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Κορυδαλλός, 1 Νοέμβρη 2013
Αριθ. Πρωτ. 266
ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
Συνάδελφοι Συναδέλφισσες,
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29/10/2013 μεταξύ του Προεδρείου της
Ομοσπονδίας μας και της Πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Με αφορμή την επίθεση κατά συναδέλφων μας στο Κ.Κ Κορυδαλλού, παρουσιάσαμε
αναλυτικά την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές της χώρας και την βία που σχεδόν
καθημερινά αντιμετωπίζουμε είτε εναντίον μας, είτε μεταξύ των κρατουμένων. Επίσης,
διατυπώσαμε εκ νέου τις προτάσεις μας για τον σχεδιασμό νέων δομών κράτησης και την
αποτελεσματική λειτουργία υφιστάμενων δομών (π.χ οι αγροτικές φυλακές).
Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
Η επιτακτική ανάγκη απορρόφησης δημοτικών αστυνομικών στον κλάδο ΔΕ Φύλαξης,
ενώ τονίστηκε από πλευράς μας ότι ο συνολικός αριθμός των 550, ακόμα και αν
απορροφηθεί, δεν επαρκεί για τις πραγματικές ανάγκες όλων των φυλακών σε όλους
τους κλάδους και τις ειδικότητες.
Επίσης, τονίσαμε ότι στην περίπτωση που υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός
απορρόφησης των δημοτικών αστυνομικών είναι αυτονόητο ότι οι νυκτερινές βάρδιες
και οι βάρδιες κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και ημέρες των αργιών, δεν θα αυξηθούν
αν πρωτίστως δεν αυξηθούν οι σχετικές πιστώσεις των κωδικών νυκτερινών και
εξαιρέσιμων του έτους 2014. Προτείναμε την αύξηση των σχετικών πιστώσεων.
Εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας και προειδοποιήσαμε ότι θα αντιδράσουμε στην
περίπτωση που δεν δοθεί λύση με τις συμβάσεις των κατ’ επίσκεψη γιατρών των
καταστημάτων κράτησης. Η διεξαγωγή πιθανού διαγωνισμού προσλήψεων για την
κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στις φυλακές μέσω ΑΣΕΠ, εκτός του ότι είναι
χρονοβόρα, είναι πιθανόν να μην είναι και αποτελεσματική. Θεωρούμε
επιβεβλημένες τις συμβάσεις των κατ’ επίσκεψη ιατρών, ώστε η στοιχειώδης
πρωτοβάθμια περίθαλψη των κρατουμένων να μην καταρρεύσει και αυτή.
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Σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας την καταβολή του οποίου
διεκδικούμε και για το διοικητικό προσωπικό των καταστημάτων κράτησης και των
Ιδρυμάτων Αγωγής, αναμένουμε την δικαίωση του αιτήματός μας.
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