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ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ
ΚΑΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΩΦΡΟΝΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Αγαπητοί υνάδελφοι,

Σαο θνηλνπνηνχκε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα
ηελ θαηάξηηζε Γηεθδηθεηηθνχ Πιαηζίνπ θαη παξαθαινχκε γηα ηηο δηθέο
ζαο παξαηεξήζεηο, ζπκπιεξψζεηο θαη επηκέξνπο πξνηάζεηο. Γελ ζα
πξέπεη φκσο λα καο δηαθεχγεη φηη ηα Σσθξνληζηηθά Σπζηήκαηα είλαη
ζπλπθαζκέλα θαη θαηά θπξηνιεμία εμαξηψληαη απφ ηνπο ξπζκνχο θαη
ηελ πνηφηεηα ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο.
Τα Σσθξνληζηηθά Σπζηήκαηα πξνζδηνξίδνληαη θαη θξίλνληαη κε
βάζε ηξεηο βαζηθέο ελφηεηεο: α) ηελ ζεσξεηηθή θαη επηζηεκνληθή
θαηεχζπλζε β) ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη γ) ηελ νξγάλσζε, ηε
ιεηηνπξγία, ηνλ αξηζκφ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ.
Οη πξνηάζεηο καο ινηπφλ, θαη νη φπνηεο παξαηεξήζεηο ζαο,
πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη ζηηο ηξεηο απηέο ελφηεηεο, λα ιάβνπκε
ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ θαη λα ηηο δηαρσξίζνπκε ζε φηη
αθνξά ηελ πινπνίεζή ηνπο ζε άκεζεο, κεζνπξφζεζκεο θαη
καθξνπξφζεζκεο.
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Η επηινγή καο λα κελ αλαθεξζνχκε ζε απηφ ην δηεθδηθεηηθφ
πιαίζην ζε θαλέλα νηθνλνκηθφ δήηεκα (κε κφλε εμαίξεζε ηελ θαηαβνιή
ησλ δεδνπιεπκέλσλ λπρηεξηλψλ-εμαηξέζηκσλ Ννέκβξε-Γεθεκβξε 2008
θαη ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο γηα
εξγαζία ην Σάββαην) έρεη λα θάλεη κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ
βξίζθεηαη ε ρψξα, ηελ αλάγθε γηα πξνζθνξά φισλ καο, ηελ αμηνινγηθή
καο θξίζε γηα ην πνπ βξίζθνληαη νη Διιεληθέο θπιαθέο, θαη θπξίσο κε
ηηο παξεκβάζεηο πνπ θαηά ηε γλψκε καο ζα βειηίσλαλ ηελ θαηάζηαζή
ηνπο. Σε θακία πεξίπησζε δελ πξφθεηηαη γηα αδπλακία, άξλεζε ή
θαηάζεζε ηεο αγσληζηηθήο καο δηάζεζεο. Γηαηεξνχκε ζην αθέξαην φια
ηα νηθνλνκηθά καο αηηήκαηα θαη δεζκεπφκαζηε λα ηα αλαδείμνπκε
επζχο κφιηο νη ζπλζήθεο ην επηηξέςνπλ.

1.

