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Προσ: Τπουργό Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Χάρθ Καςτανίδθ
ΤΠΟΜΝΘΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΙΑ
Κύριε Υπουργέ,
Με το ςχζδιο νόμου που ζχει κατατεκεί από το Τπουργείο Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ
και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και ςυγκεκριμζνα «Για τθν Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και
λοιπζσ Διατάξεισ» επιχειρείται θ κατάργθςθ και ουςιαςτικά θ αφξθςθ του ωραρίου εργαςίασ
όλων των δθμοςίων υπαλλιλων, μθ εξαιρουμζνων των δθμοςίων υπαλλιλων για τουσ
οποίουσ ίςχυε ειδικό ωράριο. Από τθν αφξθςθ αυτι εξαιροφνται μόνο οι εκπαιδευτικοί όλων
των βακμίδων.
Ζνασ από τουσ χϊρουσ οι οποίοι είχαν ειδικό ωράριο εργαςίασ είναι και οι εργαηόμενοι
ςτισ φυλακζσ. Οι λόγοι για τουσ οποίουσ ο κάκε χϊροσ είχε ειδικό ωράριο εργαςίασ
ποικίλουν. Οι εργαηόμενοι ςτισ φυλακζσ ζχουν ειδικό ωράριο εργαςίασ γιατί τουσ ζχουν
αναγνωριςτεί οι απόλυτα επικίνδυνεσ και ανκυγιεινζσ ςυνκικεσ εργαςίασ. Θ αναγνϊριςθ
αυτϊν των ειδικϊν ςυνκθκϊν, άρα και του ειδικοφ ωραρίου εργαςίασ ξεκίνθςε
προπολεμικά με Βαςιλικά Διατάγματα. Ζκτοτε όςεσ ρυκμίςεισ και αν επακολοφκθςαν οι
εργαηόμενοι ςτισ φυλακζσ εξαιροφνταν πάντα, με αποτζλεςμα να είμαςτε ο πρϊτοσ χϊροσ
εργαηομζνων, ο οποίοσ είχε διαφορετικό ωράριο εργαςίασ από όλουσ τουσ άλλουσ
δθμοςίουσ υπαλλιλουσ.
Όπωσ πολφ καλά γνωρίηετε εξαιρουμζνου ενόσ μεςοδιαςτιματοσ από το 1977 ζωσ
1989, οι ςυνκικεσ εργαςίασ ςτο χϊρο μασ αντί να βελτιϊνονται, επιδεινωνόταν διαρκϊσ. Οι
5.500 κρατοφμενοι του 1988 ςιμερα ζχουν φτάςει περίπου τουσ 12500 κρατουμζνουσ. Σουσ
εγκλθματίεσ τιμισ, τουσ κλζφτεσ, τουσ γαμπροφσ και τουσ εγκλθματοφντεσ για κτθματικζσ
διαφορζσ τουσ διαδζχτθκαν οι λθςτείεσ μετά φόνου, οι πολυτοξικομανείσ, οι μπράβοι και οι
εκβιαςτζσ, το οργανωμζνο ζγκλθμα, θ τρομοκρατία και θ κάκε λογισ βαρυεγκλθματίεσ
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λακρομετανάςτεσ ι μθ που πζρα από τθν παραβατικι τουσ ςυμπεριφορά κουβαλοφν μαηί
τουσ και τισ νόςουσ που επιδθμοφν ςτισ χϊρεσ τουσ και που εδϊ και 50 χρόνια είχαν
εξαφανιςτεί από τθ δικι μασ. τισ Θπατίτιδεσ, φυματιϊςεισ, ψωριάςεισ και άλλεσ άκρωσ
μεταδοτικζσ και μολυςματικζσ νόςουσ προςτζκθκε και το HIV. Αυτι λοιπόν θ πανςπερμία
παραβατικϊν ςυμπεριφορϊν με αλλόκοτεσ μορφζσ βίασ και εγκλθματικισ δραςτθριότθτασ
που όλοσ ο λαόσ μασ παρακολουκεί αποςβολωμζνοσ από τα κακθμερινά δελτία ειδιςεων,
ζφταςαν ςε ςθμείο να ςασ απαςχολιςουν μόλισ χκεσ και ςε επίπεδο υπουργικοφ
ςυμβουλίου. Αυτι λοιπόν θ εγκλθματικότθτα, κφριε Τπουργζ, όπωσ πολφ καλά γνωρίηετε,
όχι μόνο ςυνεχίηετε μζςα ςτο χϊρο των φυλακϊν με τθ ςφλλθψθ των όποιων παραβατϊν,
αλλά εδϊ κορυφϊνεται.
Οι ςυμπλοκζσ μεταξφ των κρατουμζνων για παραβατικοφσ λόγουσ ενιςχυόμενεσ και
από εκνικζσ διαφορζσ είναι ςχεδόν κακθμερινό φαινόμενο. Πολλζσ φορζσ θ βία αυτι
εκφράηεται εναντίον του φυλακτικοφ προςωπικοφ, τόςο κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων
τουσ όςο και εκτόσ υπθρεςίασ. Αρκετοί είναι οι ςυνάδελφοί μασ που ζχουν ξυλοκοπθκεί
από κρατοφμενουσ ι ζχουν τραυματιςτεί ςτθν προςπάκειά τουσ να αποτρζψουν ςυμπλοκζσ
μεταξφ κρατουμζνων ι να αντιμετωπίςουν περιπτϊςεισ όπωσ οι ςτάςεισ και οι εξεγζρςεισ,
οι απειλζσ, λοιδορίεσ και εκβιαςμοί είναι και αυτοί ςε κακθμερινι βάςθ. Αποκορφφωμα και
κα το κυμάςτε βζβαια ιταν θ απόπειρα ανκρωποκτονίασ εναντίον του ςυναδζλφου μασ
πφρου Λαχανά, ο οποίοσ πυροβολικθκε από δφο αλλοδαποφσ πρϊθν κρατοφμενουσ ευκφσ
μόλισ αποχϊρθςε από τθν υπθρεςία και ζξω από τθν πόρτα του ςπιτιοφ του. Ο ςυνάδελφοσ
κα παραμείνει παράλυτοσ και ςε αναπθρικό καροτςάκι για όλθ τθν υπόλοιπθ ηωι του και
είναι μόλισ 30 ετϊν.
