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ΠΡΟ:
Υπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπινών Δικαιωμάτων
κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου
Κοιν/ςθ: Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπινών Δικαιωμάτων
κ. Γιώργο Πεταλωτή
Γενικό Γραμματζα Υπ. Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπινών Δικαιωμάτων
κ. Νικόλαο Κανελλόπουλο
Ειδικό Γραμματζα Σωφρονιςτικήσ Πολιτικήσ
κ. Μαρίνο Σκανδάμη
Κύριε Υπουργέ
το προωκοφμενο από τθν Κυβζρνθςθ ςχζδιο Νόμου με τίτλο «υνταξιοδοτικζσ
ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ…»
εκτόσ των άλλων προβλζπεται διαφορετικό ςφςτθμα βακμολογικισ εξζλιξθσ και κατάργθςθ
των υφιςτάμενων υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων.
υγκεκριμζνα, ςτο άρκρο 7 του ςχεδίου Νόμου με τίτλο «φςτθμα Βακμολογικισ
Εξζλιξθσ» και ςτθν παράγραφο 5, διατθροφνται τα υφιςτάμενα υπθρεςιακά ςυμβοφλια
αξιολόγθςθσ και ςυςτιματα επιλογισ προϊςταμζνων για τισ κατθγορίεσ του προςωπικοφ
των εκπαιδευτικϊν, των δικαςτικϊν υπαλλιλων, των κλθρικϊν, των ιατρϊν υπθρεςίασ
υπαίκρου και των μόνιμων αγροτικϊν ιατρϊν.
υνεπϊσ, δεν υπάρχει καμία απολφτωσ πρόβλεψθ για το Ειδικό Τπθρεςιακό υμβοφλιο
των Τπαλλιλων των Καταςτθμάτων Κράτθςθσ από το οποίο κρίνονται οι Τπαρχιφφλακεσ και
οι Αρχιφφλακεσ (Προϊςτάμενοι Σμιματοσ Φφλαξθσ), το οποίο αφοφ δεν αναφζρεται ςτθν
παραπάνω παράγραφο προφανϊσ καταργείται. Τπαρχιφφλακεσ ι Αρχιφφλακεσ εκτιμοφμε
ότι δεν μποροφν να κρικοφν υπάλλθλοι άλλων υπθρεςιϊν διότι δεν ζχουν αποφοιτιςει από
τθν ςχολι ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων και δεν ζχουν καμία ςχζςθ οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ
εργαςίασ, το αντικείμενο και θ λειτουργία των καταςτθμάτων κράτθςθσ με τισ ςυνκικεσ, το
αντικείμενο εργαςίασ και τθ λειτουργία των υπόλοιπων υπθρεςιϊν του δθμοςίου τομζα.
1

Ειδικότερα δε για τουσ Αρχιφφλακεσ δεν μποροφν να κρικοφν υπάλλθλοι άλλων
υπθρεςιϊν για ζναν επιπλζον λόγο, διότι για να κρικεί κάποιοσ Αρχιφφλακασ πρζπει
πρωτίςτωσ να ζχει κρικεί και να ζχει κθτεφςει για μία τριετία τουλάχιςτον ωσ
Τπαρχιφφλακασ. Τπάρχουν Τπαρχιφφλακεσ ςτθν υπόλοιπθ δθμόςια διοίκθςθ;
Για τουσ Προϊςταμζνουσ όλων των άλλων κλάδων τθσ Τπθρεςίασ μασ ενδεχομζνωσ να
μποροφν να εφαρμοςτοφν οι διατάξεισ του παρόντοσ ςχεδίου νόμου. Για τον κλάδο φφλαξθσ
όμωσ, όχι. Προφανϊσ αυτό είχε υπόψθ του και ο νομοκζτθσ (Νόμοσ Ραγκοφςθ) και ενϊ
άλλαξε τα υμβοφλια και τθ ςφνκεςθ τουσ για τθν επιλογι προϊςταμζνων των υπολοίπων
κλάδων τθσ υπθρεςίασ μασ, διατιρθςε το ειδικό υπθρεςιακό ςυμβοφλιο για τισ επιλογζσ
Τπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων.
Επιπλζον, ςτο ίδιο ςχζδιο Νόμου και ςτο τρίτο κεφάλαιο με τίτλο «Κατάργθςθ κενϊν
οργανικϊν κζςεων ςτο δθμόςιο τομζα», ςτο άρκρο 1 και ςτθν παράγραφο α, προβλζπεται θ
κατάργθςθ όλων των κενϊν οργανικϊν κζςεων των πολιτικϊν δθμοςίων υπαλλιλων με
εξαίρεςθ των κλάδων ιατρϊν του ΕΤ, του νοςθλευτικοφ και παραϊατρικοφ προςωπικοφ, του
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τθσ ανϊτατθσ βακμίδασ εκπαίδευςθσ κτλ. Όπωσ ςασ ζχουμε
επιςθμάνει και με προθγοφμενα υπομνιματά μασ, οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ είναι πολλζσ
ςε όλουσ τουσ κλάδουσ και τισ ειδικότθτεσ τθσ υπθρεςίασ μασ με αποτζλεςμα να
υπολειτουργοφμε ιδθ επικίνδυνα. Ειδικά δε για τον Κλάδο ΔΕ φφλαξθσ το ποςοςτό αυτό
αγγίηει το 50%.
Πιςτεφουμε ότι θ εξαίρεςθ και από αυτι τθ ρφκμιςθ για τουσ εργαηόμενουσ ςτισ
φυλακζσ είναι επιβεβλθμζνθ για τον επιπρόςκετο λόγο ότι οςονοφπω κα παραδοκεί προσ
λειτουργία το Κατάςτθμα Κράτθςθσ Χανίων, ενϊ εκκρεμεί θ ςτελζχωςθ του Κ.Κ Νιγρίτασ και
αναμζνεται θ παράδοςθ του Κ.Κ Δράμασ. Όλοι οι παραπάνω λόγοι πρζπει να ςυνεκτιμθκοφν
ςτθν βάςθ τθσ λογικισ που μασ εξαίρεςε από τθν εργαςιακι εφεδρεία, κακϊσ και ςτισ
απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ που βρίςκεται ιδθ ο κλάδοσ μασ, προκειμζνου να καλυφτοφν
κακοιονδιποτε τρόπο τα τεράςτια κενά που όπωσ ζχουμε επιςθμάνει δεν δθμιουργοφν
απλά προβλιματα υποςτελζχωςθσ, αλλά όςον αφορά το κλάδο φφλαξθσ αγγίηει αυτι
κακαυτι τθν φπαρξι μασ.
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