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Κορυδαλλός, 14 Μάη 2018
Αριθ. Πρωτ.: 119
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Κ. Σταύρο Κοντονή

Κοιν/ση: 1. Διευθυντές Καταστημάτων Κράτησης
2. Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Χωρίς καμία απολύτως έκπληξη πληροφορηθήκαμε το υπ’ αριθμόν 23672/23-4-2018
έγγραφο του κ. Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής προς τους Διευθυντές των
Καταστημάτων Κράτησης με θέμα «εύρυθμη λειτουργία Καταστημάτων Κράτησης –
Εφαρμογή εσωτερικού κανονισμού», το οποίο αναφέρεται αφενός στην ενδυμασία με
υπηρεσιακή στολή των υπαλλήλων φύλαξης και αφετέρου (και εκτός των άλλων) στην
«αποανάρτηση» ανακοινώσεων συνδικαλιστικού περιεχομένου.
Αν και κατανοούμε πλήρως τις αγωνίες και τις απόψεις του υπογράφοντος το ανωτέρω
έγγραφο και πριν το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης επιληφθεί
«για τις δικές του ενέργειες» (σελ. 2 του ανωτέρω εγγράφου), παρακαλούμε θερμά όπως
εσείς προσωπικά λάβετε υπόψιν σας τα κάτωθι:
Σχετικά με την ενδυμασία – στολή των υπαλλήλων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων
1) Η στολή του προσωπικού Καταστημάτων Κράτησης (ανδρών και γυναικών)
προβλέπεται στην υπ’ αριθμόν 9235 Απόφαση του κ Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β’
αρ. φυλ. 196/23-3-1992)
2) Ο σχετικός διαγωνισμός της προμήθειας των υφασμάτων και λοιπών ειδών
διενεργείται από την ΚΑΥΦ (άρθρο 5 παρ. 2).
3) Το ύφασμα κανονικής στολής χειμερινής και θερινής χορηγείται ανά διετία, τζάκετ
ανά τετραετία, ενώ προβλέπεται και χορήγηση χρηματικού ποσού για λοιπά είδη
(άρθρο 5 παρ. 1).
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Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η Ομοσπονδία μας απέστειλε το υπ’ αριθμόν 107/8-5-2018
ερώτημα προς τον κ. Διευθυντή της ΚΑΥΦ για το πότε διενεργήθηκε τελευταία φορά
διαγωνισμός για την προμήθεια υφασμάτων κτλ και όπως μας γνωστοποιείται με το υπ’
αριθμόν 1389/9-5-2018 απαντητικό έγγραφο της ΚΑΥΦ τελευταίοι διαγωνισμοί
προμήθειας στολών πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2008 και 2009!
Κ. Υπουργέ,
Συμφωνούμε απόλυτα ότι το προσωπικό της κάθε Φυλακής πρέπει να εμφανίζεται
στην Υπηρεσία με πλήρη στολή και μάλιστα την ενδεδειγμένη.
Ωστόσο, επειδή το επίδομα στολής που κάποτε λαμβάναμε έχει προ πολλού
καταργηθεί, επειδή σε πάρα πολλούς συναδέλφους μας δεν έχει χορηγηθεί απολύτως
τίποτα ή έστω τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμόν 9235 Απόφαση και επειδή η
συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας αδυνατεί πλέον να ανταπεξέλθει στο
οικονομικό κόστος αγοράς υπηρεσιακής στολής, παρακαλούμε όπως αφενός οι Υπηρεσίες
του Υπουργείου μας κινήσουν άμεσα τις διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμού από την
ΚΑΥΦ και αφετέρου ανασταλεί έστω προσωρινά η εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 23672/234-2018 εγκυκλίου – διαταγής ή εντολής (ή όπως αλλιώς ονομάζεται) του κ. Γενικού
Γραμματέα, με την οποία μάλιστα κλήθηκαν υποχρεωτικά οι Διευθυντές των Φυλακών να
αναφέρουν «πιστή εφαρμογή» εντός 10 ημερών!
Σχετικά με την αποανάρτηση ανακοινώσεων συνδικαλιστικής φύσεως
1) Ο Νόμος 1264/1982 για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την
κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων, στο άρθρο 16 με
τίτλο «Δημοκρατία στους τόπους εργασίας» αναφέρει τα εξής:
Παρ. 1: Οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις προστατεύονται
κατά την άσκηση κάθε συνδικαλιστικού δικαιώματος και στον τόπο εργασίας.
Παρ.2: Τα σωματεία δικαιούνται να έχουν πίνακες ανακοινώσεων για τους σκοπούς
τους στους τόπους εργασίας και σε χώρους που συμφωνούν ο κάθε εργοδότης και
η διοίκηση του σωματείου.
Παρ. 6: Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάθε βαθμού έχουν δικαίωμα να διανέμουν
ανακοινώσεις τους μέσα στο χώρο εργασίας εκτός χρόνου απασχόλησης, όπως
αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 6.
2) Τα Σωματεία μας έχουν πίνακες ανακοινώσεων δικούς τους, όπου και αναρτώνται
όλες οι ανακοινώσεις που θα αποφασίσουν (π.χ της ΟΣΥΕ, της ΑΔΕΔΥ, του
πρωτοβάθμιου σωματείου, άλλων πρωτοβάθμιων σωματείων ή συνδικαλιστικών
οργανώσεων ή παρατάξεων, εργατικών κέντρων, ενημερωτικά έγγραφα για κάθε
φυσικό μέλος κοκ).
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3) Ο χώρος εργασίας μας ξεκινά από την είσοδο της Φυλακής, το εξωτερικό θυρωρείο,
τη γραμματεία και το διοικητήριο μιας φυλακής, το εσωτερικό θυρωρείο, την
κιγκλίδα, το Υπαρχιφυλακείο, το Ιατρείο, το συνεργείο κοκ., όπου και μπορούμε
σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 να διανέμονται ανακοινώσεις από το εκάστοτε
σωματείο.
4) Αναρωτιόμαστε σε ενδεχόμενη άσκηση του δικαιώματός μας της απεργίας, πως θα
ενημερωθούν οι κρατούμενοι ή οι επισκέπτες συγγενείς των κρατουμένων ή οι
δικηγόροι ότι δεν θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες λειτουργίες της φυλακής,
όταν απαγορεύεται η ανάρτηση συνδικαλιστικών ανακοινώσεων σε άλλους χώρους
πλην του Σωματείου.
κ. Υπουργέ,
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Δημοκρατία στους τόπους εργασίας και η ελεύθερη και
απρόσκοπτη άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων δεν έχει ακόμα απαγορευτεί,
παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες που κάποιοι ακόμα και τώρα κάνουν, τους οποίους
για μία ακόμη φορά διαβεβαιώνουμε ότι όλες, μα όλες οι απέλπιδες προσπάθειές τους
θα πέσουν στο κενό!
Η εύρυθμη λειτουργία μιας Φυλακής δεν συσχετίζεται με την στολή του προσωπικού
(άλλωστε τα ράσα δεν κάνουν τον παπά), ούτε με την αποανάρτηση συνδικαλιστικών
ανακοινώσεων.
Αναμένουμε την απάντησή σας.-

- Επισυνάπτονται :
- Α) το υπ’ αριθμόν 23672/23-4-2018 έγγραφο του κ. Γενικού Γραμματέα
Αντεγκληματικής Πολιτικής
- Β) το υπ’ αριθμόν 1389/9-5-2018 έγγραφο της ΚΑΥΦ.
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