Κφριε Τπουργζ,
Ο φόρτοσ εργαςίασ είναι τεράςτιοσ, τα χαρακτθριςτικά τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ
τθσ φυλακισ απάνκρωπα και αδιανόθτα. Ζχουμε ιδθ φτάςει ςτα όριά μασ. Οι αναρρωτικζσ
άδειεσ και όχι από αυτζσ που ςυνθκίηονται ςτον δθμοςιοχπαλλθλικό χϊρο, από ψυχιάτρουσ
και άλλουσ ςυναφείσ λόγουσ είναι το πλζον χαρακτθριςτικό παράδειγμα. τθ κατάςταςθ
αυτι ζχουμε ιδθ φτάςει εργαηόμενοι 06:45 ϊρεσ θμερθςίωσ και 35 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ.
Ειλικρινά πιςτεφετε ότι μποροφμε να αντζξουμε ϊςτε να εργαηόμαςτε 40 ϊρεσ
εβδομαδιαίωσ?
Ιδθ θ μθ εξαίρεςθ μασ από τθ γενικι αρχι για νζουσ διοριςμοφσ, για κάκε πζντε
ςυνταξιοδοτοφμενουσ ζνα διοριςμόσ, ζχει δθμιουργιςει ςοβαρότατα προβλιματα, το
αντιμετωπίςατε και εςείσ άλλωςτε πρόςφατα, με τθν αδυναμία ςτελζχωςθσ τθσ νζασ
φυλακισ που άνοιξε ςτθν Νιγρίτα ερρϊν. Για όςουσ αναλθκϊσ πιςτεφουν ότι θ αφξθςθ των
ωρϊν εργαςίασ κα απαντιςει ςε αυτό το πρόβλθμα κάνουν τεράςτιο λάκοσ. Οι εργαηόμενοι
ςτισ φυλακζσ με αυτό το ωράριο εργαςίασ δουλεφουν μεν 06:45 ϊρεσ θμερθςίωσ, αλλά 21
ζωσ 22 μζρεσ τον μινα. Με το νζο ωράριο μπορεί να δουλεφουν μία ι μιάμιςθ ϊρα
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παραπάνω, αλλά αναγκαςτικά πλζον κα δουλεφουν 18 θμζρεσ τον μινα (το γνωςτό 8/24
που εφαρμόηεται ςτθν εξωτερικι φρουρά με τα γνωςτά αποτελζςματα).
Είναι φανερό λοιπόν ότι θ υποτικζμενθ εξοικονόμθςθ θμεριςιου χρόνου εργαςίασ
ακυρϊνεται από τθν μθνιαία μείωςθ των θμερϊν εργαςίασ. Σο να παραμείνουν οι ίδιεσ
θμζρεσ εργαςίασ με 8 ϊρεσ εργαςίασ θμερθςίωσ, αντιλαμβάνεςτε ότι με τισ ςυνκικεσ που
επικρατοφν και οι οποίεσ ςτθν πράξθ ζχει αποδειχτεί ότι δεν βελτιϊνονται αλλά διαρκϊσ
επιδεινϊνονται είναι μία πρόταςθ που απευκφνεται ςε υπεράνκρωπουσ. τθν πράξθ όμωσ
ζχουμε ζνα καταπονθμζνο και αποδεκατιςμζνο «ςτρατό».
Είμαςτε ςίγουροι ότι καταλαβαίνετε απόλυτα αυτά που ςασ λζμε, ακόμα και μζςα από
αυτι τθν περιγραφι που ο εγωιςμόσ μασ δεν μασ αφινει να γίνει πιο λεπτομερισ και
εκτενζςτεροσ (άλλωςτε από τισ κατά καιροφσ τοποκετιςεισ ςασ ςτα υνζδρια τθσ
Ομοςπονδίασ μασ ζχει διαφανεί ότι όχι απλά γνωρίηετε τι ςυμβαίνει αλλά γνωρίηετε ακόμα
και τισ προεκτάςεισ τουσ).
Ηθτάμε λοιπόν τθ ςυμπαράςταςι ςασ ςτο να εξαιρεκοφμε από αυτιν τθν εργαςιοκτόνο
ςε ότι μασ αφορά αφξθςθ των ωρϊν εργαςίασ και τθν κατανόθςι ςασ ςε ότι αφορά τισ
όποιεσ αγωνιςτικζσ μασ κινθτοποιιςεισ, αφοφ πιςτεφουμε ότι ο αγϊνασ μασ κα είναι κοινόσ.