Έληαμε ησλ ζσθξνληζηηθώλ ππαιιήισλ ζηα Β.Α.Δ
ΔΙΗΓΗΗ
Οη αληίμνεο ζπλζήθεο ππφ ηηο πξνζθέξνπλ ππεξεζία ζε 24σξε
βάζε νη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη, ε επηθηλδπλφηεηα ιφγσ ησλ
πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζεκεξηλήο εγθιεκαηηθφηεηαο, νη
ζπλήζσο έθλνκεο ζπκπεξηθνξέο ησλ θξαηνπκέλσλ κε θαηαιήςεηο,
ζηάζεηο, εμεγέξζεηο, νκεξίεο, απηνδηθίεο ελαληίνλ ησλ εξγαδνκέλσλ
θιπ. , ε αλζπγηεηλφηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ηα ινηκψδε θαη
άιια ζνβαξφηαηα λνζήκαηα πνπ παξεπηδεκνχλ ζηηο θπιαθέο απφ
θξαηνπκέλνπο πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ρψξεο ηεο Μέζεο
Αλαηνιήο, ηεο αλαηνιηθήο Αζίαο θαη απφ δηάθνξα αθξηθαληθά θξάηε
έρνπλ αμηνινγεζεί δηαρξνληθά απφ φιεο ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο ηνπ
Υπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο ρψξαο σο απφιπηα
επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην πξνζσπηθφ (ησλ
εξγαδνκέλσλ) ζηηο θπιαθέο είρε, δηαρξνληθά, δηαθνξεηηθφ
ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ ππφινηπν
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δεκφζην ηνκέα. Μπφλνπο 3/35 ζηα ζπληάμηκα ρξφληα θαη δηθαίσκα
ζπληαμηνδφηεζεο κε κεησκέλε ζχληαμε ζηα 25 ρξφληα αλεμαξηήησο
νξίνπ ειηθίαο. Δλφςεη ηεο επηθείκελεο αλαζεψξεζεο ηεο ιίζηαο, πνπ ζα
ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο
ζηνλ δεκφζην ηνκέα πνπ εξγάδνληαη ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά
επαγγέικαηα,
δηεθδηθνχκε ηελ έληαμή καο ζε απηά. Όινη νη
πξναλαθεξφκελνη ιφγνη θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ. Γελ κπνξεί ινηπφλ λα ηζρχνπλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο
θπιαθέο ηα γεληθά φξηα ζπληαμηνδφηεζεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο ζε άιιεο ππεξεζίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.
2. Γηνξηζκόο θαη Δθπαίδεπζε
ΔΙΗΓΗΗ
Η εθπαίδεπζε ησλ ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ θαη ησλ ζηειερψλ
ηεο ζσθξνληζηηθήο ππεξεζίαο είλαη πνιχ ζνβαξή ππφζεζε γηα λα
θαιπθζεί κε ηαρχξπζκεο 40ήκεξεο εθπαηδεχζεηο φπσο ηειηθά θαηάληεζε
λα ιεηηνπξγεί ε ζρνιή ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ. Τα επηθαινχκελα
απφ πνιινχο ζεκηλάξηα θαη ε έιιεηςή ηνπο δελ απνηεινχλ ιχζε φπνπ
θαη φπνηε γίλνληαη. Τα ζεκηλάξηα δελ δεκηνπξγνχλ γλψζε, απιψο ηε
ζπκπιεξψλνπλ. Σεκηλάξηα πξέπεη λα γίλνληαη σο ζπκπιήξσκα γλψζεο,
θπξίσο φκσο γηα ηελ κεηαθνξά ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο θαηαρσξεκέλεο
γλψζεο ζηνπο λεφηεξνπο ππαιιήινπο. Πξνηείλνπκε ινηπφλ ηελ
αλαβάζκηζε ηεο ππάξρνπζαο ζρνιήο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζε εμάκελε
βάζε ή ηελ έληαμε ηεο σο ζρνιήο ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ κε ηελ
δηαδηθαζία ησλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ζηα πξφηππα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιήο αζηπλνκηθψλ ππαιιήισλ θαη
αθαδεκηψλ.
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3.
Δπηζεώξεζε θπιαθώλ – ύζηαζε ζώκαηνο εζσηεξηθώλ
ππνζέζεσλ
ΔΙΗΓΗΗ
Τα δεηήκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη θαηά θαηξνχο θαη αθνξνχλ ηελ
ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθψλ θπιαθψλ είλαη πάξα πνιιά, άιια
πξαγκαηηθά, άιια φρη. Γελ κπνξεί θαλέλαο λα ηζρπξηζηεί φηη
ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά γηα ηελ επίιπζή ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα
απνδέρεηαη ιεηηνπξγίεο φπσο απηέο ηεο έιιεηςεο επηζεψξεζεο. Η
ηειεπηαία επηζεψξεζε νηθνλνκηθή, δηαρεηξηζηηθή ή άιιε πνπ έγηλε ζηηο
θπιαθέο, πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ απφ 25 ρξφληα. Δίλαη απαξαίηεην
ινηπφλ λα ζηειερσζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη νπζηαζηηθά ε Γηεχζπλζε
Δπηζεψξεζεο απφ ηα αμηνινγφηεξα θαη ηθαλφηεξα ζηειέρε πνπ
δηαζέηνπκε ζηελ ππεξεζία καο, ζηε δηνίθεζε, ζηε θχιαμε, ζηελ πγεία,
ζηε θνηλσληθή εξγαζία θιπ.
Η δηαθάλεηα, ε εχνξθε πξνζθνξά
εξγαζίαο θαη ν εληνπηζκφο δφιησλ ή επίνξθσλ ζπκπεξηθνξψλ πξέπεη λα
είλαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζέκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη εκψλ ησλ
εξγαδνκέλσλ. Οη θαηά θαηξνχο αθνξκέο ή ςίζπξνη ή θήκεο δελ κπνξνχλ
λα θαηαγξάθνληαη θαη εθ ησλ πζηέξσλ, φηαλ επηβεβαηψλνληαη, λα
πέθηνπκε απφ ηα ζχλλεθα. Η ππεξεζία καο, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ,
ηνπ κεγέζνπο ησλ αθνξκψλ ή ησλ αξλεηηθψλ ζρνιίσλ θαη αλεμαξηήησο
ζε πνην βαζκφ απηά είλαη αιεζή ή φρη, είλαη δεδνκέλν φηη είλαη απφ ηηο
ππεξεζίεο πνπ είλαη επάισηεο ζηνλ δφιν. Καλείο άιινο εθηφο απφ ηνπο
ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο δελ κπνξεί λα μέξεη θαιχηεξα πξφζσπα θαη
πξάγκαηα, πνχ θαη γηαηί πάζρνπκε, πφηε θαη πσο κπνξνχκε λα
παξέκβνπκε. Δίλαη απαξαίηεην ινηπφλ λα ζπζηαζεί Σψκα Δζσηεξηθψλ
Υπνζέζεσλ πνπ ζα επεμεξγάδεηαη φιεο απηέο ηηο θήκεο, πιεξνθνξίεο ή
ελδείμεηο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ δηεχζπλζε επηζεψξεζεο ζα
δεκηνπξγεί
ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα έγθαηξε θαη
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. Έηζη ζα απαληήζνπκε θαη
απνθαζηζηηθά ζην εξψηεκα αλ ε δηαθάλεηα ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο
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είλαη, φπσο ζα έπξεπε επηινγή θαη δηθή καο πξνηεξαηφηεηα. Η ππεξεζία
ζα μαλαβξεί ηελ αμηνπηζηία ηεο, ζα βειηηψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη ζα
κπνξέζνπκε ηφηε λα αλαδείμνπκε ην πξαγκαηηθά κεγάιν έξγν θαη ηελ
πξνζθνξά ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ ζηηο Διιεληθέο θπιαθέο.
4. ύζηεκα Μεραλνγξάθεζεο όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ ησλ
σθξνληζηηθώλ θαηαζηεκάησλ θαη on-line ζύλδεζε κε ηελ
θεληξηθή ππεξεζία Τπ. Γηθαηνζύλεο
ΔΙΗΓΗΗ
Η ηερλνινγία απνηεινχζε πάληα θαηαθχγην γηα ηνλ ζπληνληζκφ,
ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε
δαπαλψλ. Με ηελ πιεξνθνξηθή λα έρεη θηάζεη ζε ηέηνηα επίπεδα είλαη
αλεπίηξεπην λα δνπιεχνπκε αθφκα ζε ζπλζήθεο θαη ξπζκνχο πνπ
παξαπέκπνπλ ζηελ πεξαζκέλε 20εηία θαη πιένλ. Με ηελ
κεραλνξγάλσζε θαη ηνλ θεληξηθφ έιεγρν απφ ην Υπ. Γηθαηνζχλεο
απαληάκε αθφκα θαη ζε δεηήκαηα δηαθάλεηαο πνπ ηφζν πνιχ
ηαιαηπσξνχλ ηελ δεκφζηα δηνίθεζε θαη απαζρνινχλ ηελ θνηλσλία.
Δπηβάιιεηαη ινηπφλ, ε κεραλνγξαθηθή ιεηηνπξγία θαη ζχλδεζε φισλ
ησλ ηκεκάησλ ζε θάζε θαηάζηεκα θξάηεζεο θαη ηελ on-line ζχλδεζε
θάζε θαηαζηήκαηνο κε ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ
Γηθαηνζχλεο. Μέρξη ζήκεξα θαη πξνθεηκέλνπ λα απαληήζεη ην
Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ζε εξψηεκα πξεζβεηψλ, ππεξεζηψλ ή άιισλ
θνξέσλ, ηνπ ηχπνπ αλ θξαηείηαη ζηηο θπιαθέο ηεο ρψξαο θάπνηνο
θξαηνχκελνο, ην Υπ. Γηθαηνζχλεο γηα λα απαληήζεη είλαη ππνρξεσκέλν
λα ζηείιεη 30 fax ζηηο θπιαθέο θαη λα πεξηκέλεη ηελ φπνηα δηθή ηνπο
απάληεζε. Απηφ, αλ κε ην άιιν, είλαη θαηάληηα.
5. Κάιπςε ησλ θελώλ νξγαληθώλ ζέζεσλ όισλ ησλ θιάδσλ θαη
εηδηθνηήησλ ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα.
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ΔΙΗΓΗΗ
Η ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ
φινπο, θνξείο, εξγαδφκελνπο,
θξαηνπκέλνπο, ηηο θαηά θαηξνχο
πνιηηηθέο εγεζίεο θαη ηελ θνηλσλία, γεληθφηεξα, επηεηθψο κε
ελδεδεηγκέλε θαη αλαπνηειεζκαηηθή, νη δε ζπλζήθεο θξάηεζεο
ππνιεηπφκελεο ησλ κέζσλ φξσλ αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο. Η βειηίσζε
ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ
θξαηνπκέλσλ δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη άζρεηε κε ηνλ
αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ πνπ θαινχληαη λα ηηο εγγπεζνχλ θαη λα ηηο
θαιχςνπλ. Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ φηη ε βειηίσζε ηνπ ζσθξνληζηηθνχ
ζπζηήκαηνο πέξαλ φισλ ησλ άιισλ θαη πέξαλ, επίζεο ησλ ζεκαληηθψλ
δεηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βειηησζνχλ, ηειηθά είλαη θαη αξηζκεηηθφ
δήηεκα. Αθνξά φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηεο
ζσθξνληζηηθήο ππεξεζίαο, ηα θελά ησλ νπνίσλ πξέπεη λα θαιπθζνχλ.
Υπάξρνπλ θιάδνη πνπ νη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 40
έσο 90%. Όζνη ινηπφλ ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα ηελ βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ θξάηεζεο θαη ηνλ εμαλζξσπηζκφ ηνπ ζσθξνληζηηθνχ
ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο θαη ηελ παξάκεηξν απηή.
6.
Άκεζε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ όισλ ησλ θιάδσλ θαη
εηδηθνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ
Απεμάξηεζεο Καζζάλδξαο.
ΔΙΗΓΗΗ
Τν Κέληξν Απεμάξηεζεο Καζζάλδξαο θαη απηφ ηνπ Διαηψλα
Θεβψλ πξέπεη λα απνηειέζνπλ ηελ πξνκεησπίδα ηεο Σσθξνληζηηθήο
Υπεξεζίαο ζηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ
ζπλερψο δηνγθνχκελνπ
πξνβιήκαηνο ηεο θξάηεζεο εμαξηεκέλσλ απφ νπζίεο θξαηνπκέλσλ. Τν
πνζνζηφ ησλ εμαξηεκέλσλ θξαηνπκέλσλ πνπ “θηινμελνχληαη” ζηηο
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ειιεληθέο θπιαθέο ζήκεξα αγγίδεη αλ δελ μεπεξλά, ην ½ ηνπ ζπλφινπ
ησλ θξαηνπκέλσλ. Η κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο
ηεο απεμάξηεζεο ησλ θξαηνπκέλσλ έρεη ζηελ θπξηνιεμία εγθαηαιεηθζεί
απφ ηελ δεκφζηα ππνρξέσζή ηεο θαη έρεη πεξηέιζεη σο αξκνδηφηεηα ζηηο
δηάθνξεο θνηλφηεηεο απεμάξηεζεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ δηθφ
ηνπο ηξφπν θαη κε φηη απηφ ζεκαίλεη. Τν Κέληξν Απεμάξηεζεο
Καζζάλδξαο θνληεχεη λα εξεκψζεη πξηλ θαλ ιεηηνπξγήζεη. Τν
παλέκνξθν απφ φιεο ηηο απφςεηο Κέληξν Απεμάξηεζεο Τνμηθνκαλψλ
θξαηνπκέλσλ ζηνλ Διαηψλα Θεβψλ ππνιεηηνπξγεί ζε βαζκφ πνπ ην
θιείζηκφ ηνπ, δεδνκέλσλ θαη ησλ άιισλ αλαγθψλ ζε ρψξνπο θξάηεζεο,
λα ζεσξείηαη ζρεδφλ βέβαην. Φηινμελνχληαη ζε απηφ κφιηο 30
θξαηνχκελνη ελψ ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ μεπεξλά ηνπο 200. Πξνηείλνπκε
λα θαηαζθεπαζηνχλ( θαη ζηα δχν θέληξα απεμάξηεζεο) θιεηζηέο
πηέξπγεο 150 – 200 θξαηνπκέλσλ (ρψξνη ππάξρνπλ) θαη λα γίλεηαη ζε
απηέο θαη ε δηαδηθαζία πξψηεο θάζεο ψζηε λα ηξνθνδνηνχληαη
επθνιφηεξα κε θξαηνπκέλνπο ηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα β θαη γ θάζεο.
Πξνηείλνπκε επίζεο ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ιεηηνπξγία άιισλ δχν
θέληξσλ απεμάξηεζεο ζηηο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Κεληξηθήο
Διιάδαο. Ο ηξφπνο δσήο ζήκεξα θαη ηα ζηαηηζηηθά ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο
δείρλνπλ μεθάζαξα φηη ζε ιίγα ρξφληα απφ ηψξα ην πνζνζηφ ησλ
θξαηνπκέλσλ πνπ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ζα έρνπλ λα θάλνπλ κε
ηα λαξθσηηθά ζα αγγίμεη, αλ δελ μεπεξάζεη, ηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ θξαηνπκέλσλ. Όζνη πηζηεχνπλ ζνβαξά ζηελ αλάγθε
ξχζκηζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο απεμάξηεζεο ησλ θξαηνπκέλσλ θαη φηη νη
θπιαθέο δελ είλαη ελδεδεηγκέλνη ρψξνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα πηνζεηήζνπλ ηελ άπνςή καο,
ζεσξψληαο ηελ κάιηζηα κνλφδξνκν. Γελ δηθαηνχηαη ην Διιεληθφ
θξάηνο θαη εηδηθφηεξα ην Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, λα απέρνπλ απφ
απηήλ ηελ βαζηθή ππνρξέσζή ηνπο θαη επζχλε ηνπο.
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7. Άκεζε πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ γηα ηνλ δηνξηζκό ππαιιήισλ
πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ππό θαηαζθεπή λέσλ
θπιαθώλ.
ΔΙΗΓΗΗ
Τν θηεξηνινγηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο λέσλ θπιαθψλ ηελ
αλάγθε ηνπ νπνίνπ επέβαιε ε ΟΣΥΔ, έρεη θαζπζηεξήζεη
ζεκαληηθφηαηα. Σε θάζε πεξίπησζε φκσο, απφ ηηο δχν λέεο θπιαθέο,
Νηγξίηαο Σεξξψλ θαη Φαλίσλ είλαη ζρεδφλ έηνηκε ε πξψηε θαη ησλ
Φαλίσλ έρεη πξνρσξήζεη ηθαλνπνηεηηθά. Οη δχν λέεο θπιαθέο, καδί κε
ηα φπνηα κέηξα απνζπκθφξεζεο πνπ είλαη απαξαίηεηα, ζα δψζνπλ
βαζηά αλάζα ζην δνθηκαδφκελν ζσθξνληζηηθφ καο ζχζηεκα, ζα
βνεζήζνπλ ψζηε λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο θξάηεζεο θαη πξέπεη λα
ιεηηνπξγήζνπλ άκεζα. Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ φκσο ρξεηάδνληαη
πξνζσπηθφ. Οη κέρξη ηψξα επηινγέο γηα ηελ ιεηηνπξγία λέσλ θπιαθψλ
κε ιχζεηο εθ ησλ ελφλησλ απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ, ζην βαζκφ πνπ
ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ απνηειεζκαηηθέο, έρνπλ πιένλ εμαληιεζεί. Γελ
πεξηζζεχεη θαλέλαο ππάιιεινο ζε θακία θπιαθή γηα λα πηζηεχεη ν
νπνηνζδήπνηε φηη ην πξφβιεκα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε
κεηαθηλήζεηο απφ ηνπο ήδε ππάξρνληεο ππαιιήινπο. Αξθνχλ θαη
πεξηζζεχνπλ νη κέρξη ηψξα ηαιαηπσξίεο ησλ απνζπαζκέλσλ
ζπλαδέιθσλ ζηηο δηάθνξεο θπιαθέο (Γξεβελά θιπ) θαη ησλ νηθνγελεηψλ
ηνπο, πνπ είδαλ λα αθπξψλεηαη ν φπνηνο νηθνγελεηαθφο ηνπο
πξνγξακκαηηζκφο. Η ΟΣΥΔ δεηά λα επαλέιζνπλ ζηηο νξγαληθέο ηνπο
ζέζεηο φινη νη παξά ηελ ζέιεζή ηνπο απνζπαζκέλνη ππάιιεινη.
Πξνεηδνπνηνχκε φηη δελ ζα κείλνπκε πιένλ ακέηνρνη ζε θαηλφκελα λέσλ
μεζπηησκάησλ.
8. Άκεζε ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζην Ίδξπκα Αλειίθσλ Αξξέλσλ
Βόινπ
(ΙΑΑΒ)
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ΔΙΗΓΗΗ
Η ιεηηνπξγία ηνπ ΙΑΑΒ γηα λα είλαη νπζηαζηηθή θαη λα
αληαπνθξίλεηαη ζηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επζχλε ηεο πνιηηείαο λα
αληηκεησπίζεη ηνπο εγθαηαιειεηκκέλνπο θαη παξαβαηηθνχο αλήιηθνπο,
ζα πξέπεη λα θηλεζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο παξνρήο
ηαηξνπαηδαγσγηθψλ ππεξεζηψλ. Απαηηείηαη ινηπφλ άκεζε ελίζρπζε ηνπ
θπιαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θπξίσο φκσο ηνπ πξνζσπηθνχ άιισλ
εηδηθνηήησλ φπσο θνηλσληθψλ
ιεηηνπξγψλ, παηδνςπρνιφγσλ,
λνζειεπηψλ θιπ.. Δπηβάιιεηαη επίζεο ζην Ίδξπκα απηφ φπσο ζε θάζε
ίδξπκα λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο θαηά ειηθηαθέο νκάδεο. Δίλαη
απαξάδεθην θαη αλήθνπζην έλα ίδξπκα λα ιεηηνπξγεί εληαία γηα ειηθίεο
απφ 8-18 εηψλ. Οη ιφγνη είλαη απινί θαη επλφεηνη.
