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Κορυδαλλός, 8 Απριλίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: 63
Προς: 1) Υπουργό Εσωτερικών
κ. Μαυρουδή Βορίδη
2) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
3) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη,
κ. Λευτέρη Οικονόμου
4) Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής
κα Σοφία Νικολάου
Κοιν/ση: 1) Πρόεδρο και Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων
2) Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης
Κρίσεων
3) Γενικό Διευθυντή Σωφ/κής και Αντεγκληματικής Πολιτικής
4) Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ

Θέμα: «Διαμαρτυρία για τον Διαγωνισμό 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ και το άρθρο 56 του σ/ν του
Υπουργείου Εσωτερικών»

Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες,

Με ιδιαίτερη απογοήτευση παρακολουθούμε ότι στο κατατεθέν σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα,
Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση
και την τοπική αυτοδιοίκηση» και στο άρθρο 56 με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων στελέχωσης
υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής» προβλέπεται διάταξη που
δυστυχώς ΔΕΝ ρυθμίζει, ούτε φυσικά επιλύει κατ’ ελάχιστο το σοβαρότατο πρόβλημα με τον
διαγωνισμό 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ και σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού στα Καταστήματα
Κράτησης της Χώρας.

Καταρχάς, με την ήδη διατυπωθείσα διάταξη θα συνεχιστεί η ιδιότυπη «ομηρία» των
υποψηφίων και των εργαζομένων -συναδέλφων μας με σύμβαση εργασίας του εν λόγω
διαγωνισμού, οι οποίοι παρά τις προτάσεις μας για τμηματικούς και σταδιακούς διορισμούς
των επιτυχόντων κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και παρά το γεγονός ότι
αυτή η πρόταση έχει τύχει ευρείας αποδοχής από πολλούς υπηρεσιακούς και πολιτικούς
παράγοντες, δυστυχώς δεν αποτυπώνεται στο παρόν άρθρο.
Επίσης, όπως προκύπτει από την παρ. 1 του άρθρου 56 εάν οι προσωρινοί πίνακες
επιτυχόντων του ΑΣΕΠ δεν αναθεωρηθούν και παραμείνουν οι ίδιοι, τότε οι υποψήφιοι που
θα έχουν δικαίωμα υπογραφής 12μηνης σύμβασης θα είναι αριθμητικά λίγοι, καθώς πολλοί
εξ αυτών έχουν ήδη «εγκαταλείψει» τον διαγωνισμό 6Κ/2018 και έχουν επιτύχει και ήδη
εργάζονται σε άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου Τομέα.
Συνεπώς, εκτιμούμε ότι από τους 215 περίπου συμβασιούχους εργαζομένους κλάδου ΔΕ
Φύλαξης που εργάζονται αυτή τη στιγμή με 8μηνη σύμβαση στις Φυλακές (η οποία έχει
ανανεωθεί για 3η φορά!), το 1/3 περίπου θα βρεθεί εκτός ως αποτυχόντες και ο αριθμός των
νέων συμβάσεων που θα συναφθεί θα είναι μικρός. Δηλαδή, οι Φυλακές θα μείνουν για μία
ακόμη φορά χωρίς το ελάχιστο προσωπικό πρώτης γραμμής.
Τέλος, υπενθυμίζουμε σε όλους τις πάγιες προβλέψεις διεθνών και ευρωπαϊκών
κειμένων όπως οι Ευρωπαϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες, οι οποίοι προβλέπουν ρητά το
προσωπικό των Καταστημάτων Κράτησης να είναι μόνιμο και με σταθερή σχέση δημόσιας
εργασίας και όχι επί συμβάσει όπως συμβαίνει στην περίπτωση του εν θέματι διαγωνισμού παρωδία.
Η Ομοσπονδία μας και όλα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία μας βρίσκονται για 4η εβδομάδα
σε απεργιακές κινητοποιήσεις διεκδικώντας μεταξύ άλλων (εμβολιασμούς προσωπικού και
κρατουμένων, πρόσβαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία, αποζημίωση οφειλόμενης
υπερεργασίας) ΚΑΙ τους τμηματικούς διορισμούς των επιτυχόντων της 6Κ/2018.