Εμείσ επικουρικά και για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ αναφζρουμε ςτο παρόν υπόμνθμα κζςεισ
και προτάςεισ Παγκόςμιων Οργανιςμϊν, Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν (όλοι οι Ευρωπαίοι
ςυνάδελφοι μασ εργάηονται με μειωμζνο ωράριο ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ
υπαλλιλουσ), κακϊσ και διαχρονικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που ζγιναν ςτθν χϊρα μασ που
αναγνϊριςαν και επιβεβαιϊνουν το ιδιαίτερο τθσ εργαςίασ, τισ ειδικζσ, επικίνδυνεσ και
ανκυγιεινζσ ςυνκικεσ που εργαηόμαςτε, λόγω των οποίων προζκυπτε το ειδικό ωράριο.
Απλά κα προςκζςουμε ότι θ αφξθςθ του ωραρίου εργαςίασ για το φυλακτικό
προςωπικό δεν προςφζρει ςε καμιά περίπτωςθ οφτε ςτθν απολφτωσ ςωςτι πολιτικι
ςτόχευςθ τθσ καλφτερθσ εξυπθρζτθςθσ του κοινοφ, αφοφ ο κλάδοσ φφλαξθσ ουδεμία ςχζςθ
ζχει με τθν εξυπθρζτθςι του και λειτουργεί οφτωσ ι άλλωσ ςε 24ωρθ βάςθ.
ασ παρακζτουμε τισ οδθγίεσ, ςυςτάςεισ και τισ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που ςασ
προαναφζραμε:
 Θ απόφαςθ του υμβουλίου του Ο.Θ.Ε 663 (XXIV) ςτισ 31 Λουλίου 1957 και 2076 (LXII)
ςτισ 13 Μαΐου 1977 με τίτλο «φνολο τοιχειωδϊν Κανόνων Μεταχείριςθσ των
Κρατουμζνων», θ οποία δθμοςιεφτθκε μεταφραςμζνθ ςτα Ελλθνικά ςτθν Εφθμερίδα
τθσ Κυβερνιςεωσ το 1964 και θ οποία ρθτά αναφζρει ότι «αι αποδοχαί και τα λοιπά
ευεργετιματα τθσ ςταδιοδρομίασ του δεν πρζπει να ςυνδζονται αυκαιρζτωσ με τασ
των λοιπϊν δθμοςίων υπαλλιλων, αλλά να υπολογίηονται εν ςυναρτιςει προσ τθν
εργαςίαν τουσ … εργαςίαν πολυςφνκετον και ςκλθράν, προςομοιάηουςαν δε προσ
μίαν ςοβαρότατθ κοινωνικι υπθρεςίαν». Επιπλζον, χαρακτθριςτικά υπογραμμίηει
ότι «…Η αμοιβι του προςωπικοφ δζον να είναι επαρκισ ίνα καταςτι δυνατι θ
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πρόςλθψισ και διατιρθςισ εν τθ υπθρεςία καταλλιλων ανδρϊν και γυναικϊν. Τα
πλεονεκτιματα τθσ ςταδιοδρομίασ και οι όροι τθσ υπθρεςίασ δζον να κακορίηονται
εν ςυςχετιςμϊ προσ τθν κοπιϊδθ φφςιν τθσ εργαςίασ».
Θ ςφςταςθ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ Νο R (87) 3 τθσ 12θσ Φεβρουαρίου 1987 και
ςυγκεκριμζνα οι Ευρωπαϊκοί ωφρονιςτικοί Κανόνεσ Μζροσ 3ο παρ. 51 ζωσ 58 όπου
αναφζρεται ρθτά ότι «θ αμοιβι πρζπει να είναι επαρκισ ϊςτε να επιτρζπει τθν
προςζλκυςθ και τθν διατιρθςθ ςτθν υπθρεςία των κατάλλθλων ανδρϊν και
γυναικϊν, τα πλεονεκτιματα τθσ ςταδιοδρομίασ και οι εργαςιακζσ ςυνκικεσ πρζπει
να κακορίηονται ςε ςυνάρτθςθ με τον επίπονο χαρακτιρα τθσ εργαςίασ».
Θ ςφςταςθ Rec(2006)2 τθσ Επιτροπισ των Τπουργϊν των Κρατϊν – μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςχετικι με τουσ ανακεωρθμζνουσ Ευρωπαϊκοφσ ωφρονιςτικοφσ
Κανόνεσ, θ οποία υιοκετικθκε από τθν Επιτροπι των Τπουργϊν ςτισ 11/01/2006 κατά
τθν 952θ ςυνάντθςι τουσ. Μεταξφ άλλων ςτον κανόνα 79.1 τονίηεται ότι «οι αποδοχζσ
πρζπει να είναι επαρκείσ για τθν προςζλκυςθ και διατιρθςθ κατάλλθλου
προςωπικοφ». Επίςθσ, ςτον 79.2 υπογραμμίηεται ότι «προνόμια και ςυνκικεσ
απαςχολιςεωσ κα εκφράηουν τθν απαιτθτικι φφςθ τθσ εργαςίασ…».
Επιπλζον, ο κανόνασ υπ’ αρικμόν 8 αναφζρει ότι «το ςωφρονιςτικό προςωπικό
επιτελεί ζνα ςπουδαίο δθμόςιο λειτοφργθμα και θ πρόςλθψθ, θ εκπαίδευςθ και οι
ςυνκικεσ εργαςίασ των μελϊν του κα πρζπει να κακιςτοφν ικανά να διατθροφν
υψθλζσ προδιαγραφζσ ςτθν φροντίδα τουσ για τουσ κρατουμζνουσ».
