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Κορυδαλλός, 7 Απρίλη 2021
Αριθ. Πρωτ.: 61
Προς:

κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
κα. Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής
κ. Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης & Διαχείρισης Κρίσεων
κ. Γενικό Διευθυντή Αντ/κής και Σωφ/κής Πολιτικής
Κοιν/ση: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη Ο.Σ.Υ.Ε
Α.Δ.Ε.Δ.Υ
Θέμα: «Συνέχιση Επαναλαμβανόμενων στάσεων εργασίας»
Σας γνωστοποιούμε ότι το Δ.Σ της Ομοσπονδίας μας αποφάσισε ομόφωνα την
συνέχιση των επαναλαμβανόμενων στάσεων εργασίας ως εξής:
- Δευτέρα 12/04/2021, Τρίτη 13/04/2021 και Τετάρτη 14/04/2021
Και ώρες από 08:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. ΚΑΙ 15:00 μ.μ. έως 18:00 μ.μ
Κατά τη διάρκεια των στάσεων εργασίας δεν θα πραγματοποιηθούν:
1) Επισκεπτήρια συγγενών κρατουμένων
2) Επισκεπτήρια συνηγόρων
3) Παραλαβές και μεταγωγές κρατουμένων
Αποφυλακίσεις, μεταγωγές των κρατουμένων από και προς τις Αρχές που εξετάζουν την
παράταση ή μη της κράτησής τους, δικαστήρια που υπόκεινται σε παραγραφή ή
συμπλήρωση 12μήνου ή 18μήνου, τακτικές ή έκτακτες παραλαβές και μεταγωγές από και
προς τα νοσηλευτικά και ψυχιατρικά ιδρύματα, καθώς και όλες οι εσωτερικές λειτουργίες
των Φυλακών θα εκτελούνται κανονικά.
Επίσης, θα επιτρέπεται οποιαδήποτε ώρα η είσοδος του ΕΟΔΥ ή άλλων μονάδων υγείας
και σε όλα τα Καταστήματα Κράτησης και το Ίδρυμα Αγωγής προκειμένου να προβούν σε
όλες τις διαδικασίες που χρειάζεται σε περιπτώσεις COVID19.

1

Για τους παραπάνω λόγους ορίζεται ως προσωπικό ασφαλείας το σύνολο του
προσωπικού.
Κάθε πρωτοβάθμιο Σωματείο μας που θα αποφασίσει να συμμετέχει στις στάσεις
εργασίας οφείλει με ενέργειές του να ενημερώσει τις κατά τόπους Δικαστικές, Εισαγγελικές
και Αστυνομικές αρχές, τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους, τη Διεύθυνση του
Καταστήματος, καθώς και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τον τοπικό τύπο.
Η Ομοσπονδία μας και σύσσωμα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία μας ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
1/ Εμβολιασμούς προσωπικού και κρατουμένων
2/ Άμεσο διορισμό των επιτυχόντων του διαγωνισμού 6Κ/2018
3/ Πρόσβαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία της Χώρας
4/ Αποζημίωση της απλήρωτης και οφειλόμενης υπεργασίας μας
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