Ο.Σ.Υ.Ε
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΦΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΔΡΑ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΟΛΩΜΟΤ 2 Σ.Θ. 91503 Σ.Κ. 181 10
ΣΗΛ. 2104950760 – 2104967174 FAX 2104950710
www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr
ΜΕΛΟ Α.Δ.Ε.Δ.Τ

Κορυδαλλός, 28 Σεπτζμβρη 2011
Αριθ. Πρωτ. 268
ΠΡΟ:

Υπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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Κοιν/ςθ:
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κ. Γιώργο Πεταλωτή
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κ. Μαρίνο Σκανδάμη
 Ειςαγγελία Εφετών Αθηνών
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 Υποδ/νςη Μεταγωγών Δικαςτηρίων Αττικήσ
 Δικηγορικό Σφλλογο Αθηνών
 Δικηγορικό Σφλλογο Πειραιά
 Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μζλη ΟΣΥΕ
Θζμα: Γνωςτοποίθςθ απεργιακϊν κινθτοποιιςεων
Κύριε Υπουργέ
Επανειλθμμζνωσ τόςο ςε κατ’ ιδίαν ςυναντιςεισ μασ όςο και μετά κατά καιροφσ
υπομνιματα που ςασ ζχουμε αποςτείλει, ςασ ζχουμε ενθμερϊςει για το οξφ πρόβλθμα τθσ
ζλλειψθσ προςωπικοφ και ειδικότερα για το φυλακτικό προςωπικό που τότε ζφτανε ςε
ποςοςτό 35% επί των οργανικϊν κζςεων. Σα ίδια, αν όχι χειρότερα ποςοςτά
παρατθροφνταν και ςτουσ υπολοίπουσ κλάδουσ τθσ υπθρεςίασ μασ.
Για παράδειγμα ςτο νοςθλευτικό προςωπικό και ςτον κλάδο ΣΕ Τγείασ Πρόνοιασ είχε
ζλλειψθ 49%, ςτον κλάδο ΔΕ Νοςθλευτικισ ζλλειψθ 26%. Ποςοςτά ζλλειψθσ
παρατθροφνται και ςτο διοικθτικό προςωπικό όπου ςτον κλάδο ΠΕ ωφρονιςτικοφ υπάρχει
ζλλειψθ 35%, ςτον κλάδο ΣΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ 30% και ςτον κλάδο ΔΕ Διοικθτικοφ
Λογιςτικοφ 38%.
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Όλα αυτά τα ποςοςτά ίςχυαν πριν τισ τελευταίεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ τθσ
Κυβζρνθςθσ ςχετικά με το ςυνταξιοδοτικό και το μιςκολόγιο. Εξαιτίασ αυτϊν
δθμιουργικθκε όπωσ και ςε όλο ςχεδόν το δθμόςιο τομζα ζνα κφμα φυγισ των υπαλλιλων
προσ ςυνταξιοδότθςθ. τθν περίπτωςι μασ αυτό αφορά τουσ υπαλλιλουσ όλων των
κλάδων. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα να επιτείνει το πρόβλθμα και πλζον να μιλάμε για κενά
ςε προβλεπόμενεσ οργανικζσ κζςεισ και ανά κλάδο τθσ τάξθσ 50%. Ειδικότερα ςτον κλάδο
ΔΕ Φφλαξθσ τα κενά ωσ προσ τισ οργανικζσ κζςεισ είναι 38% και ωσ προσ τισ καλυμμζνεσ
κζςεισ υπάρχουν κενά 55%.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι αυτζσ οι οργανικζσ κζςεισ είναι αμετάβλθτεσ τα τελευταία 20
χρόνια και είχαν προβλεφκεί για τθν κράτθςθ 8000-9000 κρατουμζνων. ιμερα όμωσ
ζχουμε 12500 κρατουμζνουσ με τελείωσ διαφορετικι ςυνείδθςθ και παραβατικι
ςυμπεριφορά, τόςο εκτόσ όςο και εντόσ τθσ φυλακισ. Επίςθσ, ο αρικμόσ των καλυμμζνων
οργανικϊν κζςεων δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να αφορά τα προςφάτωσ
νεοανεγερκζντα καταςτιματα κράτθςθσ, τα οποία επιτζλουσ πρζπει να λειτουργιςουν.