Ο οδθγόσ για τον εκπαιδευτι ςε υπαλλιλουσ φυλακϊν ςχετικά με τα Ανκρϊπινα
Δικαιϊματα που ζχει εκδϊςει ο Οργανιςμόσ Θνωμζνων Εκνϊν και ο αρμόδιοσ Ειδικόσ
Γραμματζασ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα (Νζα Τόρκθ 2005) και ςτον οποίο
αναφζρονται ςτο κεφάλαιο 12 (ςελ. 181) οι βαςικζσ αρχζσ που πρζπει να διζπουν
τουσ εργαηομζνουσ ςε φυλακζσ. Μεταξφ αυτϊν αναφζρεται ότι «θ εργαςία ςτισ
φυλακζσ είναι μία κοινωνικι εργαςία εξαιρετικισ ςθμαςίασ» και ότι «το προςωπικό
πρζπει να είναι πλιρουσ δθμόςιασ απαςχόλθςθσ, οι μιςκοί να είναι ανάλογοι για
να προςελκφουν το προςωπικό (άνδρεσ και γυναίκεσ και να ζχουν ευνοϊκά οφζλθ
απαςχόλθςθσ και όρουσ για τθν υπθρεςία τουσ».
Σον Α.Ν 1854/23-6-1951 (ΦΕΚ Α αρ. 182) άρκρο 15 παρ. 3 όπου προκειμζνου για τθν
ρφκμιςθ των πολιτικϊν ςυντάξεων του δθμοςίου «το προςωπικόν φυλάξεωσ των
Φυλακϊν… το ποςόν τθσ ςυντάξεωσ προςαυξάνεται κατά 10/50 του ςυντάξιμου
μιςκοφ εφ’ όςον ζχουςι ςυμπλθρϊςει 20 ετϊν πραγματικιν υπθρεςίαν».
Ο νόμοσ υπ’ αρικμ. 283/22-3-1976 (ΦΕΚ Α’ 66/22-3-1976) άρκρο 5 όπου χορθγεί το
επίδομα ειδικϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ και ορίηει ότι «εισ το προςωπικόν των
Σωφρονιςτικϊν και Αναμορφωτικϊν Καταςτθμάτων του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ
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παρζχεται από 1θσ Ιανουαρίου 1976, επίδομα ειδικϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ εκ
δραχμϊν επτακοςίων (700) μθνιαίωσ ανεξαρτιτωσ βακμοφ».
Σο Π.Δ 904/11-12-1978 (ΦΕΚ Α’ 217/11-12-1978) άρκρο 2 παρ. 6 με το οποίο
διατθρείται το παραπάνω επίδομα ειδικϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ και ςυγκεκριμζνα
ορίηει «Εισ το προςωπικόν των Σωφρονιςτικϊν και Αναμορφωτικϊν Καταςτθμάτων
του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, παρζχεται επίδομα ειδικϊν ςυνκθκϊν,
υπολογιηόμενον εισ ποςοςτόν 7% επί του βαςικοφ μθνιαίου μιςκοφ του 6ου βακμοφ
τθσ διοικθτικισ ιεραρχίασ, δι’ άπαντασ τουσ δικαιοφχουσ τοφτου ανεξαρτιτωσ
κατεχομζνου βακμοφ».
Ο Νόμοσ 1419/14-3-1984 (ΦΕΚ Α’ 28/14-3-84) άρκρο 33 όπου αναγνωρίηονται οι
ειδικζσ δυςμενείσ ςυνκικεσ εργαςίασ του διοικθτικοφ και φυλακτικοφ προςωπικοφ
των φυλακϊν και μειϊνει τον χρόνο εργαςίασ κατά τρεισ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ.
υγκεκριμζνα προςτίκεται θ παράγραφοσ 15 που ορίηει «Προκειμζνου περί
διοικθτικοφ και φυλακτικοφ προςωπικοφ φυλακϊν, ςωφρονιςτικϊν και
κεραπευτικϊν καταςτθμάτων του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ οι κατά τθν παράγραφο
5 περίπτωςθ α’ του παραπάνω άρκρου οριηόμενεσ κακ’ εβδομάδα ϊρεσ εργαςίασ
δφναται κατεξαίρεςθ, λόγω των ειδικϊν δυςμενϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ του ωσ άνω
προςωπικοφ, να μειοφνται κατά τρεισ (3) ϊρεσ με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν
Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ και Δικαιοςφνθσ».
Θ Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ (Κ.Τ.Α) 30482 (ΦΕΚ Β’ 200/2-4-1984) που ορίηει
ςαφζςτατα τον εβδομαδιαίο χρόνο εργαςίασ του διοικθτικοφ και φυλακτικοφ
προςωπικοφ Φυλακϊν, ωφρονιςτικϊν και Αναμορφωτικϊν Καταςτθμάτων του
Τπουργείου Δικαιοςφνθσ ςε 34,5 ϊρεσ.
Ο Νόμοσ 1505/8-12-1984 (ΦΕΚ Α’ 194/8-12-84) όπου ςτο άρκρο 14 παρ. 3 ςυςτινεται
ειδικι επιτροπι προκειμζνου να γνωμοδοτιςει για τθν κζςπιςθ μζτρων προςταςίασ
των εργαηομζνων ςε ανκυγιεινζσ και επικίνδυνεσ εργαςίεσ.
