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Κορυδαλλός, 19 Νοέμβρη 2021
Αριθ. Πρωτ.: 132
Προς:
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο
Υφυπουργό Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Λευτέρη Οικονόμου
Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, κα Σοφία Νικολάου
Κοιν/ση: Γενικό Δ/ντη Σωφ/κής και Αντεγκληματικής Πολιτικής
Γενικό Δ/ντη Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων
Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, ΕΑ & ΕΚΑ
Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη Ο.Σ.Υ.Ε
Θέμα: «Διαμαρτυρία για την καταστρατήγηση του Ν. 692/1977»
Αξιότιμοι/ες Κύριοι/ες

Όπως γνωρίζετε κατά τη χθεσινή 18/11/2021 συνεδρίαση του Ειδικού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης, η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε (48)
συνολικά θέματα, εκ των οποίων τα (23) αφορούσαν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ υποχρεωτικές
μετακινήσεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 692/1977, συναδέλφων μας διαφόρων
κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν εντός των Καταστημάτων Κράτησης. Δηλαδή, όλες
οι μετακινήσεις του προσωπικού γίνονται μόνο με δική σας απόφαση.
Να σας υπενθυμίσουμε ότι το άρθρο 8 του Ν. 692/1977 προέβλεπε ότι με απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης επιτρέπεται, σε περιπτώσεις εξαιρετικών υπηρεσιακών
αναγκών, η απόσπαση των υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης της χώρας σε άλλο
κατάστημα κράτησης. Πρόκειται για πρόβλεψη που αφορά εξαιρετικές περιπτώσεις
αποσπάσεων και μόνο έκτακτες.
Στην προκειμένη περίπτωση το μέτρο αυτό έχει γίνει κανόνας, δηλαδή οι υπάλληλοι
των Φυλακών μετακινούνται και αποσπώνται χωρίς να τηρούνται οι πάγιες διατάξεις περί
αποσπάσεων ή μεταθέσεων που προβλέπει ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, οι οποίες
διατάξεις έχουν γίνει εκ του αποτελέσματος και πρακτικά «κουρελόχαρτα».
Σε πολλές δε, περιπτώσεις οι μετακινήσεις αυτές λαμβάνονται χωρίς κανένα κριτήριο
(οικογενειακό, οικονομικό, υγείας, προσωπικό κοκ) και ορισμένες εν είδει «πειθαρχικών
αποσπάσεων», σαν να πρόκειται για πειθαρχικές μεταγωγές απείθαρχων κρατουμένων.

Μόνο που οι εργαζόμενοι στις Φυλακές έχουν σπίτια, οικογένειες, παιδιά, υποχρεώσεις και
προγραμματισμό.
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ότι είμαστε μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και όχι Σώμα Ασφαλείας! Δεν
είμαστε φαντάροι που υπηρετούμε σε προκεχωρημένο μέτωπο εν καιρώ πολέμου και πολύ
περισσότερο δεν είμαστε υπάλληλοι περασμένων δεκαετιών!
Τέλος, η καταστρατήγηση του άρθρου 8 του Ν. 692/1977 δεν συνάδει με τις αρχές της
διαφάνειας και της αξιοκρατίας σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές δημοσίων
υπαλλήλων και σας καλούμε:
1/ Να παύσετε αμέσως τις μετακινήσεις του προσωπικού με χρήση του Νόμου αυτού.
2/ Να εξετάζονται όλες τις αιτήσεις αποσπάσεων ή μεταθέσεων όλων των υπαλλήλων
με χρονολογική σειρά από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο
3/ Να εξεταστούν όλα τα αιτήματα συναδέλφων μας για όλα τα θέματα που
εκκρεμούν εδώ και χρόνια (π.χ. αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας εντός και εκτός δημοσίου).
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και η εκπροσώπηση του από αιρετούς εκπροσώπους των
εργαζομένων αποτελεί κατάκτηση του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος και η
καταστρατήγηση του ρόλου του δεν μπορεί να είναι από κανέναν αποδεκτή!