Με όλα αυτά είναι φανερό ότι το προςωπικό δεν ζχει απλά αγγίξει αλλά προ πολλοφ
ζχει ξεπεράςει τα ζςχατα όρια αντοχισ του και λειτουργεί με τα όποια εναπομείναντα
ψυχικά του αποκζματα. Η αςφάλεια των καταςτθμάτων, των κρατουμζνων κακϊσ και του
προςωπικοφ είναι μία ζννοια που από ςυνικεια εξακολουκοφμε και τθ χαρακτθρίηουμε
ζτςι. Περιςτατικά όπωσ αυτά με τον ςυνάδελφο Χριςτο Κλιάρθ ςτο Κ.Κ Δομοκοφ που λόγω
τθσ εφορκθσ άςκθςθσ των κακθκόντων του ζγινε ςτόχοσ πολλαπλϊν απειλϊν ακόμα και με
αφίςεσ και πανό που αναρτικθκαν ςτθν πόλθ τθσ Λάριςασ λοιδορικθκε και εξακολουκεί να
απειλείται ευκζωσ. Ωσ και προκιρυξθ κυκλοφόρθςαν κάποιοι εναντίον του, γεγονόσ για το
οποίο ςασ ζχουμε ενθμερϊςει και ωσ οφείλετε φανταηόμαςτε ότι το ζχετε αξιολογιςει.
Γνωρίηετε επίςθσ ότι ο ςυνάδελφοσ πφροσ Λαχανάσ ζμεινε ανάπθροσ μετά από τθν
άνανδρθ απόπειρα δολοφονίασ του όταν τον πυροβόλθςαν πιςϊπλατα πρϊθν κρατοφμενοι
ζξω από τθν πόρτα του ςπιτιοφ του.
Μαηί με αυτά τα αυταπόδεικτα ακραία περιςτατικά βίασ για τα οποία τίποτα και κανείσ
δεν μπορεί να αποκλείςει ότι δεν κα επαναλθφκοφν (το αντίκετο κα λζγαμε εμείσ) κα
πρζπει να αξιολογιςετε και τουσ επαναλαμβανόμενουσ και ςχεδόν κακθμερινοφσ
ξυλοδαρμοφσ ι απόπειρεσ ξυλοδαρμϊν ι κάκε μορφι βίασ που δζχονται οι ςυνάδελφοί μασ
ςτισ διάφορεσ φυλακζσ που υπθρετοφν. Σο ίδιο ιςχφει και για τουσ φιλιςυχουσ
κρατουμζνουσ που κακθμερινά απειλοφνται, εκβιάηονται, ξυλοκοποφνται ι τραυματίηονται
βαρφτατα για διάφορουσ λόγουσ και από διάφορουσ ςυγκρατουμζνουσ τουσ. Ειδικότερα
αυτά τα γεγονότα μα κυρίωσ λόγω τθσ ςυχνότθτασ που πλζον επαναλαμβάνονται είναι οι
πιο αψευδείσ μάρτυρεσ τθσ κατάςταςθσ ςτθν οποία ζχουν περιζλκει οι φυλακζσ τθσ χϊρασ.
Δεν είμαςτε διατεκειμζνοι να ανεχτοφμε πολφ περιςςότερο να ςιωπιςουμε απζναντι
ςε αυτιν τθν κατάςταςθ. Προβλθματιςμοί, αγωνίεσ, διαμαρτυρίεσ και διεκδικιςεισ ςχετικά
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με τθ μείωςθ των αποδοχϊν μασ, ςασ γνωρίηουμε ότι τισ διατθροφμε ακζραια ηωντανζσ.
Ωςτόςο, ςτθν δεδομζνθ χρονικι ςυγκυρία δεν τισ αναδεικνφουμε ωσ πρϊτο κζμα διότι για
εμάσ πζραν τθσ οικονομικισ επιβίωςθσ, πρωτίςτωσ υφίςταται κζμα ςυνζχιςθσ τθσ φυςικισ
μασ φπαρξθσ. Λόγω τθσ επιβάρυνςθσ λοιπόν των ςυνκθκϊν εργαςίασ μασ κατά τθν άςκθςθ
των κακθκόντων μασ προτάςςουμε το ηιτθμα τθσ αςφαλισ παρουςίασ μασ και ηθτοφμε τθν
απόλυτθ ςυμπαράςταςι ςασ, θ οποία είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν αποδοχι και τθν
ικανοποίθςθ των δίκαιων αιτθμάτων μασ.
Δεν απεργοφμε για να διαμαρτυρθκοφμε. Απεργοφμε φωνάηοντασ SOS. Δεν πάει άλλο.
