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Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μζλη Ο.Σ.Υ.Ε
Θζμα: Γνωςτοποίθςθ Απεργιακϊν Κινθτοποιιςεων
Η αναγνϊριςθ των επικίνδυνων και ανκυγιεινϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ, θ αξιολόγθςι τουσ
ςε τρεισ κατθγορίεσ Α, Β και Γ και θ καταβολι του ανά κατθγορία των ποςϊν 150, 70 και 35
ευρϊ πιςτεφαμε ότι κα αποτελοφςε πράξθ δικαίου και ζτςι ζπρεπε να είναι.
Με ζκπλθξι μασ διαβάςαμε τθν από 24/2/2012 ΚΥΑ με τθν οποία με γενικι διάταξθ
εξαιρείται το ςφνολο των διοικθτικϊν υπαλλιλων από όλουσ τουσ τομείσ εργαςίασ που
αναφζρονται ςε αυτιν. Κάποιοι προφανϊσ αξιολόγθςαν ότι οι ςυνκικεσ εργαςίασ των
διοικθτικϊν υπαλλιλων είναι ίδιεσ ςε όλουσ τουσ αναφερόμενουσ ςτθν ΚΥΑ χϊρουσ. Είναι
προφανζσ ότι δεν γνϊριηαν το αντικείμενο και τον τρόπο εργαςίασ των διοικθτικϊν
υπαλλιλων ςτα Καταςτιματα Κράτθςθσ και τα αναμορφωτικά καταςτιματα.
Οι διοικθτικοί υπάλλθλοι των φυλακϊν δεν διεκπεραιϊνουν απλά ζγγραφα, διοικοφν ι
προΐςτανται του λοιποφ προςωπικοφ εκ του μακρόκεν. Ο περιςςότεροσ από τον κακθμερινό
χρόνο εργαςίασ τουσ γίνεται ςτο εςωτερικό τθσ φυλακισ και ςτουσ χϊρουσ κράτθςθσ,
κάνοντασ κακθμερινά ακροάςεισ, επιδόςεισ και κάκε φφςεωσ ενθμζρωςθ. Είναι αυτοί που
ςε κακθμερινι βάςθ λφνουν τα προβλιματα των κρατουμζνων ερχόμενοι ςε επαφι είτε
κατά μόνασ είτε κατά ομάδεσ με αυτοφσ. Επικεωροφν τουσ χϊρουσ κράτθςθσ όταν τα
καταςτιματα είναι ςε λειτουργία. Ζχει παρατθρθκεί ςχεδόν πάντα ςτισ ζκνομεσ
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ςυμπεριφορζσ των κρατουμζνων πολλοί διοικθτικοί υπάλλθλοι να τραυματίηονται ακόμα
και να ςυλλαμβάνονται όμθροι από τουσ κρατουμζνουσ.
Με ποια λογικι λοιπόν εξιςϊνονται οι διοικθτικοί υπάλλθλοι των φυλακϊν με τουσ
διοικθτικοφσ των άλλων χϊρων? Με ποια λογικι θ κατά τθ γνϊμθ μασ κολι διατφπωςθ που
ομιλεί περί του προςωπικοφ των ςωφρονιςτικϊν και αναμορφωτικϊν καταςτθμάτων δίνει
ενδεχομζνωσ τθν δυνατότθτα να κεωρθκοφν ωσ δικαιοφχοι ακόμα και εργαηόμενοι ζξω από
τα τοίχοι των φυλακϊν και να αποκλείονται εργαηόμενοι εντόσ αυτϊν?
Για τθν Ομοςπονδία μασ δεν υπάρχει καμία λογικι που να επιτρζπει κάτι τζτοιο.
Διαμαρτυρόμαςτε ζντονα και ηθτάμε να επαναδιατυπωκεί ο οριςμόσ των δικαιοφχων αν
χρειαςτεί ακόμα και ανά κλάδο. Αρνοφμαςτε ωςτόςο να δεχτοφμε τον άδικο αποκλειςμό
των διοικθτικϊν υπαλλιλων. Είναι δυνατόν να κεωροφνται ςτθν περίπτωςι μασ καλϊσ,
δικαιοφχοι υφιςτάμενοι και να αποκλείονται οι προϊςτάμενοι? Είναι ι δεν είναι ο
Διευκυντισ τθσ κάκε φυλακισ διοικθτικόσ υπάλλθλοσ που το ςφνολο των λειτουργιϊν τθσ
φυλακισ είναι δικι του ευκφνθ? Μζχρι εκεί φτάςαμε, να εξαιροφνται ωσ διοικθτικοί
υπάλλθλοι οι Διευκυντζσ των φυλακϊν, οι κοινωνικοί λειτουργοί, το ειδικό επιςτθμονικό
προςωπικό, θ γραμματεία και το λογιςτιριο? Ποιοσ από αυτοφσ τουσ εργαηόμενουσ δεν
είναι ςε κακθμερινι επαφι με τουσ κρατοφμενουσ? Που εκτελοφν τισ εργαςίεσ τουσ, ςτα
γραφεία ι ςτουσ χϊρουσ κράτθςθσ των κρατουμζνων?
Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ θ Ομοςπονδία μασ υλοποιϊντασ ομόφωνθ απόφαςθ
του Συνεδρίου των Αντιπροςϊπων αποφάςιςε το παρακάτω πρόγραμμα αγωνιςτικϊν
κινθτοποιιςεων και δεν πρόκειται να ςταματιςουμε αν δεν αποκαταςτακεί θ
προφανζςτατθ αυτι αδικία.
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Ημερομηνία
Πζμπτη 1/3/2012
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Παραςκευή 2/3/2012
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Δευτζρα 5/3/2012
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Τρίτη 6/3/2012
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Και από Τετάρτη 7/3/2012

Στάςεισ Εργαςίασ/ Απεργίεσ
Στάςη Εργαςίασ
07:30 με 10:30
και 14:30 με 17:30
Στάςη Εργαςίασ
07:30 με 10:30
και 14:30 με 17:30
Στάςη Εργαςίασ
07:30 με 10:30
και 14:30 με 17:30
Στάςη Εργαςίασ
07:30 με 10:30
και 14:30 με 17:30
Επαναλαμβανόμενεσ 24ωρεσ απεργίεσ
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Κατά τθν διάρκεια των ςτάςεων εργαςίασ δεν θα πραγματοποιηθοφν:
1) Επιςκεπτήρια ςυγγενών κρατουμζνων
2) Επιςκεπτήρια ςυνηγόρων
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.
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