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κ. Ειδικό Γραμματζα Υπ. Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενικι Διεφκυνςθ Σωφρονιςτικισ Πολιτικισ
Κοιν/ςθ: Πρωτοβάκμια Σωματεία – Μζλθ Ο.Σ.Υ.Ε
Α.Δ.Ε.Δ.Υ
Θζμα: Συμμετοχι ςτισ απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ που κιρυξε θ Α.Δ.Ε.Δ.Υ
Σασ γνωςτοποιοφμε ότι το Δ.Σ τθσ Ομοςπονδίασ μασ αποφάςιςε ομόφωνα να
ςυμμετάςχει ςτθν 24ωρθ Πανελλαδικι και Πανεργατικι Απεργία που ζχει κθρφξει από
κοινοφ θ ΑΔΕΔΥ με τθ ΓΣΕΕ για τθν Τετάρτθ 11 Μαΐου 2011.
Κατά τθν διάρκεια τθσ ςτάςθσ εργαςίασ και τθσ 24ωρθσ απεργίασ δεν κα
πραγματοποιθκοφν:
1) Επιςκεπτιρια ςυγγενών κρατουμζνων
2) Επιςκεπτιρια ςυνθγόρων
3) Παραλαβζσ και μεταγωγζσ κρατουμζνων
Αποφυλακίςεισ, μεταγωγζσ των κρατουμζνων από και προσ τισ αρχζσ που εξετάηουν τθν
παράταςθ ι μθ τθσ κράτθςισ τουσ, δικαςτιρια που υπόκεινται ςε παραγραφι ι
ςυμπλιρωςθσ 18μινου, τακτικζσ ι ζκτακτεσ παραλαβζσ και μεταγωγζσ από και προσ τα
νοςθλευτικά και ψυχιατρικά ιδρφματα, κακϊσ και όλεσ οι εςωτερικζσ λειτουργίεσ των
φυλακϊν κα γίνονται κανονικά. Για το λόγο αυτό ορίηεται ωσ προςωπικό αςφαλείασ το
ςφνολο του προςωπικοφ.
Κάκε πρωτοβάκμιο όργανο που κα αποφαςίςει να ςυμμετζχει ςτισ απεργιακζσ
κινθτοποιιςεισ οφείλει με ενζργειζσ του να ενθμερϊςει τισ κατά τόπουσ δικαςτικζσ,
ειςαγγελικζσ και αςτυνομικζσ αρχζσ, κακϊσ και τουσ οικείουσ δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ.
Επίςθσ, ςθμειϊνεται ότι τθν ίδια θμζρα κα διεξαχκεί το 38ο Τακτικό Συνζδριο τθσ
Ομοςπονδίασ μασ για τθν κατάρτιςθ του Διεκδικθτικοφ Πλαιςίου μασ και τθ βελτίωςθ του
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ςωφρονιςτικοφ ςυςτιματοσ. Ενόσ ςυςτιματοσ που μαςτίηεται όπωσ ο λαόσ και οι
εργαηόμενοι από τθ μνθμονικι απομόνωςθ τθσ χϊρασ μασ, τθν προςπάκεια καταρράκωςθσ
τθσ εργαςιακισ μασ αξιοπρζπειασ και τθν λεγόμενθ ι/και κατευκυνόμενθ «κρίςθ».
Στα πλαίςια αυτά ςτθρίηουμε τισ απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ που ζχουν εξαγγείλει οι
ςυνάδελφοι τθσ Ζνωςθσ Σωφρονιςτικών Υπαλλιλων του Καταςτιματοσ Κράτθςθσ
Δομοκοφ, τα αιτιματα των οποίων αποτελοφν χαρακτθριςτικό δείγμα των προβλθμάτων
που αντιμετωπίηουν θ πλειοψθφία των φυλακϊν. Ελλείψεισ προςωπικοφ όλων των κλάδων
και ειδικοτιτων, παντελισ ζλλειψθ κοινωνικοφ λειτουργοφ και ιατρικοφ προςωπικοφ,
υπερπλθκϊρα και ςυνωςτιςμόσ κρατουμζνων, κακϊσ και απλιρωτθ νυκτερινι και
εξαιρζςιμθ εργαςία είναι μερικά από τα αυτονόθτα αιτιματα που προτάςςονται.
Τζλοσ, ςτισ μζρεσ μασ και ιδίωσ ςτον τόπο μασ, το μινυμα τθσ εργατικισ πρωτομαγιάσ
παραμζνει επίκαιρο όςο ποτζ. Τθ 1θ Μάθ 1886 οι εργάτεσ του Σικάγο ξεςθκϊκθκαν
διαμαρτυρόμενοι για καλφτερεσ και αξιοπρεπζςτερεσ ςυνκικεσ ηωισ και εργαςίασ. Η
αιματοβαμμζνθ εξζγερςι τουσ μασ κυμίηει ότι δεν πρζπει να επιτρζψουμε ςε καμία τρόικα
και ςε κανζνα Δ.Ν.Τ τθν θκικι μασ εξόντωςθ ωσ Ζλλθνεσ εργαηόμενουσ, τθν ςτοχοποίθςθ
και τον καταποντιςμό μασ ωσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ και τθν φτωχοποίθςθ τθσ πατρίδασ
μασ.
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