9. Γεκηνπξγία Σκήκαηνο θξάηεζεο αλειίθσλ γπλαηθώλ
ΔΙΗΓΗΗ
Σηελ ρψξα καο έρνπκε 3 ηδξχκαηα γηα αλειίθνπο άξξελεο:
Απιψλα, Βφινπ θαη Καζζαβέηεηαο θαη απφ φ,ηη θαίλεηαη δελ επαξθνχλ.
Γηα αλήιηθεο γπλαίθεο, δε, θαλέλα. Δπηβάιιεηαη ινηπφλ ε δεκηνπξγία
αλεμάξηεηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο γηα ηηο αλήιηθεο θνπέιεο. Μέρξη
ηφηε ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί έλα ηκήκα ησλ Γπλαηθείσλ
θπιαθψλ Διαηψλα, κε δπλαηφηεηα απηφλνκνπ πξναπιηζκνχ λα
ιεηηνπξγήζεη σο μερσξηζηφο ρψξνο θξάηεζεο γηα αλήιηθεο θνπέιεο.
Δίλαη αδηαλφεην λα κελ δνζεί ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ θαη λα
θξαηνχληαη παηδηά ή αλήιηθεο, αλάινγα, ζηνπο ίδηνπο ρψξνπο κε
θξαηνχκελεο πνπ έρνπλ επηδείμεη ηηο πιένλ εμεδεηεκέλεο θαη ζθιεξέο
παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο.
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10. Καηαζθεπή λένπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο λέσλ Απιώλα,
αληηθαηάζηαζε ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην
Καηάζηεκα κε Σερληθό Λύθεην.
ΔΙΗΓΗΗ
Τν αίζρνο ηεο θπιαθήο Απιψλα, απνθιεηζηηθά ιφγσ ησλ ρψξσλ
θξάηεζεο θαη ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ πξέπεη λα ηειεηψζεη εδψ θαη
ηψξα. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα θαηαξγεζεί ηειείσο παξά λα ζπλερίζεη λα
ιεηηνπξγεί κε απηή ηελ κνξθή. Οη θπιαθέο αλειίθσλ είλαη ην βαξχ
ζηνίρεκα ελφο ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Αλ απηφ δελ θεξδεζεί, δελ
έρνπκε θάλεη ηίπνηα. Καη εδψ ε θαηάζηαζε ζε δεηήκαηα
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη
ηξαγηθή. Σηνλ ρψξν πνπ ιεηηνπξγνχλ νη Φπιαθέο Απιψλα ππάξρνπλ
ηεξάζηηνη αλεθκεηάιιεπηνη ρψξνη. Απηφ καο επηηξέπεη ζηνπο
παξαθείκελνπο απηνχο ρψξνπο, παξάιιεια κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο
θπιαθήο, λα θαηαζθεπαζηεί λέα, εμ’ αξρήο θπιαθή. Τα ρξήκαηα πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο ππάξρνπζαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
επηθείκελεο παξεκβάζεηο ζηα καγεηξεία θαη ζε άιινπο ρψξνπο
αληηζηαζκίδνπλ νηθνλνκηθά ην θφζηνο γηα ηελ θαηαζθεπή κηα
θαηλνχξηαο θπιαθήο. Σε απηήλ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαη ηα
απαξαίηεηα εξγαζηήξηα πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ε θνξντδία ηεο
ιεηηνπξγίαο Γεληθνχ Λπθείνπ θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε Τερληθφ Λχθεην.
Οη λεαξνί θξαηνχκελνη ππνιείπνληαη θπξίσο ζε δεηήκαηα
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Τν πνηληθφ ηνπο κεηξψν θαζηζηά
άλεπ αληηθεηκέλνπ ηελ απφθηεζε νπνηνπδήπνηε πηπρίνπ ησλ ιεγφκελσλ
ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ, αλ απηφ είλαη εθηθηφ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζα
έρνπκε επηηειέζεη ηνλ ζθνπφ καο σο ππεξεζία εάλ ην απνθπιαθηζηήξην
ησλ αλειίθσλ ζπλνδεχεηαη κε έλα δίπισκα ειεθηξνιφγνπ,
κεραλνπξγνχ, πδξαπιηθνχ, ηνξλαδφξνπ θιπ. Όια ηα άιια είλαη απιέο
δηθαηνινγίεο θαη αληαπνθξίλνληαη κφλν ζηελ επαγγεικαηηθή
απνθαηάζηαζε άιισλ θαη φρη ησλ θξαηνπκέλσλ.
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11. Άκεζε ρξεκαηνδόηεζε ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ επίζπεπζε, ησλ
έξγσλ θαη ηελ παξάδνζε ησλ ππό αλέγεξζε θαηαζηεκάησλ
θξάηεζεο Νηγξίηαο εξξώλ, Υαλίσλ θαη ηνπ θέληξνπ Απεμάξηεζεο
Κξαηνπκέλσλ Καζζάλδξαο.
ΔΙΗΓΗΗ
Όπσο έρεη δηακνξθσζεί ε θαηάζηαζε ζηηο Φπιαθέο ε αλέγεξζε
λέσλ θαηαζηεκάησλ δελ επηηξέπεηαη λα ζεσξείηαη δεχηεξε
πξνηεξαηφηεηα ή λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο
ρψξαο. Οη θπιαθέο, ηα νξθαλνηξνθεία θαη ηα γεξνθνκεία είλαη ν
αζθαιέζηεξνο δείθηεο πνιηηηζκνχ. Αο ζηακαηήζεη ινηπφλ λα ζεσξείηαη
σο κε παξαγσγηθή επέλδπζε ε ηνπνζέηεζε ρξεκάησλ γηα ηελ αλέγεξζε
λέσλ θπιαθψλ. Ο πνιηηηζκφο ζε φια ηα ζνβαξά θξάηε δελ είλαη
δεπηεξεχνπζα πξνηεξαηφηεηα, είλαη απφιπηε επζχλε. Δξγαδφκελνη θαη
θξαηνχκελνη απαηηνχλ απφ φζνπο δείρλνπλ λα εμεγείξνληαη θαη λα
αγαλαθηνχλ γηα ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα, ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηηο
ζπλζήθεο θξάηεζεο ησλ θξαηνπκέλσλ, λα απνδείμνπλ φηη είλαη
εηιηθξηλείο.
12. πγρώλεπζε Ννζνθνκείνπ θαη Φπρηαηξείνπ Κξαηνπκέλσλ,
πξόβιεςε δεκηνπξγίαο ρώξσλ θξάηεζεο γηα λνζειεπόκελεο
γπλαίθεο. Απεκπινθή ηεο σθξνληζηηθήο Τπεξεζίαο από ηηο
πξαγκαηνγλσκνζύλεο ηνπ Ν. 1729/87
ΔΙΗΓΗΗ
Ο δηνηθεηηθφο ζπληνληζκφο θαη ε εμνηθνλφκεζε πξνζσπηθνχ
απνηειεί γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο πξψηηζηε επζχλε θαη ππνρξέσζε. Γηα
ηα λνζειεπηηθά θαηαζηήκαηα πνπ ηφζν πζηεξνχλ ζε λνζειεπηηθφ θαη
ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη δνθηκάδνληαη θαζεκεξηλά ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο,
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επηβάιιεηαη λα βξεζεί ιχζε. Με ηελ ζπγρψλεπζε ηαηξηθνχ,
λνζειεπηηθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη θπιαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ δχν
θαηαζηεκάησλ ζα εμνηθνλνκεζεί πξνζσπηθφ θαη ζα ειεπζεξσζνχλ
ρψξνη νη νπνίνη είλαη ζήκεξα απαξαίηεηνη. Κάπνηνη απφ απηνχο γηα λα
ηεζνχλ σο θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζηελ δηάζεζε ησλ θξαηνπκέλσλ, θάπνηνη
άιινη γηα λα απμεζεί ε ρσξεηηθφηεηα λνζειεπνκέλσλ θξαηνπκέλσλ.
Κπξίσο φκσο γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ζάιακνη λνζειεπνκέλσλ γπλαηθψλ
πνπ εδψ θαη ρξφληα δελ ππάξρνπλ. Μέρξη ηψξα ε πγεία ησλ γπλαηθψλ
θξαηνπκέλσλ ζε φηη αθνξά ηηο ζπλζήθεο λνζειείαο ηνπο ήηαλ αθφκα
πην επηβαξπκέλεο απφ απηέο ησλ αλδξψλ θξαηνπκέλσλ θαη ε εμσηεξηθή
θξνπξά επηβαξπλφηαλ κε ηελ θξνχξεζή ηνπο ζε εμσηεξηθά λνζνθνκεία,
γεγνλφο πνπ απαηηεί κεγάιν αξηζκφ πξνζσπηθνχ. Γηα 10000
θξαηνπκέλνπο έρνπκε ζπλνιηθά 100 ζέζεηο γηα ην λνζνθνκείν
θξαηνπκέλσλ θαη 200 - 250 πεξίπνπ γηα ην Χπρηαηξείν θξαηνπκέλσλ.
Γηα 700 γπλαίθεο, νχηε κία. Δπηβάιιεηαη ινηπφλ άκεζα λα βξεζνχλ θαη
λα δηακνξθσζνχλ ρψξνη γηα ηε λνζειεία γπλαηθψλ. Η ζπγρψλεπζε ησλ
δχν ηδξπκάησλ, ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλά, απαληά ζεηηθά ζην παξαπάλσ
πξφβιεκα. Τέινο, λα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3772/09 θαη λα
απεκπιαθεί ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηεο ζσθξνληζηηθήο ππεξεζίαο απφ
πξαγκαηνγλσκνζχλεο,
θαηά
ηνλ
λφκν
1729/87.
Οη
πξαγκαηνγλσκνζχλεο απηέο λα γίλνληαη απφ ηηο ηαηξνδηθαζηηθέο
ππεξεζίεο φπσο πξνβιέπεη ν λφκνο 3772/09 θαη αλ δελ κπνξνχλ λα
θαιπθζνχλ ππάξρνπζεο αλάγθεο, λα γίλνληαη θαη απφ ηα
παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία ηεο ρψξαο. Σην ςπρηαηξείν θξαηνπκέλσλ
λα γίλνληαη κφλν πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ αθνξνχλ ςπρσζηθέο
ζπλδξνκέο θαη άιιεο ζπλαθέο παζήζεηο.
13. Άκεζε ιεηηνπξγία ηεο πηέξπγαο λνζειείαο θξαηνπκέλσλ
ζην Ννζνθνκείν Παπαληθνιάνπ Θεζζαινλίθεο.
ΔΙΗΓΗΗ
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Η ιεηηνπξγία ηεο θπιαθήο Νηγξίηαο Σεξξψλ, ζηε ζπλέρεηα ηεο
Γξάκαο θαη φπνησλ άιισλ θαηαζηεκάησλ αλεγεξζνχλ ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο επηβάιινπλ ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ηεο
πηέξπγαο ζην Ννζνθνκείν Παπαληθνιάνπ. Οη ππφ θαηαζθεπή θπιαθέο
καδί κε ηελ ππάξρνπζα θπιαθή Θεζζαινλίθεο ζα θηινμελνχλ πάλσ
θάησ 2000 θξαηνπκέλνπο. Οη αλάγθεο πεξίζαιςεο ζα απμεζνχλ
ζεκαληηθά. Γελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα αληηκεησπίδνληαη ζηελ
κέρξη ηψξα ινγηθή ηνπ ελφο λνζνθνκείνπ θξαηνπκέλσλ κε
ρσξεηηθφηεηα κάιηζηα κφιηο 80 θξαηνπκέλσλ θαη απηφ λα είλαη ην
Ννζνθνκείν θξαηνπκέλσλ Άγηνο Παχινο, ην νπνίν βξίζθεηαη 500 έσο
700 ρικ καθξηά απφ ηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο, ζηνλ Κνξπδαιιφ. Τα
πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδεη ζήκεξα ην
ζσθξνληζηηθφ καο ζχζηεκα πξνέθπςαλ θαη θπξίσο δηνγθψζεθαλ απφ
ηελ αδπλακία πξφιεςεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ. Τνπιάρηζηνλ ζε ζέκαηα
πγείαο αο θαλνχκε έζησ γηα κία θνξά πξνλνεηηθφηεξνη.
14. Γεκηνπξγία Ννζειεπηηθώλ ηαηξείσλ ηνπιάρηζηνλ ζηηο κεγάιεο
θπιαθέο. Κάιπςε όισλ ησλ θελώλ ζέζεσλ ηαηξώλ θαη
λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. Αύμεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ ζέζεσλ
ηαηξώλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ. Δπέθηαζε ηνπ ζεζκνύ ησλ
εθεκεξηώλ ζε όιεο ηνπιάρηζηνλ ηηο κεγάιεο θπιαθέο. Αιιαγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ηνπ ηξόπνπ επηινγήο ηνπ πνζνύ θαη ηεο πιεξσκήο
ησλ εθεκεξεπόλησλ θαη θαη’ επίζθεςε ηαηξώλ. Έληαμε ησλ
θπιαθώλ ζηνλ ζεζκό ησλ αγξνηηθώλ ηαηξώλ.
ΔΙΗΓΗΗ
Οη ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο θπιαθέο ηεο ρψξαο
πξνζνκνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ζπλζήθεο ζηαβιηζκνχ παξά θηινμελίαο.
Οη πεξηζζφηεξνη ησλ θξαηνπκέλσλ, θπξίσο νη εμαξηεκέλνη απφ νπζίεο
θαη φρη κφλν, αληηκεησπίδνπλ ζπζζσξεπκέλα θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα
πγείαο. Η ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ιφγσ έιιεηςεο ηαηξψλ είλαη ζρεδφλ
αλχπαξθηε, ε δηάγλσζε θαζπζηεξεκέλε θαη ε πεξίζαιςε κνηάδεη
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πεξηζζφηεξν ζαλ παξερφκελε ππεξεζία αμηνπξεπνχο, θαη φρη πάληα,
ζαλάηνπ. Οη ζπκπινθέο κε ειαθξείο ή ζνβαξφηεξνπο ηξαπκαηηζκνχο,
ζπρλέο. Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ αθφκα θαη απιέο ρεηξνπξγηθέο
επεκβάζεηο θαη ξάκκαηα, ιφγσ έιιεηςεο ηαηξψλ απαηηείηαη ε
θηλεηνπνίεζε ελφο νιφθιεξνπ κεραληζκνχ κε ηελ εμσηεξηθή θξνπξά ή
θαη ην ΔΚΑΒ. Τν νηθνλνκηθφ θφζηνο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ είλαη πνιχ
κεγάιν. Φχιαθεο ή εμσηεξηθνί θξνπξνί, έζησ θαη ζε αξηζκφ πνπ
ππνιείπεηαη ησλ αλαγθψλ ππάξρνπλ, γηαηξνί φκσο φρη θαη λνζειεπηέο
ειάρηζηνη. Σηηο πεξηζζφηεξεο θπιαθέο θαζήθνληα λνζνθφκνπ θάλνπλ
(παξάηππα θαη παξάλνκα) νη θχιαθεο. Γηα λα αληηκεησπηζηεί
πξνζσξηλά ην πξφβιεκα αθνχ ε έληαμε ζην Δ.Σ.Υ γηα αδηεπθξίληζηνπο
ιφγνπο έρεη θνιιήζεη, πξέπεη απαξαηηήησο λα θηλεζνχκε ηνπιάρηζηνλ
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ εθεκεξηψλ θαη ησλ θαη’ επίζθεςε ηαηξψλ. Τα
σξάξηα θαη νη πξνβιεπφκελεο φκσο θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο
νηθνλνκηθέο απνδεκηψζεηο είλαη κηθξέο θαη ιεηηνπξγνχλ σο αληηθίλεηξν
πξνζέιεπζεο ηαηξψλ, ε νπνία βαίλεη ζπλερψο κεηνχκελε. Δπηπξφζζεηα,
ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη πεξηζζφηεξνη γηαηξνί είλαη απιήξσηνη ή
πιεξψλνληαη κεηά ηελ πάξνδν 6 έσο 10 κελψλ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε
πξνζέιεπζε λα κεηψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν. Δπηβάιιεηαη ινηπφλ
άκεζα λα απμεζνχλ, θαηαξράο νη απνδεκηψζεηο θαη λα αιιάμεη ε
δηαδηθαζία πιεξσκήο. Οη γηαηξνί εμεηάδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξνπο
θξαηνπκέλνπο απφ φηη πξνβιέπεη ε ζχκβαζή ηνπο, πιεξψλνληαη φκσο
κφλν γηα απηνχο πνπ πξνβιέπεηαη. Λχζε, θαη κάιηζηα ηθαλνπνηεηηθή,
κπνξεί λα απνηειέζεη ε επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ αγξνηηθνχ ηαηξνχ θαη
ζηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα. Οη ζέζεηο απηέο ζα δειψλνληαη θάζε
ρξφλν απφ ην Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ζην Υπνπξγείν Υγείαο, ην νπνίν
ζα ηηο ζπκπεξηιακβάλεη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
αγξνηηθψλ ηαηξψλ θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ θάιπςή ηνπο. Έηζη φπσο
έρνπλ ηψξα ηα πξάγκαηα δελ ππάξρεη θαιχηεξε ιχζε γηα ηα ζέκαηα
πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ, εηδηθφηεξα απηψλ ζηηο θπιαθέο ηεο
πεξηθέξεηαο. Η πξφηαζή καο, σζηφζν, αλαθέξεηαη ζε φιεο αλεμαηξέησο
ηηο θπιαθέο ηεο ρψξαο.
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Γηα λα εμνηθνλνκήζνπκε πξνζσπηθφ θπξίσο απφ ηελ εμσηεξηθή
θξνπξά αιιά θαη λα δψζνπκε ηελ εληχπσζε φηη είκαζηε κία
νξγαλσκέλε ππεξεζία, επηβάιιεηαη, ηέινο, ηνπιάρηζηνλ ζηηο κεγάιεο
θπιαθέο ζε παξαθείκελνπο ρψξνπο απφ ηα ηαηξεία- εμεηαζηήξηα λα
δεκηνπξγεζνχλ λνζειεπηηθά ηαηξεία πνπ νη αζζελείο θξαηνχκελνη ζα
παξαθνινπζνχληαη θαηά ηελ λνζειεία ηνπο εληφο ησλ θπιαθψλ, αιιά
θαη εθηφο ησλ ρψξσλ θξάηεζήο ηνπο.
15. Πιεξσκή ησλ λπρηεξηλώλ θαη εμαηξέζηκσλ Ννεκβξίνπ
Γεθεκβξίνπ ηνπ 2008. Καηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνπο δηνηθεηηθνύο
ππαιιήινπο γηα πξνζθνξά εξγαζίαο ην άββαην.
ΔΙΗΓΗΗ
Η κε θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ ηνπ 2008 γηα λπρηεξηλέο θαη
εμαηξέζηκεο κάιηζηα ψξεο, 17 κήλεο κεηά αλ δελ είλαη εκπαηγκφο ησλ
εξγαδνκέλσλ ηφηε πξφθεηηαη πεξί θαηάληηαο ππεξεζηψλ θαη πξνζψπσλ.
Η ππνκνλή καο έρεη εμαληιεζεί, θαηαιπηηθή εκεξνκελία ην ζπλέδξην
κέρξη ηφηε πξέπεη λα δνζεί ιχζε. Η αθαηαλφεηε επίζεο απφθαζε λα
εμαηξεζνχλ νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη απφ ηελ απνδεκίσζε ηνπ
Σαββάηνπ, έρεη δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ ππεξεζία. Τα
θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ιεηηνπξγνχλ ζε 24σξε βάζε, 7 εκέξεο ηελ
εβδνκάδα. Φξεηάδεηαη λα
θάλνπλ επηζθεπηήξηα, απνθπιαθίζεηο
κεηαγσγέο θαη παξαιαβέο θξαηνπκέλσλ νπνηαδήπνηε εκέξα θαη απηά
απαηηνχλ ηελ παξνπζία δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ. Δίλαη αδχλαηνλ ινηπφλ
λα θαινχληαη ππάιιεινη λα εξγαζηνχλ θαη λα κελ πιεξψλνληαη.
Ο δηεπζπληήο δελ είλαη νχηε κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη σο
κεηαθιεηφο ππάιιεινο. Έρεη ηελ ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηεο θπιαθήο θαη βεβαίσο φιεο ηηο εκέξεο. Κάπνηνη ίζσο λνκίδνπλ φηη
απνθπιαθίζεηο θάλνπκε φηαλ κπνξνχκε θαη φρη φηαλ πξέπεη. Άο
πξνρσξήζνπκε ινηπφλ άκεζα ζηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ζα δψζεη
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ηέινο ζε απηή ηελ θαηάληηα. Δπηπξφζζεηε νηθνλνκηθή δαπάλε δελ
απαηηείηαη θαη είλαη απιψο ζέκα πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη θαηαλφεζεο.
16. Λεηηνπξγία Κέληξσλ Ηκηειεύζεξεο Γηαβίσζεο – Σκεκάησλ
Ηκηειεύζεξεο Γηαβίσζεο

