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Κορυδαλλός, 8 Απρίλη 2013
Αριθ. Πρωτ. 110
Προς:

Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Αντώνη Ρουπακιώτη
Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Κων/νο Καραγκούνη
Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής
κ. Μαρίνο Σκανδάμη
Κοιν/ση: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
ΘΕΜΑ : Προειδοποιητικές Στάσεις Εργασίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας κατά την έκτακτη συνεδρίασή του
σήμερα 8/4/2013 ομόφωνα αποφάσισε την κήρυξη προειδοποιητικών στάσεων εργασίας ως
εξής:
 Πέμπτη 11/04/2013 από 07:00 έως 10:00 και από 13:00 έως 16:00
 Παρασκευή 12/04/2013 από 07:00 έως 10:00 και από 13:00 έως 16:00
Διαμαρτυρόμαστε :
Για την εξαγγελθείσα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων αύξηση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας
μας, η οποία στην υπάρχουσα χρονική συγκυρία ισοδυναμεί με απόφαση εξόντωσής μας.
Η απόφαση αυτή δεν συνάδει με τις ιδιαίτερες, επίπονες, επικίνδυνες, ανθυγιεινές
και ψυχοφθόρες συνθήκες εργασίας μας οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από πληθώρα
νομοθετικών διατάξεων στην Ελληνική νομοθεσία, από Ευρωπαϊκές οδηγίες και συστάσεις,
κείμενα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και από
επιστημονικές μελέτες.
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Κατά την 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
συμπλήρωσης 18μήνου, τακτικές ή έκτακτες παραλαβές και μεταγωγές από και προς τα
νοσηλευτικά και ψυχιατρικά ιδρύματα, καθώς και όλες οι εσωτερικές λειτουργίες των
φυλακών θα γίνονται κανονικά. Για το λόγο αυτό ορίζεται ως προσωπικό ασφαλείας το
σύνολο του προσωπικού.
Κάθε πρωτοβάθμιο όργανο που θα αποφασίσει να συμμετέχει στις στάσεις εργασίας
οφείλει με ενέργειές του να ενημερώσει τις κατά τόπους δικαστικές, εισαγγελικές και
αστυνομικές αρχές, καθώς και τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους. Οι ώρες των στάσεων
εργασίας μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση των πρωτοβάθμιων σωματείων μας.
Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας μας θα καθορίσει με νεότερη συνεδρίασή του τις περαιτέρω
κινητοποιήσεις μας, ευελπιστώντας ταυτόχρονα ότι θα κληθούμε να καταθέσουμε εκ νέου
τις απόψεις μας για την μη αύξηση του ωραρίου.
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