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Προς:
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου
Κοιν/ση: Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής
κύριο Μαρίνο Σκανδάμη
Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Οι κατά καιρούς δημόσιες παρεμβάσεις μας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οι
ακροάσεις μας από τις αρμόδιες διακομματικές επιτροπές της βουλής τόσο για την εξέταση
του σωφρονιστικού συστήματος όσο και κατά την πρόσφατη συζήτηση του ψηφισθέν πλέον
νομοσχεδίου για την δημιουργία φυλακών Γ’ τύπου, τα αλλεπάλληλα έγγραφα και
υπομνήματα που έχουμε αποστείλει και επεξηγήσει επακριβώς στην πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, η βία, η εκμετάλλευση και η εξαθλίωση που επικρατεί εντός των
καταστημάτων κράτησης, οι δολοφονίες, οι θάνατοι και οι αυτοκτονίες κρατουμένων, η
υπερσυμφόρηση και ο συνωστισμός, η υποστελέχωση και η διάλυση του προσωπικού και η
υγειονομική κατάσταση μέσα στις φυλακές ως φαίνεται δεν έχουν σταθεί ικανά στοιχεία για
να πειστεί η Πολιτεία ότι το σύστημα κράτησης της χώρας έχει πλέον καταρρεύσει και
χρειάζεται επειγόντως άμεση λήψη μέτρων για την οργανωτική, λειτουργική και διοικητική
μεταρρύθμιση του.
Οι πρόσφατες προειδοποιητικές στάσεις εργασίας μας άφησαν παγερά αδιάφορο το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, που δείχνει να αντιμετωπίζει είτε στρεβλά είτε επιδερμικά τα
σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ΜΕΣΑ και όχι ΕΞΩ από τις φυλακές. Όσοι
πιστεύουν ότι με την δημιουργία φυλακών Γ’ τύπου θα επιλυθούν έστω και ορισμένα από
τα παραπάνω προβλήματα σφάλουν οικτρά και αγνοούν τις σοβαρότατες συνέπειες που θα
επακολουθήσουν. Ούτε καν παραδειγματίζονται από τα αλλεπάλληλα περιστατικά βίας
όπως το πρόσφατο στο Κ.Κ. Δομοκού (η σχεδιαζόμενη φυλακή υψίστης ασφαλείας), όπου
ένας κρατούμενος έσφαξε τον συγκρατούμενό του στο κελί. Αλήθεια πιστεύουν ότι τέτοια
περιστατικά στις φυλακές υψίστης ασφαλείας θα εξαλειφθούν ή θα κάνουν όλες τις
φυλακές Γ’ τύπου προκειμένου να πουν ότι κάτι έκαναν; Τι διαφορετικό θα μπορούσε να

1

κάνει σε αυτήν την περίπτωση ο διευθυντής της φυλακής αν ήταν συνταξιούχος
αρεοπαγίτης ή συνταξιούχος στρατηγός της αστυνομίας;
Οι εργαζόμενοι μέσα στις φυλακές διαμαρτυρόμαστε:
Διαμαρτυρόμαστε διότι στο άρθρο 44 του ψηφισθέν νομοσχεδίου δεν
διατυπώθηκε ο διορισμός συγγενικού προσώπου σωφρονιστικού υπαλλήλου
που έχει πέσει θύμα εγκληματικών ενεργειών εντός ή εκτός υπηρεσίας.
Διαμαρτυρόμαστε διότι παρά την πρωθυπουργική εξαγγελία με αφορμή την
δολοφονία του συναδέλφου μας Γεώργιου Τσιρώνη στο Κ.Κ. Μαλανδρίνου και
σχετικά με την ουσιαστική βοήθεια στην οικογένειά του, δεν προβλέφθηκε
απολύτως τίποτα στο πρόσφατο ψηφισθέν νομοσχέδιο ούτε έχει γίνει
γενικότερα κάτι προς την κατεύθυνση αυτή.
Διαμαρτυρόμαστε διότι η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων και ο
Υπουργός Δικαιοσύνης παραχώρησαν προς το ΤΑΙΠΕΔ 1000 περίπου στρέμματα
καλλιεργούμενων και προσοδοφόρων εκτάσεων της αγροτικής φυλακής
Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Τη στιγμή που κανείς δεν θέλει την ανέγερση φυλακών
στον τόπο του, εμείς παραχωρούμε τόπο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια
φυλακή, καταδικάζοντας ταυτόχρονα την αγροτική φυλακή Κασσάνδρας σε
κλείσιμο.