ΔΙΗΓΗΗ
Απφ ηηο πιένλ πξννδεπηηθέο πξφλνηεο θαη δηαηάμεηο ηνπ
Σσθξνληζηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ Σσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα
είλαη ε πξφβιεςε ησλ ΚΗΓ θαη ησλ ΤΜΗΓ. Σε φζνπο επηκέλνπλ φηη ε
θξάηεζε απφ κφλε ηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζσθξνληζηηθή κέζνδνο θαη
δηαδηθαζία αληηιέγνπκε φηη ν ζσθξνληζκφο είλαη κελ ζέκα επηινγήο, ην
ζχζηεκα θξάηεζεο φκσο είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνηξέπεη λα
δηεπθνιχλεη θαη λα εμππεξεηεί ηέηνηεο επηινγέο θαη πξνζπάζεηεο. Αλ
απηφ ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο θαη ζε πνηνλ βαζκφ
είλαη απφ κφλν ηνπ έλα νιφθιεξν ζέκα. Δίηε ζπκβαίλεη φκσο είηε φρη ε
παξάιιειε ιεηηνπξγία ησλ ΚΗΓ θαη ΤΜΗΓ ζα ήηαλ ε απφιπηε
απφδεημε ζηελ πξνζήισζε ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ ζηφρνπ κηαο
νξγαλσκέλεο ζσθξνληζηηθήο ππεξεζίαο. Παξάιιεια ζα απνηεινχζαλ
έλα ψξηκν ζηάδην δνθηκαζίαο ζηελ πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηνπ
ππνςήθηνπ γηα απνθπιάθηζε θξαηνπκέλνπ θαη ηεο επαλέληαμεο ηνπ
ζηελ ζαθψο δπζθνιφηεξε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο,
δξάζεο θαη επηβίσζεο. Η απαζρφιεζε θαη θπξίσο ε εξγαζηνζεξαπεία
είλαη θαηά ηελ γλψκε καο νη κφλεο παξάκεηξνη πνπ επηηξέπνπλ ζε έλα
ζχζηεκα λα ιέγεηαη ζσθξνληζηηθφ. Τα Κ.Η.Γ θαη ηα ΤΜ.Η.Γ είλαη ε
νινθιήξσζή ηνπ. Όια ηα άιια απνηεινχλ άιινζη απνηπρίαο ελψ
ηαπηφρξνλα ζπληεξνχλ ην δσηηθφ καο ςεχδνο απέλαληη ζηηο
ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο καο θαη ζπγθαιχπηνπλ ηελ κνλνκέξεηα ηεο
ηηκσξεηηθήο θαη εθδηθεηηθήο καο δηάζεζεο απέλαληη ζηα παξαβαηηθά
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άηνκα. Κ.Η.Γ θαη ΤΜ.Η.Γ ινηπφλ εδψ θαη ηψξα. Ψο Κ.Η.Γ πξνηείλνπκε
ηνλ ρψξν ηνπ παιηνχ λνζνθνκείν Αγ. Παχινο πίζσ απφ ην Υπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο. Ψο ΤΜ.Η.Γ πξνηείλνπκε ηελ δεκηνπξγία απηφλνκσλ
ρψξσλ ζηηο κεγάιεο θπιαθέο Β΄ ηχπνπ θαη ηηο Αγξνηηθέο.
17. Πηέξπγα ππνδνρήο θαη
λενεηζεξρνκέλσλ θξαηνπκέλσλ.

