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Κορυδαλλός, 27 Μάρτη 2017
Αριθ. Πρωτ.: 64
Προς:
- Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Σταύρο Κοντονή
- Γεν. Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής
κ. Ευτύχη Φυτράκη
- Γεν. Διευθυντή Σωφρονιστικής και Αντεγκληματικής Πολιτικής
κ. Γιάννη Σταλίκα
Κοιν/ση: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
ΘΕΜΑ: «Υποβιβασμός Υπαρχιφυλάκων στο Κ.Κ Κορυδαλλού»
Κύριε Υπουργέ,
Όπως μας ενημέρωσαν συνάδελφοί μας από το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού,
στις 14/3/2017 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση προσωπικού, όπου ανάμεσα σε άλλα
ανακοινώθηκε η απόφαση του Διευθυντή να καρατομηθούν δύο Υπαρχιφύλακες. Ο ένας είχε
τοποθετηθεί με ημερήσια διαταγή και ο άλλος είχε κριθεί μέσω του Ειδικού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης και με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης.
Επιπρόσθετα όταν οι συνάδελφοι ζήτησαν εξηγήσεις από την Διοίκηση της Φυλακής
για την καθαίρεσή τους, τους αποκρίθηκαν ότι αυτή είναι η απόφαση του Υπουργείου και ότι
είναι σε συνεννόηση με τον «συντονιστή των φυλακών» που κατοικοεδρεύει στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης.
Επίσης, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν παρατηρηθεί και άλλες υποχρεωτικές και
αδικαιολόγητες μετακινήσεις προσωπικού από τις αντρικές φυλακές Κορυδαλλού προς το
Παράρτημα της Φυλακής, δηλαδή απέναντι και σε χώρους εκτός της κύριας φυλακής.
Κύριε Υπουργέ,
Από πού προβλέπεται η καρατόμηση Υπαρχιφυλάκων και κυρίως αυτών που έχουν
κριθεί και τοποθετηθεί μέσω αξιοκρατικής και αντικειμενικής διαδικασίας του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου;
Ποιος Διευθυντής και ποιος ασυντόνιστος διευθυντής φυλακών δίνει τέτοιες εντολές,
με ποιο δικαίωμα και για ποιους λόγους;
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Μήπως σε κάποιους δεν αρέσουν συγκεκριμένοι υπάλληλοι και κυρίως δεν αρέσουν
αυτά που βλέπουν και ακούν; Και μήπως φροντίζουν με κάθε τρόπο να τους ξηλώνουν ή να
τους μετακινούν; Είναι προφανές ότι πρόκειται για την συνέχιση των προηγούμενων
καταγγελιών μας περί καθαιρέσεων στις Φυλακές (π.χ ΕΚΚΝ Αυλώνα, Κ.Κ Κορίνθου,
Ψυχιατρείο Κρατουμένων).
Αναρωτιόμαστε εάν αυτές οι μετακινήσεις και οι καρατομήσεις συσχετίζονται με το
πάρτι γενεθλίων που έλαβε χώρα στο Κ.Κ Κορυδαλλού, με διάφορους παρισταμένους και με
πλούσιο μπουφέ, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ
(19/3/2017).Αλήθεια έχει διαταχθεί κάποια έρευνα για αυτό; Τι περιείχε ο μπουφές και ποιος
τον πλήρωσε; -Θα επανέλθουμε-.
Κύριε Υπουργέ,
Η τήρηση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στις Φυλακές είναι υποχρέωση όλων μας.
Και πρωτίστως δική Σας.
Εάν δεν αποκατασταθούν αυτοί που καρατομήθηκαν στο Κ.Κ Κορυδαλλού και εάν δεν
επανέλθουν στις θέσεις τους, η Ομοσπονδία μας θα προβεί σε αγωνιστικές και απεργιακές
κινητοποιήσεις και θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την προάσπιση των εργασιακών
δικαιωμάτων των συνάδελφων μας.
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