Διαμαρτυρόμαστε για το φιάσκο της απορρόφησης προς τα καταστήματα
κράτησης των πρώην δημοτικών αστυνομικών στον κλάδο ΔΕ Φύλαξης.
Διαμαρτυρόμαστε διότι η εξωτερική φρούρηση και η εσωτερική φύλαξη των
καταστημάτων κράτησης αντιμετωπίζεται με δυο μέτρα και δύο σταθμά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και το πρόσφατο άρθρο 14 για τις
φυλακές Γ’ τύπου όπου μετά από κομματικές πιέσεις ο Υπουργός Δικαιοσύνης
άλλαξε την αρχική διατύπωση σχετικά με τα καθήκοντα των εξωτερικών
φρουρών. Πρακτικά στην σχεδιαζόμενη φυλακή Γ’ τύπου του Κ.Κ. Δομοκού θα
υπηρετούν έξω από την φυλακή 250 αστυνομικοί υπάλληλοι,75 εξωτερικοί
φρουροί ενώ μέσα και για τις πραγματικές ανάγκες της φυλακής και για όλες τις
εσωτερικές λειτουργίες θα απασχολούνται μόλις 50 εσωτερικοί φύλακες. Επίσης,
έσπευσαν να λειτουργήσουν την σχολή εκπαίδευσης εξωτερικών φρουρών και
δη στην Κομοτηνή, παραβλέποντας την σχεδόν ανέξοδη λειτουργία της σχολής
εκπαίδευσης σωφρονιστικών υπαλλήλων στην Αθήνα, όχι μόνο για τους νέους
δημοτικούς αστυνομικούς αλλά και για μόνιμους σωφρονιστικούς υπαλλήλους
που έχουν διοριστεί από το 2008 και ακόμα δεν έχουν περάσει σχολή .
Διαμαρτυρόμαστε επίσης για την αξιολόγηση που πάει να γίνει με τον νόμο
4250 όπου προβλέπει εκτός των άλλων την υποχρεωτική ποσόστωση στην
βαθμολόγηση και ειδικά για τον χώρο μας, που από τις αλλαγές των
μνημονιακών όρων συνταξιοδότησης από τον Νοέμβριο του 2011 μέχρι σήμερα
παρουσιάζει κενά σε όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες πλέον του 30%.
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Διαμαρτυρόμαστε διότι η φυλακή Γ’ τύπου όπως σχεδιάστηκε, αντί να επιλύσει
θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα.
Διαμαρτυρόμαστε διότι η διοικητική μεταρρύθμιση στις φυλακές δεν μπορεί να
κινείται στην λογική του βολέματος ημετέρων συνταξιούχων ανώτερων
δικαστικών ή ανώτερων αξιωματικών της αστυνομίας, πολύ δε περισσότερο
αυτή να αφορά των χώρο έξωθεν των τειχών και όχι την μέσα λειτουργώσα
κοινωνία των εγκλείστων.
Διαμαρτυρόμαστε διότι στο ψηφισθέν σχέδιο νόμου του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρά τις
προειδοποιήσεις μας δεν εξαιρέθηκαν από τον νόμο οι διατάξεις που αφορούν
την λειτουργία του υπηρεσιακού συμβουλίου και την επιλογή των
υπαρχιφυλάκων( νόμου 3727/18-12-2008 άρθρο 26 και του ΠΔ 24/2012), με
αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χαθεί ο ενδιάμεσος και χωρίς μισθολογική
επιβάρυνση βαθμός του υπαρχιφύλακα, που τόσο απαραίτητος είναι όμως για
την λειτουργία της φυλακής και την διατύπωση της διοικητικής ιεραρχίας καθώς
επίσης προβλέπεται στον σωφρονιστικό κώδικα και στον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας.
Διαμαρτυρόμαστε διότι δεν υλοποιήθηκε μέχρι τώρα και ούτε έχει εκδηλωθεί η
διάθεση για την υλοποίηση της απόφασης του υπουργικού συμβουλίου της
υπηρεσιακής κυβέρνησης που αφορούσε την πρόσληψη 500 σωφρονιστικών
υπαλλήλων.