θξάηεζεο

πξσηνεγθιείζησλ

ΔΙΗΓΗΗ
Οη δηεξγαζίεο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ζηελ θνηλσλία ησλ έγθιεηζησλ
είλαη ιίγν έσο πνιχ γλσζηέο. Πνιιέο θνξέο έρνπλ απνηειέζεη αθνξκή
γηα ζελάξηα πνπ έγηλαλ επηηπρεκέλεο ηαηλίεο ζην ζηλεκά. Τηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο, αλ εμαηξέζνπκε ηνλ ζηηγκαηηζκέλν θαη απφιπηα
πξνθαηεηιεκκέλν απφ πνιινχο ξφιν ηνπ θχιαθα, ζα ιέγακε φηη ηα
πξάγκαηα είλαη φπσο αθξηβψο ζηηο ηαηλίεο. Η πνιηηεία θαη ε θνηλσλία κε
ηελ ζεηξά ηνπο, εηδηθά ε πξψηε, αο απνδείμνπλ έκπξαθηα ην θαηά
θαηξνχο ελδηαθέξνλ ην νπνίν ζπλήζσο εθδειψλνπλ κε θαηαγγειηηθφ
ιφγν, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηηο δηθέο ηνπο επζχλεο. Σηελ πξάμε
θαηαγγέιινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη αο θάλνπλ πσο δελ θαηαιαβαίλνπλ. Η
εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο, γηα λα είλαη
νπζηαζηηθή, πξέπεη λα μεθηλά απφ ηνπο πξσηνέγθιεηζηνπο
λενεηζεξρφκελνπο θξαηνχκελνπο. Απηνχο πνπ απφ ηε κία κέξα ζηελ
άιιε θαινχληαη λα επηβηψζνπλ ζε κία δνχγθια (δηθφο ζαο ν
ραξαθηεξηζκφο). Δπηβάιιεηαη ινηπφλ λα δεκηνπξγεζνχλ άκεζα
ηνπιάρηζηνλ ζηηο κεγάιεο θπιαθέο, εηδηθνί ρψξνη ππνδνρήο θαη
πξνζσξηλήο θξάηεζεο γηα ηνπο πξσηνέγθιεηζηνπο λενεηζεξρφκελνπο
θξαηνχκελνπο. Δθεί ζα παξαθνινπζνχληαη θαη ζα πξνεηνηκάδνληαη γηα
λα αληηκεησπίζνπλ επηηπρψο ηηο ζπλζήθεο ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο ζην
νπνίν θαινχληαη λα δήζνπλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζην νπνίν
πξέπεη λα επηβηψζνπλ.
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18. πγρώλεπζε ησλ
εμσηεξηθήο θξνπξάο.

