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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κινητοποιήσεις υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης.
Σας ενημερώνουμε ότι στις 21/05/2013 συνήλθε εκτάκτως το Δ.Σ. του ΣΥΕΦΚΚ με
θέματα :
1. Ασφάλεια

Καταστήματος

Κράτησης

Κορυδαλλού.

Είναι γνωστό ότι η λειψανδρία της Εξωτερικής Φρουράς Κορυδαλλού σε
συνδυασμό με το πλήθος των φυλασσόμενων ασθενών κρατουμένων ανά τα
νοσοκομεία της Αττικής, οδηγεί μοιραία στην υποβάθμιση της ασφάλειας του
Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού και κατά συνέπεια υποβαθμίζεται γενικότερα
η δημόσια ασφάλεια.
2. Αποζημίωση δεδουλευμένης εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες και
εξαιρέσιμες ημέρες και υπερωριακής απασχόλησης κατά τα έτη 2012 και
2013.
Οι υπάλληλοι της Εξωτερικής Φρουράς του Κορυδαλλού, παραμένουν μέχρι και
σήμερα απλήρωτοι για την εργασία που έχουν προσφέρει κατά τις νυχτερινές ώρες
και τις αργίες καθώς και για την υπερωριακή απασχόληση για δέκα μήνες του έτους
2012 και για τους μήνες του έτους 2013 μέχρι και σήμερα
3. Εργασιακή

καταπόνηση

του

προσωπικού.

Το προσωπικό της Εξωτερικής Φρουράς Κορυδαλλού βιώνει εργασιακό μεσαίωνα

αφού δουλεύουν παρανόμως, συνεχόμενα με ελάχιστες έως καθόλου ημερήσιες
αναπαύσεις (ρεπό). Ιδιαίτερα τους τελευταίους εννέα (9) !!! μήνες δεν χορηγείται
καμία ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) αλλά και καμία άδεια, με συνέπεια οι εργαζόμενοι
στον Κορυδαλλό Εξωτερικοί Φρουροί να δουλεύουν σε συνθήκες «γαλέρας» και
να μην απολαμβάνουν νόμιμα και νομοθετικά θεσμοθετημένα δικαιώματά τους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα οφείλονται στην Εξωτερική Φρουρά Κορυδαλλού
άνω των δεκαεπτά χιλιάδων (17000) !!! ημερησίων αναπαύσεων.
Το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι παρά του γεγονότος ότι
έχουν προηγηθεί συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία και με υπηρεσιακούς παράγοντες
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου τους έχουν γνωστοποιηθεί τα παραπάνω, μέχρι και
σήμερα δεν έχει δοθεί καμία λύση, αποφάσισε τη έναρξη κινητοποιήσεων.
Συγκεκριμένα :
1. Στάσεις εργασίας από 27/05/2013 έως 31/05/2013 κατά τις ώρες 10:00
– 11:00 και 17:00 – 18:00.
Κατά τη διάρκεια των στάσεων εργασίας δεν θα πραγματοποιούνται επισκεπτήρια
στους νοσηλευόμενους κρατούμενους και δεν θα εκτελούνται εσωτερικές
μεταγωγές στο Συγκρότημα Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού.
2. Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Τετάρτη 29/05/2013 και ώρα 08:00.
Τα αιτήματά μας είναι :
1. Μείωση

των

φρουρούμενων

από

την

Εξωτερική

Φρουρά

Κορυδαλλού

νοσηλευμένων κρατουμένων. Επειδή δεν είναι δυνατόν να γίνουν εκπτώσεις στην
φρούρηση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού και για τη διαφύλαξη της
δημόσιας ασφάλειας, είναι απαραίτητο να περιοριστεί η δύναμη που διατίθεται για
τη φρούρηση νοσηλευμένων κρατουμένων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη
συγκέντρωση των ασθενών κρατουμένων αφενός σε συγκεκριμένα νοσοκομεία
του Πειραιά, αφετέρου κρατούμενοι με τις ίδιες οι παρόμοιες παθήσεις να
φυλάγονται στα ίδια νοσοκομεία, στις ίδιες κλινικές και προτιμότερο στους ειδικούς
θαλάμους που υπάρχουν στα νοσοκομεία.
2. Άμεση πρόβλεψη καταβολής δεδουλευμένων του έτους 2012 και 2013 και
εξασφάλιση πόρων για την αποζημίωση των υπερωριών και των ημερησίων
αναπαύσεων που οφείλονται στους Εξωτερικούς Φρουρούς του Κορυδαλλού.

3. Άμεση ενίσχυση με προσωπικό της Εξωτερικής Φρουράς Κορυδαλλού, με :
 Επιστροφή των αποσπασμένων Εξωτερικών Φρουρών του Κορυδαλλού σε
άλλες υπηρεσίες.
 Αποσπάσεις

Εξωτερικών

Φρουρών

από

άλλα

Τμήματα

Εξωτερικής

Φρούρησης.
 Προσλήψεις υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης.
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