Διαμαρτυρόμαστε διότι το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους
συναδέλφους διοικητικούς υπαλλήλους των φυλακών δεν έχει εγκριθεί, ούτε
καν υπογραφεί από όλους τους συναρμόδιους υπουργούς και μας ζητούν
άκουσον άκουσον να τους αποδείξουμε (ανεξάρτητα αν το έχουμε κάνει ήδη και
μάλιστα επανειλημμένα) για ποιο λόγο είναι επικίνδυνες και ανθυγιεινές οι
συνθήκες που προσφέρουν εργασία όλοι οι εργαζόμενοι στις φυλακές .
Διαμαρτυρόμαστε διότι η αποζημίωση της νυχτερινής και εξαιρέσιμης εργασίας
μας καθυστερεί υπερβολικά εξαιτίας της τεράστιας γραφειοκρατίας, της άκριτης
τοποθέτησης του προσωπικού σε επιφυλακή και της αδυναμίας συνεννόησης
των υπηρεσιακών παραγόντων ή των πολιτικών ηγεσιών των Υπουργείων
Δικαιοσύνης και Οικονομικών.
Ζητάμε την επανεξέταση των διατάξεων που αφορούν τον χρόνο, τον τρόπο
μεταγωγής, την εργασία και την χορήγηση αδειών στους κρατουμένους και την
διοίκηση των προσφάτως ψηφισθέντων φυλακών Γ’ τύπου από συνταξιούχους.
Δεν μπορεί η μηδενική ανοχή από την υποχρέωση λειτουργίας ενός προνοητικού
κράτους να οδηγεί στην μετάλλαξη του σε κράτος εκδικητή.
Συνεκτιμώντας λοιπόν όλα τα παραπάνω, το γενικό συνέδριο αντιπροσώπων της
Ομοσπονδίας μας, σε εκτενή διάλογο κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του στον Κορυδαλλό
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στις 11 Ιουλίου 2014, αποφάσισε να κατέλθει σε απεργιακές κινητοποιήσεις με τα
παρακάτω ειδικότερα αιτήματα:
1. Άμεση παροχή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο
σύνολο των εργαζομένων στις φυλακές.
2. Υλοποίηση της απόφασης του υπουργικού συμβουλίου που αφορά την
πρόσληψη 500 σωφρονιστικών υπαλλήλων
3. Διοικητική μεταρρύθμιση και οργανωτική ανασυγκρότηση των καταστημάτων
κράτησης σε μια πολυκλαδική, ουσιαστική και αποτελεσματική υπηρεσία και
με διευρυμένους χαρακτήρες καταστημάτων κράτησης.
Το πρόγραμμα των απεργιακών μας κινητοποιήσεων έχει ως ακολούθως:
 Τρίτη 22/7/2014 – Στάση εργασίας από 07:00 έως 10:00 και από 15:00 έως 18:00
 Τετάρτη 23/7/2014 - 24ωρη πανελλαδική απεργία
 Πέμπτη 24/7/2014 – Στάση εργασίας από 07:00 έως 10:00 και από 15:00 έως 18:00
 Παρασκευή 25/7/2014 - 24ωρη πανελλαδική απεργία
Κατά την διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων δεν θα πραγματοποιηθούν:
1) Επισκεπτήρια συγγενών κρατουμένων
2) Επισκεπτήρια συνηγόρων
3) Παραλαβές και μεταγωγές κρατουμένων
Αποφυλακίσεις, μεταγωγές των κρατουμένων από και προς τις αρχές που εξετάζουν την
παράταση ή μη της κράτησής τους, δικαστήρια που υπόκεινται σε παραγραφή ή
συμπλήρωσης 18μήνου, τακτικές ή έκτακτες παραλαβές και μεταγωγές από και προς τα
νοσηλευτικά και ψυχιατρικά ιδρύματα, καθώς και όλες οι εσωτερικές λειτουργίες των
φυλακών θα γίνονται κανονικά. Για το λόγο αυτό ορίζεται ως προσωπικό ασφαλείας το
σύνολο του προσωπικού.
Κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο μας οφείλει με ενέργειές του να ενημερώσει τις κατά
τόπους δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, καθώς επίσης και τους οικείους
δικηγορικούς συλλόγους. Οι ώρες των στάσεων εργασίας μπορούν να τροποποιηθούν με
απόφαση των πρωτοβάθμιων σωματείων μας.
Όλες οι Απεργίες και οι Στάσεις Εργασίας που θα προκηρύξουν τα πρωτοβάθμια
σωματεία μας θα πρέπει να κοινοποιούνται και στην Ομοσπονδία μας στο fax 2104950710 ή
στο email osye@otenet.gr .
Παραγγέλλεται δικαστικός επιμελητής όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα.
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