ππεξεζηώλ

εζσηεξηθήο

θύιαμεο

θαη

ΔΙΗΓΗΗ
Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έρεη θάλεη ηηο ζεκεξηλέο πξαθηηθέο
θχιαμεο λα θαίλνληαη απαξραησκέλεο θηλνχκελεο ζηελ ινγηθή θαη ηελ
αληίιεςε ησλ ρσξηθψλ πνπ έβαδαλ πεξηκεηξηθά ηνπ θηήκαηνο θνξδέιεο
ή έληπλαλ παιηά ζαθάθηα κε άρπξν (ζθηάρηξα) γηα λα πξνζηαηεχζνπλ
ηελ ζπνξά ηνπο απφ ηα πνπιηά. Γελ μέξνπκε αλ ζηα ρσξάθηα απηφο ν
παξαδνζηαθφο ηξφπνο ιεηηνχξγεζε θαη πφζν, ζηηο θπιαθέο φκσο φπνπ
θαηά αλαινγία εθαξκφδεηαη απέηπρε, θαληάδεη θαη εδψ πακπάιαην θαη
μεπεξαζκέλν. Η αζθάιεηα ησλ θπιαθψλ έρεη απνδεηρηεί ζηελ πξάμε φηη
θηλδπλεχεη πεξηζζφηεξν απφ κέζα, δειαδή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
θξαηνχκελνπο, θακηά θνξά θαη απφ ηνλ νπξαλφ (βιέπε ειηθφπηεξα).
Πξνηάζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θπιαθψλ ππάξρνπλ αξθεηέο θαη κε ηελ
ππνζηήξημε ηεο ηερλνινγίαο κπνξνχλ λα γίλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξεο.
Γελ ρσξνχλ φιεο φκσο θαη κάιηζηα εμεηδηθεπκέλεο ζε έλα δηεθδηθεηηθφ
πιαίζην. Θα ζαο γλσζηνπνηεζνχλ απηνηειψο. Δλδεηθηηθά φκσο
πξνηείλνπκε δηπιέο λεθξέο δψλεο κεηά ηνπο ρψξνπο θξάηεζεο θαη
πξναπιηζκνχ, νη νπνίεο ζα είλαη παγηδεπκέλεο κε ειεθηξνθσηηζηηθνχο
θαη ερεηηθνχο κεραληζκνχο πνπ ζα ελεξγνπνηνχληαη απφ ελδερφκελε
θίλεζε εληφο ησλ δσλψλ. Τξίηε λεθξή δψλε κεηαμχ εμσηεξηθνχ
καληξφηνηρνπ θαη πξψηεο απφ έμσ πξνο ηα κέζα λεθξήο δψλεο ζηελ
νπνία αλά 15 ιεπηά ζα θηλνχληαη κε αληίζεηε θνξά αζφξπβα
κεραλνθίλεηα πεξίπνια.
Η ζσθξνληζηηθή ππεξεζία είλαη κία νχησο ή άιισο πνιπθιαδηθή
ππεξεζία. Αο γίλεη ινηπφλ ε ππεξεζία εμσηεξηθήο θξνπξάο έλαο αθφκε
θιάδνο. Απφ ηελ ζπγρψλεπζε απηή ζα ππάξμεη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο,
απνηειεζκαηηθφηεξε
ιεηηνπξγία,
αιιεινελεκέξσζε
θαη
ζα
ζηακαηήζνπλ νη δηειθπζηίλδεο γηα ηελ κεηαθνξά επζπλψλ απφ ηελ κία
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ππεξεζία ζηελ άιιε αλ ζπκβεί νπνηνδήπνηε γεγνλφο. Απηφ ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη κία πξνζπάζεηα απνπνίεζεο επζπλψλ θαη
δηθαηνινγηψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ αλεπζπλφηεηα. Απφ ηελ
ζπγρψλεπζε ησλ ππεξεζηψλ ζα εμνηθνλνκεζεί επίζεο ζεκαληηθφο
αξηζκφο πξνζσπηθνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζηειερψζεη επαξθέζηεξα ηηο
ππάξρνπζεο θπιαθέο ή λα δψζεη κεξηθψο ιχζε γηα ηηο θαηλνχξηεο, γηα
ηηο νπνίεο δπζηπρψο δελ ππάξρεη πξφβιεςε γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ηηο
ιεηηνπξγήζεη. Ο θιάδνο εμσηεξηθήο θξνχξεζεο – θχιαμεο, σο έλνπινο
θιάδνο, ζα εμαθνινπζήζεη λα έρεη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ ηελ θχιαμε
θξαηνπκέλσλ ζηα εμσηεξηθά λνζνθνκεία. Αλ, δε, θαηαζθεπαζηνχλ ζηηο
κεγάιεο θπιαθέο φπσο πξνηείλνπκε εζσηεξηθνί ρψξνη λνζειείαο, ε
εμνηθνλφκεζε πξνζσπηθνχ ζα είλαη αθφκα κεγαιχηεξε.
19. ύζηαζε Καλνληζκνύ Αζθαιείαο, Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ θαη
δεκηνπξγία πηέξπγαο Γ΄ Σύπνπ θαη ζηελ θπιαθή Σξηθάισλ.
ΔΙΗΓΗΗ
Η Οκνζπνλδία καο γηα πνιινχο ιφγνπο θπξίσο φκσο γηα ιφγνπο
αζθαιείαο δηαθψλεζε θαη εμαθνινπζεί λα δηαθσλεί κε ηελ επηινγή λα
γίλεη ζηελ θπιαθή Γξεβελψλ πηέξπγα Γ΄ Τχπνπ. Οχησο ή άιισο κε ηνπο
ξπζκνχο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ζεκεξηλήο εγθιεκαηηθφηεηαο κία πηέξπγα
ζε ιίγν δελ ζα επαξθεί. Πνιινί απφ ηνπο θξαηνπκέλνπο απηήο ηεο
θαηεγνξίαο έρνπλ κεηαμχ ηνπο αλνηθηνχο ινγαξηαζκνχο θαη πξνζσπηθά.
Η επηινγή κηαο θπιαθήο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί άιιε κία
πηέξπγα Γ΄ Τχπνπ είλαη απαξαίηεηε. Πξνηείλνπκε ε θπιαθή απηή λα
είλαη ηα Τξίθαια. Η ππνζηήξημε ηεο θπιαθήο Τξηθάισλ απφ δεκφζηεο
ππεξεζίεο φπσο ηελ Αζηπλνκία, ηα ηαηξνλνζειεπηηθά ηδξχκαηα θιπ.
είλαη αξθεηά πην ηθαλνπνηεηηθή απφ ηελ θπιαθή Γξεβελψλ. Η απφζηαζε
δε ηεο θπιαθήο (άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο) απφ ηελ πφιε κηθξή
θαη ε πξφζβαζε άκεζε. Δπηβάιιεηαη ινηπφλ άκεζα λα ιεηηνπξγήζεη θαη
ζηελ θπιαθή Τξηθάισλ λέα πηέξπγα Γ’ Τχπνπ.
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Η εηζήγεζε γηα ηνλ θαλνληζκφ αζθαιείαο θαη ηελ δηαρείξηζε
θξίζεσλ είλαη πνιπζέιηδε, δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζε έλα
δηεθδηθεηηθφ πιαίζην θαη ζα ζαο γλσζηνπνηεζεί απηφλνκα.
20. Αλαζπγθξόηεζε ησλ Αγξνηηθώλ θπιαθώλ θαη αλάδεημε ηνπ
ξόινπ ηνπο.
ΔΙΗΓΗΗ
Οη αγξνηηθέο θπιαθέο, ν πιένλ πξσηνπνξηαθφο ζεζκφο ζην
ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο σο παγθφζκηα κάιηζηα πξσηνηππία,
έρεη θαηαληήζεη απιά κεραληζκφο απφζβεζεο ησλ πνηλψλ ησλ
θξαηνπκέλσλ θαη ηίπνηα άιιν. Μαθξηά απφ πιάλα, ζηφρνπο θαη
εγθαηαιειεηκκέλεο απφ ηερληθά κέζα, ζηειέρσζε κε πξνζσπηθφ θαη κε
απφληα θάζε κνξθήο έιεγρν παξαγσγήο, ιεηηνπξγίαο, δηαρείξηζεο θιπ.
Τα αγξνηηθά θαηαζηήκαηα έρνπλ θαηαληήζεη θαληάζκαηα ησλ εαπηψλ
ηνπο. Πξέπεη ινηπφλ λα αλαζπγθξνηεζνχλ, λα εμνπιηζηνχλ θαη λα
γίλεηαη νπζηαζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαιιηεξγεηψλ. Πξνηεξαηφηεηα
πξέπεη λα δνζεί ζηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, ηελ νξληζνηξνθία, ηελ
θηελνηξνθία θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ πξντφλησλ γηα ηελ
ζίηηζε ησλ δψσλ. Όιεο νη παξαπάλσ θαιιηέξγεηεο θαη αζρνιίεο είλαη
αξθνχλησο πξνζνδνθφξεο θαη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ
κείσζε ησλ δαπαλψλ. Αλ δε, φπσο πξνηείλνπκε, θαηαζθεπαζηνχλ θαη
ιεηηνπξγήζνπλ ζε θάζε αγξνηηθή θπιαθή νξγαλσκέλα θαη κε
βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο ζθαγεία, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα
απνζβεζηεί απφ ηελ παξαγσγή ζχληνκα, κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε
αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ νξληζνηξνθία θαη ηελ θηελνηξνθία. Αλ φπσο
πάιη
πξνηείλνπκε
ηα
ζθαγεία
απηά
ιεηηνπξγήζνπλ
κε
ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο
θηελνηξνθίαο γηα θάζε λνκφ πνπ ιεηηνπξγνχλ, ηφηε φρη κφλν ζα
κεησζνχλ ζεκαληηθά νη δαπάλεο, αιιά ζα ππάξμνπλ θαη θέξδε πνπ ζα
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καο επηηξέςνπλ λα μεθηλήζνπκε πεηξακαηηθά έζησ, ηελ επ’ ακνηβή
εξγαζία ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ ζα εξγάδνληαη ζε απηέο.
Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ θπιαθψλ πξνηείλνπκε επίζεο
ηελ εγθαηάζηαζε ζε κέξνο ησλ εθηάζεψλ ηνπο πνπ δελ πξνζθέξνληαη
γηα θαιιηέξγεηα ή ζε φπνηνπο άιινπο ρψξνπο θξηζνχλ θαηάιιεινη, ηελ
εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ή αηνιηθψλ πάξθσλ γηα ηελ παξαγσγή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ηνπο θαη ην πιεφλαζκα ηεο λα δηαηίζεηαη ζην εκπφξην. Γελ
πξέπεη λα καο αθήλεη επίζεο αδηάθνξνπο ε κειινληηθή θαιιηέξγεηα
βηνθαπζίκσλ πξντφλησλ σο απφιπηα επηθεξδήο κειινληηθή επέλδπζε.
Καη νη δχν παξαπάλσ πξνηάζεηο κε ηηο απαξαίηεηεο κειέηεο κπνξνχλ λα
πινπνηεζνχλ ζχληνκα.
Τέινο, ζε κία ρψξα ζαλ ηελ δηθή καο πνπ ν αγξνηηθφο ηνκέαο
απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ΑΔΠ θαη ν πιεζπζκφο πνπ αζρνιείηαη
κε απηφ κεγάινο, νη αγξνηηθέο θπιαθέο πξέπεη θαη κπνξνχλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο νηνλεί γεσπνληθέο ζρνιέο κε πεηξακαηηθέο
θαιιηέξγεηεο, κπνιηαζκνχο θαη άιιεο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

21. Δξγαζία θξαηνπκέλσλ κε ρξεκαηηθή ακνηβή

ΔΙΗΓΗΗ
Θεσξνχκε απαξαίηεηε ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο επ' ακνηβή εξγαζίαο
κε ηελ νπνία νη θξαηνχκελνη ζα κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
θαηαβνιή ηπρφλ ελνηθίνπ γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ Κ.Η.ΓΙ. θαηά ηα 2/10
θαη θαηά ηα 8/10 λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην θξάηνο. Απφ ην ππφινηπν
ηνπ κηζζνχ ηνπ ζηνλ έγθιεηζην ζα απνδίδνληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ
πξνζσπηθψλ αλαγθψλ θαηά ηελ θξάηεζε ηνπ ηα 4/10 θαη ηα ππφινηπα
4/10 ζα θαηαηίζεληαη ζε έληνθν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ επ'νλνκαηη
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ηνπ θάζε εγθιείζηνπ πνπ ζα ηνλ ζπλδηαρεηξίδεηαη ππνρξεσηηθά φκσο
κε θάπνην κέινο ηεο νηθνγελείαο ηνπ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ζα
παξαδίδεηαη ζηνλ ίδην κφλν θαηά ηελ κέξα ηεο απνθπιάθηζεο ηνπ.
Η πξννπηηθή κε βάζε ηα πην πάλσ είλαη ε αξρηθή έληαμε ηνπ
θξαηνπκέλνπ ζε εκεξνκίζζηα (επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ), κεηέπεηηα θαη
εθφζνλ ηεξνχληαη νη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο έθηηζεο ηεο πνηλήο ηνπ ζε
φξηα πνπ θαζνξίδεη ν Σ.Κ. αιιά θαη νη νπζηαζηηθέο (δηαγσγή,
πεηζαξρία θιπ) ε έληαμε ηνπ ζηα ΣΜ.Η.ΓΙ. θαη ηέινο ε κεηαγσγή
ηνπ ζηα Κ.Η.ΓΙ. Έηζη ζε θαζεζηψο νηνλεί ειεπζεξίαο ν πνηληθφο
παξαβάηεο βήκα-βήκα ζα κεηαβάιιεηαη απφ θνηλσληθφ
απφβιεην ζε πιήξσο παξαγσγηθφ θαη αμηνπνηήζηκν άηνκν γηα ηνλ
εαπηφ ηνπ, ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη εληέιεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν
ειαρηζηνπνηψληαο θαη' αλάγθελ θαη ηηο πηζαλφηεηεο ππνηξνπήο. Σηα
πιαίζηα απηά θαη σο πηινηηθή επηινγή πξνηείλνπκε ηελ αμηνπνίεζε
θαη ηελ δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ηππνγξαθείνπ, βηβιηνδεηείνπ
θαη θαθεινπνηίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Γ.Φ Κνξπδαιινχ, επέθηαζε
ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζε ηξεηο βάξδηεο θαη ζηήξημε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ
ηνπο, κε αλαζέζεηο έξγσλ απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο
φπσο Ο.Α.Δ.Γ – Ο.Δ.Γ.Β, Δηζαγγειίεο θιπ. νη νπνίνη κε ηνλ ηξφπν
απηφ ζα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηηο ζρεηηθέο ηνπο δαπάλεο. Πξνηείλεηαη
επίζεο, ε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία βηνηερληθψλ κνλάδσλ σο θαη’
αξρήλ κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηνπο θξαηνχκελνπο φπσο
πιπληήξηα, θιίβαλνη απνζηείξσζεο, ζηξσκαηνπνηίαο θιπ πνπ ζα
κπνξνχλ φκσο λα ιεηηνπξγνχλ θαη κε ηδησηηθνλνκηθά θξηηήξηα,
παίξλνληαο εξγαζία απφ δηάθνξα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, μελνδνρεία
ή άιισλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηνρήο φπνπ εδξεχνπλ. Άκεζε εθαξκνγή
ηεο επ’ ακνηβή εξγαζίαο κπνξεί λα γίλεη ζηηο αγξνηηθέο θπιαθέο κε
ζηνρεπκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο παξαγσγέο θαη ηε ιεηηνπξγία
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κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο φπσο απηέο έρνπλ πεξηγξαθεί ζηελ
ελφηεηα πνπ αλαθεξφκαζηε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ
θπιαθψλ.

