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ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
1. κ. Διευθύντρια Οργάνωσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης
2. κ. Προϊστάμενο Τμήματος Υπηρ. Κατ/σης Σωφ/κών Υπαλλήλων, Ε.Α & ΕΚΑ
Κοιν/ση: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σε απάντηση του υπ’ αριθμόν 17142/14-3-2018 εγγράφου σας σχετικά με το επίδομα
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σας γνωρίζουμε ότι πάγια διεκδίκησή της
Ομοσπονδίας μας είναι η καταβολή του εν λόγω επιδόματος σε όλους του εργαζομένους
(τακτικούς και ΙΔΑΧ), όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που εργάζονται μέσα στις Φυλακές
όλων των τύπων, καθώς και στους εργαζομένους του Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Βόλου.
Όπως γνωρίζετε μέχρι στιγμής το επίδομα λαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι στις Φυλακές
(εντός και εκτός αυτών) πλην των διοικητικών υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των
Διευθυντών Φυλακών.
Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι και το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαχρονικά έχει
συμφωνήσει με την καταβολή του επιδόματος σε όλους τους εργαζομένους στις Φυλακές (βλ.
ενδεικτικά τα υπ’ αριθμόν 2551/8-9-2017 και 1919/22-7-2016 έγγραφα του Γενικού
Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής)
Ακόμα, προκειμένου να ενισχυθεί η επιβεβλημένη κατά την άποψή μας υποβολή
πρόταση της Υπηρεσίας προς την Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 396 του Ν. 4512/2018
θεωρούμε ότι απαιτείται η συγκέντρωση και η υποβολή αναλυτικών στοιχείων όπως:
1. αριθμός εργαζομένων ανά κλάδο και ειδικότητα με αναφορά στο περίγραμμα, την
θέση και τα καθήκοντα (όπως προβλέπονται π.χ. από τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης, τον Κανονισμό Ασφαλείας, Σωφρονιστικό
Κώδικα, Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα κτλ)
2. αναλυτικά στοιχεία (π.χ. νόμοι και διατάξεις) καταβολής ανάλογων επιδομάτων
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που λαμβάναμε ως εργαζόμενοι στις
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Φυλακές και τα Ιδρύματα στο παρελθόν από αντίστοιχα μισθολόγια του Δημοσίου
Τομέα
Αιτιολογικές εκθέσεις νόμων και εκθέσεις επιτροπών εμπειρογνωμόνων που είχαν
επεξεργαστεί και καταλήξει θετικά στην καταβολή των ανωτέρω επιδομάτων
Αντίγραφα πορισμάτων επιτροπών υγειονομικών επιθεωρήσεων σε Φυλακές από
τις οικείες Νομαρχίες ή Περιφέρειές με τυχόν ευρήματα ή συστάσεις
Αντίγραφα πορισμάτων επιθεωρήσεων από το Υπουργείο μας που αφορούν θέματα
επικινδυνότητας ή και ανθυγιεινών συνθηκών κράτησης και διαβίωσης.
Αναλυτικά στοιχεία με περιστατικά βίας ανά Κατάστημα Κράτησης τόσο κατά του
προσωπικού, όσο και μεταξύ των κρατουμένων (βλ. σχετικώς έγγραφο υπ’ αριθμόν
5121οικ./18-1-2018 του κ. Γεν. Δ/ντή Σωφ/κής και Αντ/κής Πολιτικής)
Αναλυτικά στοιχεία με βίαιες ενέργειες κατά εργαζομένων εκτός των Φυλακών
(γκαζάκια, βόμβες, απειλητικά τηλεφωνήματα, συνθήματα σε οικίες κτλ).
Αναλυτικά στοιχεία (όπως προκηρύξεις τρομοκρατικών οργανώσεων) για
δολοφονικές και τρομοκρατικές ενέργειες κατά εργαζομένων (δολοφονία από
τρομοκράτες του Αρχιφύλακα Φυλακής Δομοκού Σεραφείμ Γκαλιμάνη, σφαγή του
Υπαρχιφύλακα Γεωργίου Τσιρώνη στο Κ.Κ Μαλανδρίνου, πυροβολισμός και
τραυματισμός συναδέλφου Σπ. Λαχανά)

Τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικά μόνο στοιχεία των συνθηκών εργασίας μας.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας όπως και στο παρελθόν θα υποβάλλει
εκ νέου και σχετικό υπόμνημα επί του θέματος.
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