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Κορυδαλλός, 19 Νοέμβρη 2020
Αριθ. Πρωτ.: 220
Προς: 1. Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Ελευθέριο Οικονόμου
2. Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, κα Σοφία Νικολάου
Κοιν/ση: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
Θέμα: «Πρόταση τροπολογιών για τους συναδέλφους από τον διαγωνισμό 6Κ/2018 ΑΣΕΠ»
ΣΧΕΤ.: υπ’ αριθμόν 109/20-5-2020 έγγραφό μας

Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ,
Αξιότιμη κ. Γενικέ,
Όπως γνωρίζετε 232 συνάδελφοί μας κλάδου ΔΕ Φύλαξης από τον διαγωνισμό του
ΑΣΕΠ 6Κ/2018 βρέθηκαν και πάλι στον δρόμο, χωρίς δουλειά, καταστρέφοντας για μία ακόμη
φορά τους προσωπικούς και οικογενειακούς τους προγραμματισμούς, ενώ πολλοί από
αυτούς έχουν οικογένειες, παιδιά και βρίσκονταν μακριά από τους τόπους καταγωγής τους,
αναγκάστηκαν ξανά να ξεσπιτωθούν και να ξενοικιάσουν τα σπίτια τους.
Επιπρόσθετα, σε μία εξαιρετικά κρίσιμη καμπή για τις Φυλακές και εν μέσω πανδημίας,
οι ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες μας βρίσκονται σε ένα επικίνδυνο αδιέξοδο, καθώς το
προσωπικό αυτό ήταν προσωπικό «πρώτης γραμμής». Κυριολεκτικά, σε πολλά Καταστήματα
Κράτησης η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη από κάθε άποψη, γεγονός που ασφαλώς
το γνωρίζετε.
Δυστυχώς, για άγνωστους λόγους σε εμάς, η ανωτέρω σχετική πρότασή μας δεν έγινε
αποδεκτή (παρά το γεγονός ότι την καταθέσαμε από τον περασμένο Μάιο 2020) και ήταν
μαθηματικώς βέβαιο ότι θα βρεθούμε στην σημερινή τραγική κατάσταση.
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Για μία ακόμη φορά σας καλούμε να παρέμβετε άμεσα ώστε να κατατεθεί το
συντομότερο δυνατό τροπολογία, σύμφωνα με την οποία να επιτρέπεται ο κατ’ εξαίρεση
διορισμός όλων των επιτυχόντων της 6Κ/2018, όπως αυτοί προκύπτουν από τους
προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, έστω και τμηματικά.
Υπενθυμίζουμε δε, ότι ακόμα και μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων επιτυχόντων
από το ΑΣΕΠ πρέπει να ακολουθηθεί ο απαραίτητος έλεγχος γνησιότητας των
δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου από το αρμόδιο τμήμα υπηρεσιακής κατάστασης του
Υπουργείου μας.
Τέλος, θεωρούμε περιττό να αναφέρουμε ότι κάθε άλλη παράνομη και εκτός κάθε
λογικής προσπάθεια να εργαστούν οι άνθρωποι αυτοί χωρίς σύμβαση, χωρίς ασφάλεια και
χωρίς μισθό είναι εντελώς «νοσηρή», αντεργατική και είναι σίγουρο ότι θα πέσει στο κενό,
αφού πρώτα θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο εργαζόμενους και κρατούμενους.
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