22. Αιιαγή ηνπ νξγαληζκνύ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ
θξάηεζεο, ηνπ εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ λόκνπ
3727/08 ζην άξζξν πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν επηινγήο
πξντζηακέλσλ θύιαμεο.
ΔΙΗΓΗΗ
Η αμηνθξαηία απνηέιεζε δηαρξνληθά θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί
δεηνχκελν φισλ ησλ θνηλσληψλ, ησλ ιαψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ αλά
ηελ πθήιην.
Δηιηθξηλήο αλαθνξά σζηφζν ζηελ αμηνθξαηία πξέπεη λα ζεσξείηαη
κφλν απηή ησλ απιψλ πνιηηψλ. Η έιιεηςε ηεο δηνγθψλεη ηα
πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο θαη αθπξψλεη ηηο φπνηεο
πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ιχζε βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπο, φπσο ε πγεία, ε
εμεχξεζε εξγαζίαο φπσο θαη φια ηα άιια.
Ο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ
θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γεληθφηεξα, είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ
πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αμηνθξαηηθή επηινγή ησλ ζηειερψλ
ηνπ. Με ηελ ζεηξά ηνπο, νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, νη ζπλζήθεο
θξάηεζεο ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ
ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη απφιπηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ
αμηνθξαηία ζηηο επηινγέο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ζσθξνληζηηθψλ
θαηαζηεκάησλ. Η ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε φκσο έρεη φξηα, αιιηψο είλαη
θάηη άιιν θαη φρη πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ζεηηθψλ εγγπήζεσλ θαη
ιχζεσλ.
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Η απάληεζε - πξφηαζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο γηα ηελ
αμηνθξαηία ζηηο επηινγέο ησλ ζηειερψλ ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο,
έρεη λα θάλεη κε ηα πξφζσπα θαη ηελ ηήξεζε θξηηεξίσλ φπσο, ρξφληα
ππεξεζίαο, γλψζεο αληηθεηκέλνπ, δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα, αλαξξσηηθέο
άδεηεο, γλψζε μέλεο γιψζζαο, ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ,
πηζαλέο πεηζαξρηθέο πνηλέο, πφζελ έζρεο ή φηη άιιν κπνξεί λα
πξνβιεθζεί. Κπξίσο φκσο έρεη λα θάλεη κε ηελ νξγαληθή θαη
νξγαλσηηθή αλαδηάηαμε ησλ ππεξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ. Οη ππάξρνπζεο
νξγαληθέο, βαζκνινγηθέο θαη αμηνινγηθέο πξνβιέςεηο είλαη θαηά ηελ
γλψκε καο αλεπαξθείο θαη πξέπεη ζε πνιιά ζεκεία λα ηξνπνπνηεζνχλ.
Σηνλ αξηζκφ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ, ζηα θαζήθνληα ζηηο
ππνρξεψζεηο θαη ζηα αμηνινγηθά θξηηήξηα. Δίλαη απαξαίηεην ινηπφλ, λα
γίλνπλ αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηφζν ζηνλ νξγαληζκφ, φζν θαη ζηνλ
εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη ζηνλ λφκν 3727/08. Δηδηθφηεξα ε
πξφηαζή καο είλαη ε παξαθάησ:
Γηα ηνλ θιάδν ΓΔ Φχιαμεο επηβάιιεηαη λα δεκηνπξγεζεί λέα ζέζε
επζχλεο ηνπ αλζππαξρηθχιαθα θαη λα κεηαθεξζνχλ ζε απηήλ ηα κέρξη
ζήκεξα θαζήθνληα ησλ ππαξρηθπιάθσλ. Γηα ηε ζέζε ηνπ
αλζππαξρηθχιαθα ζα θξίλνληαη φινη νη ππάιιεινη Α θαη Β βαζκνχ. Γηα
ηελ ζέζε ηνπ ππαξρηθχιαθα ζα θξίλνληαη πιένλ κφλν νη ππάιιεινη Α΄
βαζκνχ, νη νπνίνη πξσηίζησο έρνπλ ρξεκαηίζεη ηνπιάρηζηνλ κία ηξηεηία
ζηε ζέζε ηνπ αλζππαξρηθχιαθα. Αξηζκεηηθά ζα είλαη ηφζνη ζε θάζε
θαηάζηεκα φζν ην ζχλνιν ησλ πηεξχγσλ ζε θάζε θπιαθή ζπλ έλαο γηα
λα κπνξνχλ λα παίξλνπλ φινη ην ξεπφ ηνπο. Σηα θαζήθνληά ηνπο ζα
είλαη ε επνπηεία ησλ αλζππαξρηθπιάθσλ θαη ησλ ηνπνζεηψλ ππαιιήισλ
βάξδηαο θαη ζα είλαη επηθεθαιήο ππεχζπλνη ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ
εξγαζίαο. Έλαο απφ απηνχο ζα αλαπιεξψλεη φζεο θνξέο ρξεηαζηεί ηνλ
αξρηθχιαθα. Η αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηνπ ππαξρηθχιαθα πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πξφβιεςε γηα επίδνκα ζέζεσο ην νπνίν ζα είλαη ην
κηζφ απφ ην πνζφ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ζέζε ησλ ηκεκαηαξρψλ. Γηα
ηελ ζέζε ηνπ αξρηθχιαθα ζα θξίλνληαη απνθιεηζηηθά ππάιιεινη Α΄
βαζκνχ νη νπνίνη πξσηίζησο ζα έρνπλ ρξεκαηίζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά
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σο αλζππαξρηθχιαθεο θαη κία σο ππαξρηθχιαθεο. Τα θαζήθνληα ηνπ
αξρηθχιαθα παξακέλνπλ ηα ίδηα, δειαδή ε επζχλε θαη ε επνπηεία φινπ
ζπλνιηθά ηνπ θιάδνπ ΓΔ Φχιαμεο.
Οη αλζππαξρηθχιαθεο ζα θξίλνληαη άπαμ θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζα
έρεη λα θάλεη κφλν κε πεηζαξρηθνχο ιφγνπο ή κε εκθαλή έιιεηςε
δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ επέδεημαλ κεηά ηελ επηινγή ηνπο. Σε ηέηνηα
πεξίπησζε, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ζα επηιέγνληαη πξέπεη
απαξαηηήησο λα πεξηγξάθνληαη ζε έλα απφιπηα αηηηνινγεκέλν
ζθεπηηθφ. Η εηήζηα αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ
θαηαζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο δηνηθεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ζα
ιακβάλεηαη ππφςε θαηά πξνηεξαηφηεηα. Οη επηινγέο ησλ
ππαξρηθπιάθσλ θαη ησλ αξρηθπιάθσλ ζα γίλνληαη θάζε ηξία ρξφληα θαη
ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε δηνηθεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ε γλψζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ. Δμππαθνχεηαη φηη ε πεηζαξρηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο ζα
απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο κέρξη ηελ ιήμε ηεο
ζεηεία ηνπο ή ηελ εθ λένπ θξίζε ηνπο ζην ηέινο ηεο. Σε πεξηπηψζεηο κε
ηθαλνπνηεηηθήο δξάζεο ή αδπλακίαο δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ δελ ζα
παξακέλνπλ ζηελ ζέζε ηνπο, ζα κπνξνχλ φκσο λα θξίλνληαη γηα ηηο
ακέζσο πξνεγνχκελεο ζέζεηο. Γηα ηελ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηνπ
θιάδνπ ΓΔ θχιαμεο, ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ, ηελ αμηνθξαηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ, πξνηείλνπκε ηελ δεκηνπξγία
απηνηεινχο θιάδνπ βαζκνχρσλ ΤΔ θαη ΠΔ θαηεγνξίαο. Οη ηκεκαηάξρεο
ηνπ θιάδνπ απηνχ ζα αμηνινγνχληαη θαη κεηαμχ ησλ ηκεκαηαξρψλ ηνπ
δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζα κπνξνχλ λα εμειίζζνληαη σο ην βαζκφ
ηνπ Υπνδηεπζπληή (Τκεκαηάξρεο δηνίθεζεο). Έηζη ζα δψζνπκε ηζρπξά
θίλεηξα παξακνλήο ζηνλ θιάδν ζε ππαιιήινπο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο πνπ ηψξα, κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο ή ηελ
αλαγλψξηζή ηνπο ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ νξίδνπλ νη ζρεηηθέο
δηαηάμεηο, επηδηψθνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ κεηάηαμή ηνπο ζε
άιινπο θιάδνπο ή ππεξεζίεο. Ταπηφρξνλα δεκηνπξγνχκε επδηάθξηην,
αδηακθηζβήηεην θνξκφ - πιαίζην ππαιιήισλ απφ ηνπο νπνίνπο ζα
γίλεηαη ε επηινγή, απαληνχκε απνθαζηζηηθά ζε πξνζπάζεηεο αζέκηηνπ
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αληαγσληζκνχ,
απνκνλψλνπκε
πζηεξφβνπιεο
θαη
ηδηνηειείο
ζπκπεξηθνξέο πνπ κε ηελ κνξθή ζρνιίσλ ιεηηνπξγνχλ δηαιπηηθά,
ακθηζβεηνχλ αδηαθξίησο θαη ηειηθά νδεγνχλ ζηνλ απνζπληνληζκφ ηεο
ππεξεζίαο.
Γηα ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο επηβάιιεηαη ε δεκηνπξγία
νξγαληθήο ζέζεο θαη ηξίηνπ ηκήκαηνο, πέξαλ ησλ ήδε ππαξρφλησλ
ηκεκάησλ ινγηζηεξίνπ θαη γξακκαηείαο. Τν ηκήκα απηφ νξίδεηαη σο
ηκήκα δηνίθεζεο. Γηα ηελ ζέζε ηνπ ηκεκαηάξρε ινγηζηεξίνπ θξίλνληαη
νη ππάιιεινη ΓΔ ή ΤΔ θαηεγνξίαο κε Α’
βαζκφ θαη θαηά
πξνηεξαηφηεηα ππάιιεινη ΠΔ θαηεγνξίαο Α ή Β βαζκνχ. Τν ίδην ηζρχεη
θαη γηα ην ηκήκα θαη ηνλ ηκεκαηάξρε γξακκαηείαο. Γηα ην ηκήκα θαη
ηνλ ηκεκαηάξρε δηνίθεζεο θξίλνληαη νη ππάιιεινη Α΄ βαζκνχ ΤΔ ή ΠΔ
θαηεγνξίαο, νη νπνίνη πξσηίζησο έρνπλ ρξεκαηίζεη γηα κία ηνπιάρηζηνλ
ζεηεία ηκεκαηάξρεο γξακκαηείαο ή ινγηζηεξίνπ. Οη ππάιιεινη ηεο ΠΔ
θαηεγνξίαο έρνπλ γηα φιεο ηηο ππφ θξίζε ζέζεηο απφιπηε
πξνηεξαηφηεηα. Σηα θαζήθνληα ηνπ ηκεκαηάξρε δηνίθεζεο είλαη ν
έιεγρνο θαη ε επνπηεία ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ησλ δχν
άιισλ ηκεκάησλ. Αλαθέξεηαη κφλν ζηνλ δηεπζπληή ηνλ νπνίν, φηαλ
απνπζηάδεη, αλαπιεξψλεη. Με παξφληα ηνλ δηεπζπληή, αζθεί θαζήθνληα
ππνδηεπζπληή, ην αληηθείκελν ησλ νπνίσλ εθρσξεί κε δηαπηζησηηθή
πξάμε ή κε εκεξήζηα δηαηαγή ν δηεπζπληήο ηνπ θαηαζηήκαηνο.
Γηεπζπληέο θξίλνληαη κφλν νη ππάιιεινη ΠΔ θαηεγνξίαο
Σσθξνληζηηθνχ Δλειίθσλ, κε βαζκφ Α΄ απφ ππαιιήινπο νη νπνίνη
έρνπλ θξηζεί κηα ηνπιάρηζηνλ ζεηεία σο ηκεκαηάξρεο δηνίθεζεο. Όηαλ ν
αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ ΠΔ θαηεγνξίαο δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε
νξγαληθψλ ζέζεσλ δηεπζπληψλ, κπνξνχλ λα θξίλνληαη δηεπζπληέο θαη νη
ππάιιεινη ΤΔ θαηεγνξίαο Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ. Γηεπζπληέο επίζεο
κπνξεί λα θξίλνληαη γηα ηηο αγξνηηθέο θπιαθέο θαη ππάιιεινη ηεο
θαηεγνξίαο ΠΔ Γεσπφλσλ.
23. Απηόλνκε σθξνληζηηθή Τπεξεζία
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ΔΙΗΓΗΗ
Βαζηθφο κνριφο εθαξκνγήο νπνηαζδήπνηε ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο ή
αλακφξθσζεο ηνπ φπνηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε δνκή,
δηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζσθξνληζηηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ
ζσθξνληζηηθψλ ππεξεζηψλ ζπλνιηθά. Σε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο νη
ζσθξνληζηηθέο ππεξεζίεο δηνηθνχληαη απηφλνκα κε εηδηθφ νξγαληζκφ
ιεηηνπξγίαο απφ ζηειέρε πνπ πξνέξρνληαη απφ απηήλ, ππαγφκελεο είηε
ζην Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο είηε ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ είηε ζην
Υπνπξγείν Γεκφζηαο Τάμεο. Η αλψηαηε γεληθή δηεχζπλζε
ζσθξνληζηηθήο δηνίθεζεο, φπσο απνθαιείηαη ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο
είλαη ππεχζπλε γηα νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηελ κειέηε,
πξνγξακκαηηζκφ, πινπνίεζε νηθνλνκνηερληθήο ππνδνκήο θαη
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δπηκειείηαη ησλ πξνζιήςεσλ θαη ησλ ζπλερψλ
επηκνξθψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνηείλεη ηελ ζσθξνληζηηθή πνιηηηθή
ζην Υπνπξγείν πνπ αλήθεη θαη αζθεί ηε ζσθξνληζηηθή δηνίθεζε. Αλ
πξαγκαηηθά ζέινπκε λα μεθχγνπκε απφ απηφ ην ζεκεξηλφ ράνο
ιεηηνπξγίαο ησλ ζσθξνληζηηθψλ ππεξεζηψλ λα αλαδηαξζξψζνπκε θαη
λα αλακνξθψζνπκε ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο αζθψληαο κία
νπζηαζηηθή ζσθξνληζηηθή πνιηηηθή θαη λα ελαξκνληζηνχκε κε ηηο
ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, επηβάιιεηαη άκεζα λα ηξνπνπνηεζεί ν
ηζρχσλ νξγαληζκφο ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο. Απηφ ην ζχζηεκα κε
απηήλ ηελ νξγαλσηηθή ζπγθξφηεζε, ηελ δηνηθεηηθή επνπηεία θαη
επηκέιεηα φ,ηη ήηαλ λα δψζεη ην έδσζε θαη μέξνπκε φινη πνιχ θαιά ηη
έδσζε. Γελ έρνπκε ηίπνηα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηα ζηειέρε ηεο
θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο κε ηνπο νπνίνπο
γεξάζακε καδί ή καο γέξαζαλ φινπο ηα πξνβιήκαηα ησλ θπιαθψλ.
Όπσο θαη αλ γεξάζακε, δελ γεξάζακε κφλνη καο. Μαδί κε εκάο καο
γέξαζε θαη ην ζχζηεκα. Οη παηεξίηζεο πνπ ην βνεζνχζαλ λα ζέξλεηαη
έζπαζαλ θαη παξακέλεη πιένλ θαηάθνηην. Δίλαη αθαηαλφεην ν έιεγρνο,
ε επνπηεία θαη ε επηηειηθή δηνίθεζε ησλ θπιαθψλ λα αλαηίζεηαη ζε
αλζξψπνπο πνπ δελ μέξνπλ νχηε θαλ πνπ θαη πφζεο θπιαθέο έρνπκε, αλ
είλαη θάζεηα ή παξάιιεια ηα θάγθεια ζηα παξάζπξα, αθφκα θαη γηα ην
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αλ θνξνχλ ή φρη νκνηφκνξθεο θφξκεο – ζηνιέο φινη νη θξαηνχκελνη
φπσο αλαξσηήζεθε θάπνηε (ζρεηηθά πξφζθαηα) έλαο απφ απηνχο ηνπο
επηηειηθνχο δηνηθεηέο φηαλ επηζθέθηεθε κία θπιαθή γηα λα
δηαπξαγκαηεπηεί κε ηνπο εθεί θξαηνχκελνπο νη νπνίνη έθαλαλ ζηάζε.
Γηα ην ηη επαθνινχζεζε δελ πεξηγξάθεηαη. Όζνη ην ζπκνχκαζηε, γειάκε
αθφκα. Η πξφηαζή καο γηα ηελ απηφλνκε ζσθξνληζηηθή δηνίθεζε είλαη
ζε επίπεδν γεληθήο δηεχζπλζεο (Γεληθή Γηεύζπλζε σθξνληζηηθήο
Πνιηηηθήο θαη Γηνίθεζεο). Σηειέρε θαη ππάιιεινη, φινη ζα
πξνέξρνληαη κέζα απφ κία εμειηθηηθή δηαδηθαζία πνπ ν θαζέλαο απφ
απηνχο ζα αθνινπζεί ζε φιεο ηηο θπιαθέο ηεο ρψξαο. Τν πξνηεηλφκελν
νξγαλφγξακκά ηεο έρεη σο αθνινχζσο:
1. ΓΔΝΙΚΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
ΧΦΡΟΝΙΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΚΔΝΣΡΙΚΗ

