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Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μάκη Βορίδη
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο
Κοιν/ση: Υφυπουργό Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Λευτέρη Οικονόμου
Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, κα Σοφία Νικολάου
Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη Ο.Σ.Υ.Ε
Θέμα: «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2022 στις Φυλακές»
Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε τη παρουσίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο
αναφορικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022 στον Δημόσιο Τομέα.
Από το απόσπασμα της επίσημης Ανακοίνωσης για όσα αποφάσισε το Υπουργικό
Συμβούλιο αναφέρεται:
«Ο προγραμματισμός προσλήψεων που εγκρίθηκε περιλαμβάνει 12.100 θέσεις τακτικού
προσωπικού (εντός του κανόνα 1:1) και 3.573 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες
αποτελούν δεσμεύσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός του 2022 και αφορούν σε:
-1.700 Επαγγελματίες Οπλίτες για το έτος 2022.
-683 θέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΟΦΥΠΕΚΑ, Γρ. Περιβάλλοντος
Ελληνικού, Δασικές Υπηρεσίες).
-400 θέσεις στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.
-135 σπουδαστές στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2022.
-655 θέσεις στην ΟΣΥ και την ΣΤΑΣΥ, οι οποίες εγκρίθηκαν κατά το έτος 2020 διακριτά και
εξαιρέθηκαν από τον κανόνα 1:1 για το έτος 2021, καθώς συνδέονται με την αντιμετώπιση
της πανδημίας, και θα προσμετρηθούν το 2022.
Ο προγραμματισμός προσλήψεων του 2022 περιλαμβάνει και 190 θέσεις οι οποίες δεν
προσμετρώνται στον κανόνα 1:1, και αφορούν 141 θέσεις τακτικού προσωπικού, σε
Επιμελητήρια εκτός Γενικής Κυβέρνησης και Κ.Υ.Τ του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου και 49 θέσεις δικηγόρων-νομικών με έμμισθη εντολή (εκτός του κανόνα 1:1).»

Κύριοι Υπουργοί,
Από τα παραπάνω, πουθενά δεν προκύπτει ο προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2022
στα (34) Καταστήματα Κράτησης της Χώρας, ενώ είναι γνωστά τα τεράστια οργανικά και
πραγματικά κενά και οι επικίνδυνες από κάθε άποψη ελλείψεις προσωπικού σε όλους τους
κλάδους και σε όλες τις ειδικότητες, καθώς και το γεγονός ότι προσλήψεις πέραν της
6Κ/2018 που είναι ακόμα σε εξέλιξη, έχουν να πραγματοποιηθούν από το 2008. Αυτές δε, οι
ελλείψεις έχουν καυτηριαστεί όχι μόνο από εγχώριους φορείς όπως ο Συνήγορος του
Πολίτη, αλλά και από διεθνείς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΗΕ κτλ.
Η έλλειψη προσωπικού στις Φυλακές δεν είναι πλέον μία απλή διαχρονική
συνδικαλιστική διεκδίκηση και δεν ήταν ποτέ ένα συντεχνιακό αίτημα. Έχει ξεπεράσει προ
πολλού τα όρια κάθε έννοιας στοιχειώδους υπηρεσιακής επάρκειας και ασφαλούς
λειτουργίας των Φυλακών, κυριολεκτικά καταστρατηγεί κάθε πρόβλεψη ασφάλειας της
εργασίας για τους εργαζομένους, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις εργάζονται σε καθεστώς
εργασιακής εξουθένωσης και «δουλείας» (με χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό και άδειες,
ακατάπαυστη καθημερινή εργασία χωρίς ημερήσιες αναπαύσεις και επί μακρά περίοδο
κοκ), ενώ έχουν τεθεί και ζητήματα ασφάλειας των κρατουμένων, προάσπισης της ζωής και
της αξιοπρέπειας όλων μας.
Δεν υπερβάλλουμε όταν σας αναφέρουμε ότι αγγίζουμε τα όρια της οργανωτικής και
υπηρεσιακής διάλυσης, αφού καταγράφεται σήμερα ακόμα και περίπτωση Φυλακής στην
Χώρα μας με μονοψήφιο αριθμό Φυλάκων!
Κύριοι Υπουργοί,
Σας παρακαλούμε θερμά, εάν τα νούμερα και οι αριθμοί δεν πείθουν για την
ανωτέρω κατάσταση που σας περιγράφουμε, σας καλούμε να επισκεφτείτε οποιαδήποτε
Φυλακή επιθυμείτε, ανά πάσα ώρα και στιγμή και να διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι, αφενός
τις ελλείψεις σε προσωπικό και αφετέρου τον εργασιακό μεσαίωνα που ζούμε!
Τέλος, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εάν ο προγραμματισμός προσλήψεων για
το έτος 2022 περιλαμβάνει προσλήψεις προσωπικού για οποιοδήποτε κλάδο ή ειδικότητα
στις Φυλακές και εάν έχουν προγραμματιστεί προσλήψεις λόγω δεσμεύσεων από
παλαιότερα έτη.

