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ΠΡΟΣ:

Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ

Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες
Πραγματοποιήθηκε χθές 10/7/2013 συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ομοσπονδίας μας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Χαράλαμπο Αθανασίου, καθώς επίσης και με τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής
Πολιτικής κ. Μαρίνο Σκανδάμη.
Από την πλευρά της Ομοσπονδίας μας παρουσιάστηκαν πλήρως όλα τα ζητήματα και
τα προβλήματα που ταλανίζουν τον χώρο εργασίας μας και τον κλάδο μας. Συγκεκριμένα:
 Η υποστελέχωση του προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων και κυρίως του
φυλακτικού προσωπικού που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει τα όρια της διάλυσης.
 Η υπερπληθώρα και ο συνωστισμός των κρατούμενων.
 Η βία τόσο μεταξύ των κρατούμενων, όσο και εναντίον του προσωπικού (εντός και
εκτός των φυλακών).
 Η ανάγκη μιας νέας κατηγοριοποίησης με νέους τύπους καταστημάτων κράτησης
 Η ανασυγκρότηση του ρολού των αγροτικών φυλακών
 Η νομοθετική ρύθμιση που θα καλύπτει την αποζημίωση της δεδουλευμένης,
απλήρωτης νυχτερινής και εξαιρέσιμης εργασίας του 2013 (από 01-01-2013 έως 2202-2013 και αποζημίωση της έκτης μέρας εργασίας πέραν του κανονικού (Σάββατα)
από 01-01-2013 μέχρι και την έκδοση αποφάσεως του τρέχοντος έτους)
 Η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και στους
διοικητικούς υπάλληλους των καταστημάτων κράτησης και των ιδρυμάτων αγωγής
ανηλίκων
 Η πρόβλεψη για την εξαίρεσή μας από τις γενικές διατάξεις αξιολόγησης των
δημοσίων υπαλλήλων μέσω της στοχοθεσίας.
 Η αποζημίωση των επιφυλακών των εργαζομένων στα Καταστήματα Κράτησης κατά
το χρονικό διάστημα από 23-03-2013 έως και την λήξη τους
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 Η εξακολούθηση της ισχύς των διατάξεων που αφορούν την αποσυμφόρηση των
φυλακών, οι οποίες έληξαν στις 30/6/2013, ώστε να διατηρηθούν οι ευνοϊκές
ρυθμίσεις.
Σε όλα τα παραπάνω παρουσιάστηκαν από πλευράς μας αναλυτικές προτάσεις για όλα
τα ζητήματα.
Επίσης σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
1) Η κοινή υπουργική απόφαση για την κατανομή της νυχτερινής και εξαιρέσιμης
εργασίας για το 2012 υπογράφτηκε προχθές 09-07-2013 από τον Υπουργό
Δικαιοσύνης και αυθημερόν στάλθηκε για συνυπογραφή από τον αρμόδιο
αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Σε σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία μας
γνωστοποιήθηκε ότι εντός της ημέρας θα το συνυπογράψει και ο αν. Υπουργός
Οικονομικών. Κατόπιν, θα σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και αμέσως μετά στα κατά τόπους Καταστήματα Κράτησης.
2) Υπογράφτηκε χθες το απόγευμα η έγκριση της πίστωσης ύψους περίπου
1.500.000 ευρώ η οποία αφορά την αποζημίωση του προσωπικού για το χρονικό
διάστημα κατά το όποιο είχαν εκδοθεί οι αποφάσεις επιφυλακής από τον
Υφυπουργό Δικαιοσύνης (ανάκληση αδειών και ρεπό). Να σημειωθεί ότι η
αποζημίωση των επιφυλακών ήταν πάγια διεκδίκηση της Ομοσπονδίας μας.
Για όλα τα παραπάνω και για κάθε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε με νεώτερο έγγραφό
μας.
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