2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ
α. Τκήκα Ννκηθήο Υπεξεζίαο
β. Τκήκα Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Υπεξεζίαο
γ. Τκήκα Γηεζλψλ Σρέζεσλ
δ. Γξαθείν Τχπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ
3. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΧΦΡΟΝΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
α. Τκήκα εθηέιεζεο πνηλψλ
β. Τκήκα άζθεζεο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο
γ. Τκήκα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζεξαπεπηηθψλ θαη εηδηθψλ
θαηαζηεκάησλ
δ.
Τκήκα
εθπαίδεπζεο,
επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο
θξαηνπκέλσλ θαη νξγάλσζεο - ιεηηνπξγίαο βηνηερληθψλ
κνλάδσλ
ε. Τκήκα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θέληξσλ επαγγεικαηηθήο
απνθαηάζηαζεο απνθπιαθηδνκέλσλ
4. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
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α. Τκήκα Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ
β. Τκήκα Πεηζαξρηθφ
γ. Τκήκα
Πξνζσπηθνχ

Πξφζιεςεο,

Δπηκφξθσζεο

θαη

Δθπαίδεπζεο

δ. Τκήκα Μεραλνξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο
5. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ
α. Τκήκα Γηνίθεζεο Οηθνλνκηθνχ
β. Τκήκα Δμνπιηζκνχ θαη Πξνκεζεηψλ
γ. Τκήκα Τερληθψλ Υπεξεζηψλ
δ. Τκήκα Γηαρείξηζεο θεθαιαίσλ θξαηνπκέλσλ
6. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ
ΤΠΟΘΔΔΧΝ

ΧΜΑ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ

α. Τκήκα Δπηζεψξεζεο Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ
β. Τκήκα Δπηζεψξεζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ
γ. Τκήκα Δπηζεψξεζεο Δπηζηεκνληθνχ θαη Ννζειεπηηθνχ
Πξνζσπηθνχ
δ. Τκήκα Δπηζεψξεζεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αζθάιεηαο
θπιαθψλ
ε. Τκήκα Δπηζεψξεζεο θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο
επαλέληαμεο
ζη.
Τκήκα
Δπηζεψξεζεο
γεσξγηθψλ,
δξαζηεξηνηήησλ θαη βηνηερληθψλ κνλάδσλ

θηελνηξνθηθψλ

7. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ –
ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΙ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ ΑΝΗΛΙΚΧΝ
α. Τκήκα έξεπλαο, πξνγξακκαηηζκνχ – κειέηεο θαη πινπνίεζεο
κέηξσλ πξφιεςεο
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β. Τκήκα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ θαη εηδηθψλ
θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο αλειίθσλ
γ. Τκήκα εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο αλειίθσλ
8. ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΧΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΧΝ
αλαιφγσο απνηεινχληαη:
α. Τκήκα Γηνίθεζεο
β. Τκήκα Οηθνλνκηθνχ
γ. Τκήκα Δζσηεξηθήο Φχιαμεο
δ. Τκήκα Δμσηεξηθήο Φχιαμεο
ε. Τκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο
ζη. Τκήκα επηζηεκνληθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ
δ. Τκήκα θηελνηξνθηθψλ θαη αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
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