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Καιρό τώρα έχουμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την πλήρη
υποστελέχωση των καταστημάτων κράτησης σε όλη την χώρα. Οι τελευταίες πληροφορίες
και οι εξελίξεις από την πολιτική σκηνή (βλέπε νέα μέτρα και τρόικα) σε καμιά περίπτωση
δεν μπορούν να εκθλιφθούν ως εγγύηση για την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης και της
ανακοίνωσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την πρόσληψη 500 σωφρονιστικών
υπαλλήλων.
Ενδιάμεσα, η Ομοσπονδία μας προκείμενου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό
της υποστελέχωσης, όπως είναι γνωστό είχε προτείνει την τροποποίηση του προεδρικού
διατάγματος που αφόρα την λειτουργία της εξωτερικής φρουράς, ώστε οι διευθυντές των
κατά τόπους καταστημάτων κράτησης στους οποίους άλλωστε διοικητικά ανήκουν οι
εξωτερικοί φρουροί, να μπορούν να χρησιμοποιούν εξωτερικούς φρουρούς κυρίως από τα
καταστήματα της περιφέρειας σε εσωτερικές εργασίες των φυλακών.
Επίσης, σε δεύτερο χρόνο προτείναμε να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη του
προεδρικού διατάγματος σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας που προβλέπει 24ωρη αποχή
από την εργασία μετά από προσφορά 8 ωρών εργασίας. Ζητήσαμε δηλαδή να ισχύσει ότι
ισχύει για το σύνολο των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο, δηλαδή μέσα στο 24ωρο και όχι
μετά από 24 ώρες να εργάζονται και οι εξωτερικοί φρουροί. Με τον τρόπο αυτό θα
μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε σχεδόν μια ολόκληρη βάρδια, πρωινή ή απογευματινή με
αποτέλεσμα να καλυφτούν πολλές από τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.
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Παρότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης έκανε καταρχήν την πρώτη
πρότασή μας δεκτή και θα εξέταζε όπως είπε την δεύτερη περίπτωση, από διαρροές που
δίνονται στα διάφορα site της εξωτερικής φρουράς μαθαίνουμε ότι η πολιτική ηγεσία έχει
δεσμευθεί να βρει γραφεία στους εξωτερικούς φρουρούς και όχι να καλύψει τα τεράστια
κενά στην φύλαξη και την ασφάλεια των φυλακών. Αν αυτό ήταν το πρόβλημα, το πως θα
βολευτούν κάποιοι εξωτερικοί φρουροί ας το κάνανε τουλάχιστον όπως προβλέπεται. Με
μετατάξεις. Όλα τα υπόλοιπα αν δεν είναι εμπαιγμός προφανώς πρόκειται περί αδυναμίας
κάποιων να αντιληφτούν την κρίσιμη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο σύνολο των
φυλακών της χώρας.
Ταυτόχρονα, παραμένουμε απλήρωτοι για τις νυχτερινές υπερωριακές και
εξαιρέσιμες ώρες εργασίας μας και για όλο το 2012, ενώ στις περισσότερες φυλακές
παραμένουν απλήρωτα δεδουλευμένα νυχτερινά και εξαιρέσιμα για τον Σεπτέμβριο,
Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2011.
Αντιλαμβανόμενοι ότι έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, ότι δηλαδή εμπαιζόμαστε,
το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας σε έκτακτη συνεδρίαση του σήμερα Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012
αποφάσισε ομόφωνα για τους παραπάνω λόγους, να πραγματοποιήσει τρίωρες
επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας κατά τις ημερήσιες βάρδιες από την Δευτέρα 8
Οκτωβρίου 2012 και για μια εβδομάδα, έως δηλαδή την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012 . Οι
στάσεις εργασίας θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 7πμ μέχρι τις 10πμ και από
τις 1μμ έως τις 4μμ.
Σας γνωρίζουμε τέλος ότι για τα δυο θέματα, δηλαδή της έλλειψης προσωπικού
στην εσωτερική φύλαξη και της μη καταβολής των δεδουλευμένων, το συνέδριο των
αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας μας έχει εξουσιοδοτήσει το ΔΣ της ΟΣΥΕ για περαιτέρω
απεργιακές κινητοποιήσεις με 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες.
Ο εμπαιγμός και η παραπληροφόρηση πρέπει να σταματήσουν και εμείς δεν
ευθυνόμαστε για κανένα από τα δυο.

Κατά την διάρκεια των στάσεων εργασίας 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.
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Κάθε πρωτοβάθμιο όργανο που θα αποφασίσει να συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση οφείλει με
ενέργειές του να ενημερώσει τις κατά τόπους δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, καθώς και
τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους.
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