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ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
Θέμα: Διαθεσιμότητα – Κινητικότητα
Συνάδελφοι Συναδέλφισσες,
Η κινητικότητα και η διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων είναι ένα μέτρο που
αφορά το σύνολο σχεδόν των δημοσίων υπηρεσιών. Ακόμα και αυτών που είναι εμφανώς
υποστελεχωμένες ή αγγίζουν τα όρια της διάλυσης, όπως τα Καταστήματα Κράτησης και τα
Ιδρύματα Αγωγής.
Και ενώ όλοι θα περίμεναν ότι η κινητικότητα προσωπικού από άλλες υπηρεσίες, που
πιθανόν παρουσιάζουν πλεονάζοντες υπαλλήλους θα μπορούσε να λειτουργήσει σε όφελος
εκείνων που έχουν κενά, επικρατεί μία ψυχρή και παράλογη επιλογή ώστε όλες οι
υπηρεσίες και όλα τα Υπουργεία να συμμετέχουν στο μέτρο της κινητικότητας, με απώτερο
και προφανή στόχο την απόλυση εργαζομένων.
Αυτήν την ψυχρή επιλογή κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και εμείς ως εργασιακός
χώρος και μάλιστα για τρίτη φορά, αφού είχε προηγηθεί η προσυνταξιοδοτική
διαθεσιμότητα και η εφεδρεία, καθώς και η πρώτη φάση της κινητικότητας από τις οποίες
είχαμε εξαιρεθεί. Σε αυτήν την φάση της κινητικότητας – διαθεσιμότητας των 12500
δημοσίων υπαλλήλων το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης σε κοινή σύσκεψη με όλα τα Υπουργεία είχε αποφασίσει να ενταχθούν σε
κινητικότητα 50 υπάλληλοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τις υπηρεσίες του.
Η Ομοσπονδία μας από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει και έχει αποδείξει σε όλες
τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου μας, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στις
αρμόδιες επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων ότι τα οργανικά και πραγματικά κενά σε
θέσεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων εντός των φυλακών, αλλά κυρίως στον κλάδο
πρώτης γραμμής ΔΕ Φύλαξης αγγίζουν ακόμα και το 60% και σε ορισμένες περιπτώσεις
ελλοχεύει ο κίνδυνος διάλυσης υπηρεσιών.
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Αυτά τα στοιχεία παρουσιάσαμε εκ νέου στην νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, στον νέο Υπουργό και στον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, οι
οποίοι κατανοούν την τραγική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και είπαμε ΟΧΙ στην
κινητικότητα και διαθεσιμότητα των «μόνιμων» (κατά τα άλλα) διοικητικών υπαλλήλων.
Όπως είπαμε ΟΧΙ και στην «λίστα» με τους 12 συναδέλφους μας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) διαφορετικών κλάδων και ειδικοτήτων από διάφορα Καταστήματα
Κράτησης που είχαν «προσημειωθεί σαν ακίνητο για πώληση». Και αποδείξαμε ότι όλοι οι
εναπομείναντες εργαζόμενοι μέσα στα Φυλακές και τα Ιδρύματα Αγωγής δεν περισσεύουν
και δεν μπορούν εν τοις πράγμασι να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε μορφή κινητικότητας.
Το τελικό αποτέλεσμα και για το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι γνωστό σε όλους και σε αυτή την φάση δεν
αφορά κανέναν εργαζόμενο. Θυμίζουμε όμως ότι πιθανόν μέχρι τέλους του έτους επιπλέον
12500 υπάλληλοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την διαθεσιμότητα. Η Ομοσπονδία μας όπου
και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβει ξανά. Άμεσα και δυναμικά!
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σε σχέση με την κινητικότητα δημοτικών αστυνομικών
προς τα καταστήματα κράτησης ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που έχει ζητηθεί από
το Υπουργείο Δικαιοσύνης αυξήθηκε από τους 550 και ξεπερνάει τα 800 άτομα για το
σύνολο των φυλακών της χώρας. Για κάθε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε με νεότερη
ανακοίνωσή μας.
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