
    

 

 
EPSU:s LC-cirkulär nr 29 (2011) 

Till EPSU:s kriminalvårdsnätverk, 
 ISKA:s Jürgen Buxbaum 

För information:  
Ledamöter i EPSU:s fasta kommittéer för 

stats- och europeisk förvaltning (NEA) 
samt sociala tjänster och 

sjukvårdsfrågor (HSS)  
Ref: NS/DG 
Kontaktperson: Nadja Salson +32 2 250 10 88, nsalson@epsu.org 
 
Bryssel den 21 mars 2011 
 

EPSU/OSYE:s konferens 
Facket arbetar för bättre kriminalvårdstjänster i Europa  

 
11-12-13 maj 2011 - Aten, Grekland 

 
Bästa kollegor, 
 
Vi har nöjet att inbjuda er till en konferens för EPSU:s kriminalvårdsnätverk. 
 
OSYE, kriminalvårdsförbundet i Grekland, kommer att vara värd och medorganisatör för 
evenemanget. 
 
Konferensen inleds onsdagen den 11 maj kl. 17.30 med ett besök till Korydallos-
anstalten i Aten – mötesplats är hotellets reception (se nedan)  
 
Transfer t/r mellan hotellet och fängelset kommer att organiseras. 
 
Välkomstmiddag hålls på hotellet kl 20.30. 
 
Evenemanget avslutas fredagen den 13 maj 2011 kl. 12.00 med en presskonferens, 
och därefter följer ett besök till Akropolis-museéet.  
 
Konferensen äger rum på hotell Classical Aten Imperial, 2-4-6, Ahilleos & Meg 
Alexandrou street, Metaxourgeio, 10437 Aten, mittemot tunnelbanestationen 
Metaxourgeion och Karaiskaki Square, Tel: +30 210 5201600, se bifogad karta. Karta 
över området finns på http://tinyurl.com/Hotel-area-map-Athens  
 
Utkast till dagordning och tillhörande dokument bifogas. 
 
Var vänliga meddela om ni önskar rapportera kortfattat om er verksamhet den senaste 
tiden under ett av de teman som finns på dagordningen för eftermiddagen (pensioner, 
utbildning, arbetsmiljö, utländska intagna) eller någon annan angelägen fråga. 
 
Ytterligare dokument skickas ut senare. 
 
På senaste mötet förklarade vi att det skulle vara värdefullt med korta landsprofiler om 
kriminalvårdstjänster som bakgrundsinformation. Observera att nationella uppgifter 
redan finns tillgängliga på International Center for prison studies (Kings College of 
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London): 
http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/?search=europe&x=Europe  
 
 
Mötesspråk 
 
Tolkning har begärts enligt följande: 
  
Aktiv (ni kan tala och lyssna till): engelska, franska, grekiska och italienska   
Passiv (ni kan tala men inte lyssna till): spanska 
 
(Observera att presskonferensen den 13 maj endast simultantolkas till grekiska och 
engelska, konsekutivtolkning kan finnas tillgänglig för franska, italienska och tyska) 
 
Logi: 
 
Gruppbokning har gjorts på Hotell Classical Aten Imperial.  
 
OSYE finansierar logi för upp till 35 ombud, baserat på minst 1 ombud per land och en 
bra balans geografiskt och för olika typer av kriminalvårdstjänster, exempelvis kriminal-
vårdare och annan personal (hälso- och sjukvård, övervakning, utbildning). 
 
Ekonomiskt stöd 
 
Förutom ovanstående, ersätter EPSU medlemmar enligt sina medlemsskyldigheter från 
länder under 100% i ”5-bandsindex, resekostnader på basen ett ombud per land upp till 
€350.  
 
Mat 
 
OSYE står värd för välkomstmiddagen den första kvällen (11 maj) och det kommer 
även att serveras lunch på konferensdagen (12 maj). 
 
Anmälningsformulär: 
 
Var vänliga fyll i och skicka tillbaka bifogas anmälningsformulär så snart som möjligt 
och senast den 4 april till dgassner@epsu.org eller fax + 32 2 250 10 99.  
 
Glöm inte att fylla i avsnittet om er resplan, så att vi kan samordna era hotellbokningar 
med våra grekiska kollegor. 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Carola FISCHBACH-PYTTEL     Spiros KARAKITSOS 
EPSU:s generalsekreterare               OSYE:s generalsekreterare  
 
 
Förteckning över bilagor: finns på http://www.epsu.org/a/7270 

(endast för medlemmar - ni kan behöva klicka på uppdateringsknappen!  

Login (skiftlägeskänsligt): Workers (klicka på Subnit) – Lösenord (skiftlägeskänsligt): 
8million (klicka på Submit) 

 Anmälningsformulär 

 Utkast till dagordning (översatts till samtliga EPSU språk, EN/FR/TY/SV/RY) 

 Utdrag från EPSU:s regler om ekonomiskt stöd (EN/FR/TY/RY) 
 
Detta cirkulär översätts till samtliga EPSU-språk 
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