Σο πρακτικό τθσ Επιτροπισ Εμπειρογνωμόνων του άρκρου 14 παρ.3 του Ν.1505/84
για τθν ανκυγιεινότθτα και επικινδυνότθτα των εργαηομζνων ςτισ φυλακζσ, τα
ωφρονιςτικά και κεραπευτικά καταςτιματα και τα ιδρφματα αγωγισ ανθλίκων με
αρικ. Πρωτ. του Τπουργείου Οικονομικϊν, Γ.Λ.Κ., 22θ Δ/ςθ 2029267/3578/0022 τθσ
7θσ Απριλίου 1989 με το οποίο «κρίνεται ομόφωνα να δοκεί ςτο προςωπικό των
φυλακϊν ειδικό επίδομα διότι θ εργαςία τουσ είναι επικίνδυνθ και ανκυγιεινι και
γιατί θ εργαςία αυτϊν ςυνθγορεί ςτθν εμφάνιςθ επαγγελματικϊν αςκενειϊν».
Θ Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ (Κ.Τ.Α) 55828/89 (Φ.Ε.Κ Β’ 440/6-6-1989) του Τπουργοφ
Προεδρίασ και του Τπουργοφ Οικονομικϊν που υιοκετεί τθν απόφαςθ τθσ
παραπάνω επιτροπισ και χορθγεί το επίδομα επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ
εργαςίασ και ςυγκεκριμζνα λζει «χορθγοφμε επίδομα Επικίνδυνθσ και Ανκυγιεινισ
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εργαςίασ ςτουσ εργαηομζνουσ ςτισ Φυλακζσ, Σωφρονιςτικά και Θεραπευτικά
Καταςτιματα και Ιδρφματα Αγωγισ Ανθλίκων, από 1θσ Ιανουαρίου 1990 και ςε
ποςοςτό ίςο με το 33% ςτο βαςικό μιςκό του 28ου Μ.Κ του Ν.1505/1984».
Ο Νόμοσ 1902/17-10-1990 (ΦΕΚ Α αρ. 138) άρκρο 2 παρ. 2-ε όπου προκειμζνου για
τθν ρφκμιςθ των ςυνταξιοδοτικϊν κεμάτων των δθμοςίων υπαλλιλων εξαιρείται από
τα γενικά όρια ςυνταξιοδότθςθσ, τα όρια θλικίασ και για τα ζτθ υπθρεςίασ «το
φυλακτικό προςωπικό των καταςτθμάτων κράτθςθσ (γενικϊν, ειδικϊν,
κεραπευτικϊν), που αςχολείται με τθν επίβλεψθ και φφλαξθ των κρατουμζνων …
και για τουσ παιδονόμουσ των ιδρυμάτων αγωγισ ανθλίκων».
Ο Νόμοσ 2470/21-3-97 (ΦΕΚ Α’ τ.40/21-3-1997) άρκρο 10 παρ.1.α και η όπου
καταρχιν διατθρείται το επίδομα επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ και
ενοποιοφνται τα επιδόματα επιφυλακισ, ετοιμότθτασ και ςτολισ, κακώσ και παροχισ
κινιτρου προςζλκυςθσ και παραμονισ μόνο για το προςωπικό των ςωφρονιςτικϊν
και αναμορφωτικϊν καταςτθμάτων, ονομαηόμενο ςε ειδικό επίδομα προςωπικοφ
ςωφρονιςτικών και αναμορφωτικών καταςτθμάτων του Υπ. Δικαιοςφνθσ.
Ο Νόμοσ 2768/99 (Φ.Ε.Κ Α’ 273/8-12-1999) άρκρο 34 παρ.3 όπου αυξαίνεται το ποςό
του επιδόματοσ επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ και ςυςτινεται Ειδικι
Επιτροπι για τθν κζςπιςθ περαιτζρω μζτρων προςταςίασ των εργαηομζνων ςε
ανκυγιεινζσ και επικίνδυνεσ απαςχολιςεισ ι χώρουσ και να προςδιοριςτεί ο βακμόσ
επικινδυνότθτασ και ανκυγιεινότθτασ.
Θ ζκκεςθ τθσ Ειδικισ Επιτροπισ για τθ μελζτθ μζτρων προςταςίασ των εργαηομζνων
ςε ανκυγιεινζσ και επικίνδυνεσ απαςχολιςεισ ςτο Δθμόςιο (επτζμβριοσ 2001), ςτθν
οποία αφοφ εξετάηονται οι γενικότερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ, οι παράγοντεσ
ανκυγιεινότθτασ και επικινδυνότθτασ, οι βιολογικοί, φυςικοί, ψυχολογικοί και
κοινωνικοί παράγοντεσ οι ςωφρονιςτικοί υπάλλθλοι ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν
επικίνδυνεσ και ανκυγιεινζσ απαςχολιςεισ τθσ Επιτροπισ.
Σα Πρακτικά τθσ Βουλισ των Ελλινων τθσ ςυνεδρίαςθσ ΡΕ’, φνοδοσ Β’ τθν
Παραςκευι 17 Μαρτίου 2006 όπου ο Τπουργόσ Οικονομίασ και Οικονομικϊν
προκειμζνου για τον κεςμό των Βαρζων και Ανκυγιεινϊν επαγγελμάτων δθλϊνει ότι
«οριςμζνεσ κατθγορίεσ απαςχολουμζνων ςτο δθμόςιο, όπωσ φφλακεσ φυλακϊν …
και άλλοι, επειδι ζχει κρικεί ότι θ υπθρεςία τουσ παρζχεται κάτω από δφςκολεσ και
ανκυγιεινζσ ςυνκικεσ, λαμβάνουν οριςμζνεσ προχποκζςεισ προςαφξθςθσ τθσ
ςφνταξισ τουσ κατά 3/35, δθλαδι τρία πλαςματικά ζτθ, όπωσ φφλακεσ φυλακϊν,
προβλζπεται θ καταβολι τθσ ςφνταξισ τουσ ανεξαρτιτωσ ορίου θλικίασ».
