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Αρικ. Πρωτ. 590
Προσ:

κ. Υπουργό Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Γεν. Γραμματζα Υπ. Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Ειδ. 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 ςτθν 24ωρθ Γενικι Απεργία Γ.Σ.Ε.Ε – Α.Δ.Ε.Δ.Υ ςτισ 15/12/2010
Απεργιακζσ Κινθτοποιιςεισ - Στάςεισ Εργαςίασ των Σωματείων Υπαλλιλων Κ.Κ
Χίου και Α.Φ Καςςάνδρασ και Κ.Κ Κζρκυρασ
Σασ γνωςτοποιοφμε ότι το Δ.Σ τθσ Ομοςπονδίασ μασ αποφάςιςε ομόφωνα να
ςυμμετάςχει ςτθν 24ωρθ Γενικι Απεργία που κιρυξαν από κοινοφ θ Α.Δ.Ε.Δ.Υ και θ
Γ.Σ.Ε.Ε για τθν Τετάρτθ 15 Δεκεμβρίου 2010.
Κατά τθν διάρκεια τθσ 24ωρθσ απεργιακισ κινθτοποίθςθσ 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 ςτθν απεργιακι κινθτοποίθςθ οφείλει με ενζργειζσ του
να ενθμερϊςει τισ κατά τόπουσ δικαςτικζσ, ειςαγγελικζσ και αςτυνομικζσ αρχζσ.
Επίςθσ, ςασ γνωςτοποιοφμε ότι ςτθρίηουμε τον αγϊνα, τισ 3ωρεσ ςτάςεισ εργαςίασ
και τισ απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ που ζχουν προκθρφξει τα πρωτοβάκμια ςωματεία
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μασ ςτθν Αγροτικι Φυλακι Καςςάνδρασ Χαλκιδικισ, ςτο Κατάςτθμα Κράτθςθσ Χίου
και ςτο Κατάςτθμα Κράτθςθσ Κζρκυρασ
Η Ζνωςθ Υπαλλιλων του Αγροτικοφ Καταςτιματοσ Κράτθςθσ Καςςάνδρασ
Χαλκιδικισ ζχει εξαγγείλει 3ωρεσ ςτάςεισ εργαςίασ για τισ 10/12/2010, 13/12/2010
και 15/12/2010, κακϊσ αντιμετωπίηει ςοβαρότατεσ ελλείψεισ ςε προςωπικό, όπωσ
άλλωςτε και όλα τα καταςτιματα κράτθςθσ, που επιβαρφνονται τόςο με τισ ακρόεσ
ςυνταξιοδοτιςεισ ςυναδζλφων κυρίωσ του φυλακτικοφ προςωπικοφ, όςο και με τθν
φφλαξθ ςε πόςτα τθσ φυλακισ που κα ζπρεπε να καλφπτονται από άλλθ όμορθ
υπθρεςία.
Επιπλζον, οι ςυνάδελφοι εργαηόμενοι ςτο Κατάςτθμα Κράτθςθσ τθσ Χίου
αναγκάηονται να καλφπτουν με ιδία ζξοδα όλεσ τισ ιατρικοφαρμακευτικζσ δαπάνεσ
τουσ, κακϊσ μετά από απόφαςθ του οικείου φαρμακευτικοφ ςυλλόγου κανζνα
φαρμακείο ςτθν Χίο δεν κάνει δεκτι τθν ςυμμετοχι του ταμείου τουσ Ο.Π.Α.Δ. Για
αυτόν τον λόγο και αυτό το Σωματείο ζχει εξαγγείλει για τισ ίδιεσ θμερομθνίεσ ςτάςεισ
εργαςίασ.
Τζλοσ, θ Ζνωςθ Σωφ/κϊν Υπαλλιλων Νομοφ Κζρκυρασ προκιρυξε 24ωρθ απεργία
για τισ 9/12/2010 και 48ωρθ απεργία για τισ 16 και 17/12/2010 διαμαρτυρόμενθ για
τθν μιςκολογικι ςυρρίκνωςθ των αποδοχϊν μασ, τισ δφςκολεσ, επικίνδυνεσ και
ανκυγιεινζσ ςυνκικεσ εργαςίασ, τα μεγάλα κενά ςε προςωπικό που ζχουν ωσ
ςυνζπεια τθν υπερεργαςία των υπαλλιλων, τθν κακυςτζρθςθ καταβολισ
αποηθμιϊςεωσ νυκτερινισ και εξαιρζςιμθσ εργαςίασ, τα οφειλόμενα χριματα του
εκλογικοφ επιδόματοσ, τθν υπερπλθκϊρα και τον υπερςυνωςτιςμό κρατουμζνων και
τισ εν γζνει δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουμε ωσ απόρροια των περικοπϊν και ςτα
καταςτιματα κράτθςθσ.
Το δθμοςιοχπαλλθλικό ςυνδικαλιςτικό κίνθμα πρζπει να εντείνει τον αγώνα
ενάντια ςτισ επαπειλοφμενεσ, νζεσ μιςκολογικζσ περικοπζσ, ςτθν δυςβάςταχτθ
φορολογία που προςβλζπει ςτθν οικονομικι αφαίμαξθ των εργαηομζνων, ςτθν
ςτοχοποίθςθ των δθμοςίων υπαλλιλων ωσ «αποδιοπομπαίουσ τράγουσ» και ςτθν
επιχειροφμενθ ζνταξθ του ελλθνικοφ λαοφ ςε κακεςτώσ φτώχειασ και υποτζλειασ.
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