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Θέμα: «Ενημέρωση των Ενώσεών μας σχετικά  με μισθολογικά ζητήματα». 

 

            Κύριε Πρόεδρε, Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι , 

 το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας κατέθεσε αίτημα συνάντησης προς τον Υπουργό 

Δικαιοσύνης, Δ. & Ανθρ. Δικαιωμάτων με μοναδικό θέμα τις μισθολογικές απολαβές  μας. 

Συγκεκριμένα, ενημερώνουμε την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία μας ότι 

προβλέπεται πλέον η αμοιβή συνδεόμενη με την περιγραφή και αξιολόγηση των θέσεων 

εργασίας, όπως ακριβώς ορίζει το άρθρο 17 του νόμου 4354/15 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 

εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», 

σχετικά με τον καθορισμό μισθολογικής παροχής μετά από την δημοσίευση  Προεδρικού  

Διατάγματος  του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης έως την 1η Ιανουαρίου 2018. Με το πέρας της διαδικασίας 

αυτής είναι δυνατή η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό 

αποζημίωσης σε υπαλλήλους που ασκούν ιδιαίτερο ή σημαντικό έργο κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους. 

Λαμβανομένων υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εργασίας μας αλλά και την σαφέστατη 

θέση ευθύνης που αυτή ενέχει στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, υπάρχει 

καταφανής  διαφοροποίηση περιγραφής και αξιολόγησης των θέσεων εργασίας μας από 

το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει σύνδεση της 

παρεχόμενης εργασίας μας με την αμοιβή μας όπως ορίζει το άρθρο 17 του νόμου 

4354/2015 (176 /Α΄) τονίζοντας ότι , είναι μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια η μισθολογική 

διαφοροποίηση των υπαλλήλων που δουλεύουν στα Καταστήματα Κράτησης όπως αυτό 

καταγράφεται στους Ευρωπαϊκούς Σωφρονιστικούς Κανόνες που  παραθέσαμε από τη 

«Σύσταση Rec(2006)2 της Επιτροπής των Υπουργών των Κρατών-μελών σχετική με τους 

Ευρωπαϊκούς Σωφρονιστικούς Κανόνες». 

Επιπροσθέτως σε σχέση με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας το 

οποίο σύμφωνα με τον σχετικό νόμο  4354/15, «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», πρέπει να 

ευθυγραμμιστεί με την σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε να 

παρατηρήσουμε ότι: 

Η έκθεση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  σχετικά με την εφαρμογή 

στην πράξη των διατάξεων των οδηγιών για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία 
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(εξοπλισμός ατομικής προστασίας), αναφέρεται στην παράγραφο 4.8.2. στον  δημόσιο 

τομέα. 

Eξετάζοντας την έκθεση είναι προφανές ότι τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν τους 

κανόνες που τα ίδια ενέκριναν για την προστασία των εργαζομένων στην εργασία. Στην 

πλειονότητα των κρατών μελών δεν έχει καλλιεργηθεί φιλοσοφία ασφάλειας και 

παρατηρείται έλλειψη ευαισθητοποίησης και υποκίνησης των εργαζομένων και των 

προϊσταμένων για την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στο 

δημόσιο τομέα. Επιπλέον, οι εθνικοί προϋπολογισμοί συχνά δεν διασφαλίζουν επαρκείς 

πόρους για την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια 

όπως ακριβώς αναφέρει η ανωτέρα έκθεση. 

Η νομοθεσία της Ε.Ε. συμβάλει στην καλλιέργεια μιας φιλοσοφίας πρόληψης για τη 

βελτίωση των συνθηκών επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων που 

μπορούν να υιοθετηθούν για την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος και για την περαιτέρω 

μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών μέσω της πλήρους 

και ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας κάτι που καμία σχέση βεβαίως δεν έχει με 

μισθολογικές διατάξεις και συγκεκριμένα με την περικοπή του επιδόματος Επικίνδυνης και 

Ανθυγιεινής εργασίας (όπως διατείνονται τελευταία κάποια δημοσιογραφικά γραφεία και 

όχι μόνο………., γεγονός που επιφέρει αναστάτωση στους συναδέλφους μας  καθώς  

ανησυχούν  ότι οδεύουμε , ελέω μνημονίων,  για μία ακόμη φορά σε μία βίαιη, σημαντική 

και δυσβάσταχτη περικοπή των εισοδημάτων μας). 

Τέλος σημειώσαμε στην εισήγησή μας , ότι στα Ευρωπαϊκά πλαίσια οι υπηρεσίες των 

Καταστημάτων Κράτησης, υπάγονται στα αντίστοιχα Υπουργεία Δικαιοσύνης, αλλά 

ταυτόχρονα υπάγονται σε μία ιδιαίτερη ομάδα δημοσίων υπηρεσιών, των Law Enforcement 

Services, οι οποίες διαφοροποιούνται τόσο στη μισθολογική πολιτική όσο και στις 

γενικότερες και ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές δημόσιες 

υπηρεσίες.  

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι μαζικά, ενωτικά και δυναμικά Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 

και Ομοσπονδία πρέπει να προβάλουμε το δίκαιο των μισθολογικών αιτημάτων  και 

επιχειρημάτων μας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να  ξεχνάμε ότι και αυτή η κυβέρνηση 

εφαρμόζει μνημονιακή πολιτική. 

Καλούμε λοιπόν τις  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία 

μας να έρθουν σε επαφή με τους βουλευτές των περιοχών τους και ειδικά της 

συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝ.ΕΛ. ώστε να παρέμβουν διορθωτικά – νομοθετικά επί τω σκοπώ 

της χορήγησης της αμοιβής συνδεόμενης με την εργασία μας και της μη ανακαίνισης 

μισθολογικής περικοπής  του επιδόματος Επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.  

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ   Δ. Σ. 
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