Σο ζγγραφο του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ, Σομζασ Κοινωνικισ Πρόνοιασ με αρικ.
πρωτ. 11509/23-12-2008 και το οποίο απαντοφςε ςε προγενζςτερο ερϊτθμα που είχε
κατακζςει ο φλλογοσ Τπαλλιλων Ειδικοφ Καταςτιματοσ Κράτθςθσ Νζων Αυλϊνα
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ςχετικά με περιςτατικά φυματίωςθσ που είχαν καταγραφεί ςε κρατουμζνουσ τθσ
φυλακισ. Σο ζγγραφο αυτό ξεκακαρίηει ότι «λόγω του χαμθλοφ βιοτικοφ και
μορφωτικοφ επιπζδου κρατουμζνων από τθν Αφρικανικι Ήπειρο, δεν μπορεί να
διαβεβαιϊςει κανείσ ότι ο πλθκυςμόσ αυτόσ ζχει εμβολιαςκεί». Επιπλζον, ςτο ίδιο
ζγγραφο επιςθμαίνεται ότι από τθν εμπειρία και τα προγράμματα που ζχει
υλοποιιςει ο Ερυκρόσ ταυρόσ ςε τζτοιου είδουσ πλθκυςμοφσ (μετανάςτεσ,
πρόςφυγεσ κλπ.) ςτθν Ελλάδα, ζχουν καταγραφεί ςθμαντικά ποςοςτά ςε λοιμώδθ
μεταδοτικά νοςιματα (θπατίτιδεσ, HIV κλπ.). Σζλοσ, ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτισ
ςυνκικεσ ςυγχρωτιςμοφ που επικρατοφν ςτα καταςτιματα κράτθςθσ προκειμζνου για
τθν διάγνωςθ και αντιμετώπιςθ τθσ φυματίωςθσ.
Σο ζγγραφο του Κζντρου Πρόλθψθσ και Ελζγχου Νοςθμάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ), του
Τπουργείου Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Σμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ
και Παρζμβαςθσ, με αρικ. πρωτ. 4397/5-11-2008 με κζμα «προφφλαξθ
υπαλλιλων/κρατουμζνων του Ειδικοφ Καταςτιματοσ Κράτθςθσ Νζων Αυλώνα από
μεταδοτικζσ αςκζνειεσ» και ςτο οποίο χαρακτθρίηονται ρθτά «οι υπάλλθλοι του
καταςτιματοσ ωσ ομάδα υψθλοφ κινδφνου (κλειςτόσ πλθκυςμόσ)». Επιπλζον, ςτο
ίδιο ζγγραφο δίνονται γενικζσ οδθγίεσ προκειμζνου για τθν προφφλαξθ του
προςωπικοφ ανάλογα με τον τρόπο μετάδοςθσ διαφόρων μολυςματικϊν αςκενειϊν,
κυρίωσ λόγω των ςυνκθκϊν ςυγχρωτιςμοφ των κρατουμζνων.
Σο υπ’ αρικμό 10888/17-12-2008 ζγγραφο του Κζντρου Ελζγχου και Πρόλθψθσ
Νοςθμάτων, του Τπουργείου Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Γραφείο
Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων, Μικροβιακισ Αντοχισ και τρατθγικισ χριςθσ
αντιβιοτικϊν περί «ενθμζρωςθσ για πικανζσ αςκζνειεσ ατόμων που κρατοφνται ςτο
Ειδικό Κατάςτθμα Κράτθςθσ Νζων Αυλϊνα» το ζγγραφο αυτό υπάρχει πλθρζςτατθ
ενθμζρωςθ για τισ αςκζνειεσ ατόμων από τρίτεσ χϊρεσ ςφμφωνα με τον Παγκόςμιο
Οργανιςμό Τγείασ και το Κζντρο Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων των Θ.Π.Α για
τροφιμογενι και υδατογενι νοςιματα, νοςιματα από ζντομα, αιματογενι νοςιματα
και διάφορα άλλα που εμφανίηονται ςυχνά. Σζλοσ, ςυνιςτάται για μία ακόμθ φορά θ
επαγρφπνθςθ του προςωπικοφ και γίνεται μνεία να λθφκοφν ιδιαίτερεσ προφυλάξεισ.
Σο βιβλίο των Cooper & Eaker, Ηϊντασ με το τρεσ (Living with Stress, Penguin Books,
2002), ςτο οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ του ςτρεσ ςτθν
υγεία των υπαλλιλων.
Οι ςτατιςτικζσ μελζτεσ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ (World Health
Organization) για τθν υγεία ςτισ φυλακζσ, ςτισ οποίεσ καταγράφονται τα υψθλά
ποςοςτά μόλυνςθσ κρατουμζνων από HIV/AIDS, φυματίωςθσ, ναρκωτικϊν, ψυχικισ
υγείασ, ςυννοςθρότθτασ αςκενειϊν και υπεςυνωςτιςμοφ. θμειϊνεται ο υψθλόσ
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κίνδυνοσ μολφνςεωσ του προςωπικοφ από τουσ κρατοφμενουσ, λόγω τθσ άμεςθσ
επαφισ που ζρχονται ςε κακθμερινι βάςθ.