Η αςφαλισ κράτθςθ των κατά μεγάλο ποςοςτό φιλιςυχων κρατουμζνων κακϊσ και των
εργαηομζνων ςυναδζλφων μασ αποτελοφν ςτοιχειϊδθ υποχρζωςθ τθσ πολιτείασ.
Απεργϊντασ ηθτάμε εδϊ και τϊρα προςλιψεισ υπαλλιλων και εξαίρεςι μασ από τον
γενικό περιοριςμό των προςλιψεων ςτο δθμόςιο ςτθ λογικι 10 ςυνταξιοδοτιςεισ ζνασ
νεοδιοριηόμενοσ.
Μασ είναι αδιάφορο μζςα από ποια διαδικαςία κα γίνουν οι διοριςμοί αυτοί.
Εκτιμϊντασ όμωσ τθ γενικότερθ κατάςταςθ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, τθν άποψθ τθσ
κυβζρνθςθσ περί πλεονάηοντοσ προςωπικοφ ςε κάποιουσ χϊρουσ, κακϊσ και τθν επιλογι ωσ
λφςθ τθσ εργαςιακισ εφεδρείασ, προτείνουμε τθν μετάταξθ υπαλλιλων από όποιουσ
χϊρουσ κεωρεί θ κυβζρνθςθ ότι ζχουν πλεονάηον προςωπικό ςτθν πολλαπλϊσ
δοκιμαηόμενθ δικι μασ υπθρεςία. Είναι εμφανζσ ότι θ διεκδίκθςι μασ δεν ζχει να κάνει με
το Ευ ηειν, αλλά κατά κυριολεξία με το ηειν και τθν φπαρξθ μασ.
υνεπϊσ, το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Ομοςπονδίασ μασ υλοποιϊντασ ομόφωνθ
απόφαςθ του υνεδρίου των Αντιπροςϊπων ςχετικά με απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ, ςε
ζκτακτθ ςυνεδρίαςι του ςτισ 27/09/2011 και μετά τθν ςυνάντθςθ με τον Τφυπουργό
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Γιϊργο Πεταλωτι αποφάςιςε και
διαμόρφωςε το παρακάτω πρόγραμμα απεργιακϊν κινθτοποιιςεων:
Ημερομηνία
Σετάρτθ 05/10/2011
Πζμπτθ 06/10/2011
Παραςκευι 07/10/2011
Δευτζρα 10/10/2011
Σρίτθ 11/10/2011
Σετάρτθ 12/10/2011
Πζμπτθ 13/10/2011
Παραςκευι 14/10/2011

Απεργία ή Στάςη Εργαςίασ
υμμετοχι ςτθν 24ωρθ απεργία ΑΔΕΔΤ
τάςθ Εργαςίασ 08:00-11:00 & 15:00-18:00
24ωρθ Απεργία
24ωρθ Απεργία
τάςθ Εργαςίασ 08:00-11:00 & 15:00-18:00
24ωρθ Απεργία
τάςθ Εργαςίασ 08:00-11:00 & 15:00-18:00
τάςθ Εργαςίασ 08:00-11:00 & 15:00-18:00
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Κατά τθν διάρκεια των ςτάςεων εργαςίασ και των απεργιακϊν κινθτοποιιςεων δεν θα
πραγματοποιηθοφν:
1) Επιςκεπτήρια ςυγγενών κρατουμζνων
2) Επιςκεπτήρια ςυνηγόρων
3) Παραλαβζσ και μεταγωγζσ κρατουμζνων
Αποφυλακίςεισ, μεταγωγζσ των κρατουμζνων από και προσ τισ αρχζσ που εξετάηουν τθν
παράταςθ ι μθ τθσ κράτθςισ τουσ, δικαςτιρια που υπόκεινται ςε παραγραφι ι
ςυμπλιρωςθσ 18μινου, τακτικζσ ι ζκτακτεσ παραλαβζσ και μεταγωγζσ από και προσ τα
νοςθλευτικά και ψυχιατρικά ιδρφματα, κακϊσ και όλεσ οι εςωτερικζσ λειτουργίεσ των
φυλακϊν κα γίνονται κανονικά. Για το λόγο αυτό ορίηεται ωσ προςωπικό αςφαλείασ το
ςφνολο του προςωπικοφ.
Κάκε πρωτοβάκμιο όργανο που κα αποφαςίςει να ςυμμετζχει ςτισ απεργιακζσ
κινθτοποιιςεισ οφείλει με ενζργειζσ του να ενθμερϊςει τισ κατά τόπουσ δικαςτικζσ,
ειςαγγελικζσ και αςτυνομικζσ αρχζσ, κακϊσ και τουσ οικείουσ δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ.
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