερις (14) 

φυλάξεις σε εννέα (9) διαφορετικά νοσηλευτικά ιδρύματα.  

 

Συνολικά απαιτούνται περίπου 120 φρουροί την ημέρα μόνο για τις φυλάξεις 

ασθενών κρατουμένων σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Ενώ κανονικά απαιτούνται 
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άλλοι τόσοι για να εφαρμοστεί το σχέδιο ασφαλείας του συγκροτήματος 

κορυδαλλού , που επειδή προφανώς και δεν επαρκούν, δεν τηρείται.  

 

 Την ίδια στιγμή …. Εξωτερικοί Φρουροί εκτελούν παρατύπως άοπλα 

καθήκοντα και παρόλο που η πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία έχει ενημερωθεί, 

δεν παρεμβαίνει.  

 

 Φρουρούμε 14 κρατούμενους, 9 με παθολογικά αίτια σε έξι διαφορετικά 

νοσοκομεία και 5 με ψυχιατρικά σε 4 διαφορετικά ψυχιατρεία. Πόσο πρέπει να 

φωνάξουμε και πως να σας πείσουμε για το προφανές, ότι αν δημιουργηθεί μια 

πτέρυγα με 10 κλίνες για τα παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά ΣΕ ΕΝΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και μία πτέρυγα για τα ψυχιατρικά περιστατικά ΣΕ ΕΝΑ 

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ , το πρόβλημα της κατασπατάλησης του προσωπικού και της 

ασφάλειας του συγκροτήματος Κορυδαλλού θα λυθεί;  

 

 Πόσο δύσκολο είναι στο ψυχιατρείο κορυδαλλού να φυλάγονται οι γυναίκες 

κρατούμενες όπως στο παρελθόν; Όλες οι γυναίκες κρατούμενες με ψυχιατρικά  

περιστατικά φρουρούνται σε νοσηλευτικές δομές ακόμα και για το πιο απλό 

περιστατικό καθώς το ψυχιατρείο κρατουμένων δεν δέχεται γυναίκες.  

 

 Η τέταρτη λύση είναι η πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων του 

Τμήματος οι οποίες ανέρχονται σε 115 !!! Με αύξηση του αριθμού των 

επιτυχόντων της 6Κ/2018 και της 9Κ/2021 ή με νέα προκήρυξη Εξωτερικών 

Φρουρών.  

 

Κατόπιν των παραπάνω,  

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

 

1. Είναι ενήμερος για την επιστολή διαμαρτυρίας του Σ.Υ.Ε.Φ.Κ.Κ.Α.; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει ώστε να αντιμετωπισθούν άμεσα τα 

χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια 

τόσο των ίδιων των εξωτερικών φρουρών όσο και των κρατουμένων στον 

Κορυδαλλό; 



 

 

3. Ποια βήματα θα γίνουν ώστε να στελεχωθεί πλήρως η υπηρεσία; 

4. Ποιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν με στόχο την επίλυση του ζητήματος της 

παροχής στήριξης και θεραπείας στις γυναίκες κρατούμενες που δεν δέχεται το 

ψυχιατρείο Κορυδαλλού; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 

 