 Σθν μελζτθ του Οργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν, Γραφείο για τα Ναρκωτικά και το
Ζγκλθμα (United Nations, Office on Drugs and Crime) με τίτλο «HIV και AIDS ςε
χϊρουσ κράτθςθσ (HIV and AIDS in place of detentions)», ςε ςυνεργαςία με τον
Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ και θ οποία αποτελεί απαραίτθτο εργαλείο για τουσ
εργαηόμενουσ ςτισ φυλακζσ και τθν προςταςία τουσ από τισ μολυςματικζσ αςκζνειεσ
των κρατουμζνων.
Θ μελζτθ αυτι διατυπϊνει ςαφζςτατα τθν ανάγκθ προςταςία των
ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων από τα λοιμϊδθ νοςιματα και καλεί τισ διοικιςεισ των
φυλακϊν ςτθν άμεςθ λιψθ μζτρων (όπωσ π.χ ο προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ και θ
διαρκισ εκπαίδευςθ). Περαιτζρω δίνονται αναλυτικά οδθγίεσ και μζτρα για τθν όςο
το δυνατόν αςφαλζςτερθ προςταςία των φυλάκων για τθν αποφυγι μολφνςεων, τθν
αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν βίασ, τισ εκροζσ αίματοσ και βιολογικϊν υγρϊν των
κρατουμζνων, τθν διεξαγωγι ερευνϊν ςτουσ χϊρουσ κράτθςθσ, το ξεκλείδωμα και το
κλείδωμα των κελιϊν και τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκθκοφν μετά τθν
ζκκεςθ ενόσ φφλακα με νοςοφμενο κρατοφμενο.
Σζλοσ, ςτθν ίδια μελζτθ υπογραμμίηεται για μία ακόμθ φορά ο υψθλόσ
κίνδυνοσ μολφνςεωσ του προςωπικοφ. Χαρακτθριςτικά αναφζρεται ότι: «…οι
αςκζνειεσ που είναι ευρφτατα διαδεδομζνεσ ςτισ φυλακζσ και οι οποίεσ
μεταδίδονται πολφ πιο εφκολα ςε ςχζςθ με το HIV (ιδιαίτερα θ φυματίωςθ)
ςυνιςτοφν μία πραγματικι απειλι, όχι μόνο για τα ίδια μζλθ του προςωπικοφ των
φυλακϊν, αλλά και για τισ οικογζνειζσ τουσ και το ευρφτερο επίςθσ, κοινωνικό
ςφνολο».
 Σο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ με τίτλο «Θ Τγεία ςτισ
Φυλακζσ, Οδθγόσ για τα ςτοιχειϊδθ τθσ υγείασ των φυλακϊν» (Κοπεγχάγθ 2007) και
ςυγκεκριμζνα θ μελζτθ του Heiner Bogemann με τίτλο «Θ προαγωγι τθσ υγείασ και
θ διαχείριςθ του άγχουσ των ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων». τθν μελζτθ αυτι
τονίηεται ιδιαίτερα το φαινόμενο τθσ εργαςιακισ εξάντλθςθσ (burnout) ςτουσ
ςωφρονιςτικοφσ υπαλλιλουσ, ο αυξθμζνοσ αρικμόσ αναρρωτικϊν αδειϊν, θ
κατανάλωςθ αλκοόλ, τα ψυχολογικά και ςωματικά προβλιματα. Αυτά ζχουν ωσ
ςυνζπεια τθν πρόωρθ ςυνταξιοδότθςθ των εργαηομζνων ςτισ φυλακζσ. Επιπλζον,
καταγράφονται οι παράγοντεσ κινδφνου και άγχουσ ςτουσ ςωφρονιςτικοφσ
υπαλλιλουσ όπωσ θ βία και ο υπερπλθκυςμόσ των κρατουμζνων.
 Θ αναφορά προσ τθν Ελλθνικι Κυβζρνθςθ από τθν επίςκεψθ ςτθν Ελλάδα τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Πρόλθψθ των Βαςανιςτθρίων και τθσ απάνκρωπθσ
μεταχείριςθσ (CPT) 17 ζωσ 29 επτεμβρίου 2009, όπου μεταξφ άλλων καταγράφονται
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τα μεγάλα ποςοςτά υπερπλθκυςμοφ κρατουμζνων, το αναςφαλζσ και επικίνδυνο
περιβάλλον μζςα ςτισ φυλακζσ, τόςο για τουσ κρατουμζνουσ όςο και για το
προςωπικό.
Θ πρόςφατθ ζκκεςθ του Ειδικοφ Ειςθγθτι του Ο.Θ.Ε για τα βαςανιςτιρια κ.
Manfred Nowak, από τθν επίςκεψθ που πραγματοποίθςε από τισ 10 ζωσ 20
Οκτωβρίου 2010 ςε διάφορα Ελλθνικά Καταςτιματα Κράτθςθσ, ςτθν οποία αναφζρει
ότι «παρά τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ εργαςίασ των φυλάκων ςτισ ελλθνικζσ φυλακζσ,
οι περιςςότεροι τθροφν μία επαγγελματικι ςτάςθ απζναντι ςτουσ κρατουμζνουσ».
τθν ίδια ζκκεςθ ο Ειδικόσ Ειςθγθτισ υπογραμμίηει τον μεγάλο υπερπλθκυςμό που
αντιμετωπίηουν οι ελλθνικζσ φυλακζσ «μερικζσ από τισ οποίεσ αναγκάηονται να
φιλοξενοφν τρεισ φορζσ περιςςότερουσ κρατουμζνουσ από τθ δυναμικότθτά τουσ».
Σα ςυμπεράςματα του Πανευρωπαϊκοφ υνεδρίου τθσ Ευρωπαϊκισ υνομοςπονδίασ
Ενϊςεων Δθμοςίων Τπαλλιλων με αφορμι τθν Ευρωπαϊκι Θμζρα Δράςθσ για τον
υπερπλθκυςμό των φυλακϊν ςτισ 28/2/2008. Από αυτιν τθν δράςθ
δθμοςιοποιικθκαν ςτοιχεία που καταδεικνφουν τισ ςκλθρζσ και ςτρεςογόνεσ
ςυνκικεσ εργαςίασ των εργαηομζνων ςτισ Ευρωπαϊκζσ φυλακζσ, το φαινόμενο τθσ
εργαςιακισ εξουκζνωςθσ των φυλάκων, τα υψθλά ποςοςτά αςκενειϊν, ο υψθλόσ
κίνδυνοσ μετάδοςθσ μολυςματικϊν αςκενειϊν από κρατουμζνουσ προσ το
προςωπικό, το χαμθλό προςδόκιμο ηωισ των υπαλλιλων των φυλακϊν ςε ςχζςθ με
τουσ υπόλοιπουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, θ υποςτελζχωςθ και ο υπερπλθκυςμόσ
κρατουμζνων.
Ανάλογα ςυνζδρια από τθν Ευρωπαϊκι υνομοςπονδία ζχουν οργανωκεί το 2005, το
2006, το 2008 και προςφάτωσ το 2010, ςτα οποία οι Ομοςπονδίεσ Εργαηομζνων ςτισ
φυλακζσ ανταλλάςςουν απόψεισ, προβλθματιςμοφσ και λφςεισ για τα προβλιματα
που αντιμετωπίηουν. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςφμφωνα με το Διεκνζσ Κζντρο για τισ
ςπουδζσ ςτισ φυλακζσ (International Centre for Prison Studies, King’s College,
London), θ Ελλάδα καταγράφεται ωσ μία χϊρα με αρκετά μεγάλα ποςοςτά
υπερπλθκυςμοφ των κρατουμζνων και μία από τισ μεγαλφτερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ
ςτον τομζα αυτό λόγω ειςροισ λακρομεταναςτϊν.
Σθ μελζτθ – επιςτθμονικι ζκκεςθ των Δρ Γιϊργου Κουλιεράκθ και του Ομότιμου
Κακθγθτι Δθμοςκζνθ Αγραφιϊτθ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ που ζγινε το
2009 ςε ςυνεργαςία με τθν Ομοςπονδία ωφρονιςτικϊν Τπαλλιλων Ελλάδασ, για τισ
επιπτϊςεισ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ τθσ φυλακισ ςτθν υγεία των υπαλλιλων
των καταςτθμάτων κράτθςθσ, που επιβεβαιϊνει τισ ςυνκικεσ ςφγκρουςθσ του
προςωπικοφ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ και τθν επιβάρυνςθ τθσ
ςωματικισ και τθσ ψυχικισ υγείασ του.
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 Σο Χρονικό των τάςεων και Εξεγζρςεων ςτισ Ελλθνικζσ Φυλακζσ από το προςωπικό
αρχείο του Προζδρου τθσ Ομοςπονδίασ μασ Αντ. Αραβαντινοφ, και τα κοινοποιθκζντα
προσ τθν ΟΤΕ ζγγραφα των πρωτοβακμίων ενϊςεων, το οποίο ςυνθμμζνα
υποβάλλεται με το παρόν υπόμνθμα.
Ανακεφαλαιϊνοντασ, με το υπό ςυηιτθςθ χζδιο Νόμου και τθν ενδεχόμενθ αφξθςθ του
ωραρίου εργαςίασ μασ, ουςιαςτικά καταργοφνται όχι μόνο Νόμοι και Διατάγματα του
Ελλθνικοφ Κοινοβουλίου που διαχρονικά αναγνϊριηαν και διαςφάλιηαν ειδικά ωράρια
εργαςίασ για τουσ υπαλλιλουσ μζςα ςτισ φυλακζσ και τα ιδρφματα, αλλά πολφ περιςςότερο
καταςτρατθγοφνται και παραβλζπονται αποφάςεισ και ςυςτάςεισ Διεκνϊν Οργανιςμϊν
όπωσ του ΟΘΕ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Ηθτοφμε τθ ρθτι εξαίρεςθ από το ςχζδιο νόμου και τθν ςυνζχιςθ τθσ εφαρμογισ του
ειδικοφ ωραρίου των εργαηομζνων μζςα ςτα Καταςτιματα Κράτθςθσ, Ειδικά Καταςτιματα
Κράτθςθσ Νζων, Κεραπευτικά, Νοςθλευτικά και Ψυχιατρικά Καταςτιματα Κράτθςθσ,
Λδρφματα Αγωγισ και τθσ ΚΑΤΦ όλθσ τθσ χϊρασ, δθλαδι του προςωπικοφ που αρικμθτικά
δεν υπερβαίνει τουσ τρεισ χιλιάδεσ (3.000) εργαηομζνουσ, θ πλειοψθφία των οποίων είναι
του κλάδου ΔΕ Εςωτερικισ Φφλαξθσ (δθλ. φυλακτικό προςωπικό).

Καλό μασ Αγϊνα!
Μετά τιμισ,
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