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ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1) Ζγκαιρθ καταβολι νυχτερινισ και εξαιρζςιμθσ εργαςίασ - Αφξθςθ των 

πιςτϊςεων 

2) Καταβολι επιδόματοσ Επικίνδυνθσ και Ανκυγιεινισ εργαςίασ ςε όλο το 

προςωπικό και ςε όλουσ τουσ κλάδουσ και τισ ειδικότθτεσ υπαλλιλων των 

Καταςτθμάτων Κράτθςθσ και των Ιδρυμάτων Αγωγισ Ανθλίκων 

3) Βακμολογικζσ κατατάξεισ και κρίςεισ προϊςταμζνων 

4) Μιςκολογικι αναγνϊριςθ τθσ προχπθρεςίασ ςτον ιδιωτικό τομζα. 

5) Καταβολι του επιδόματοσ δυςπρόςιτων, προβλθματικϊν και 

απομακρυςμζνων περιοχϊν 

6) Αποηθμίωςθ όλων των οφειλόμενων ρεπό και αδειϊν 

7) Νζο οργανόγραμμα. Αφξθςθ και κάλυψθ των κενϊν κζςεων όλων των 

κλάδων και ειδικοτιτων ςτα καταςτιματα κράτθςθσ & ςωςτι κατανομι 

ανά κατάςτθμα. 

8) Διαγωνιςμόσ ΑΣΕΠ για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ. 

9) Αξιοκρατικι επιλογι Υπαρχιφυλάκων από το αρμόδιο Υπθρεςιακό 

Συμβοφλιο με τθν επαναφορά ςε ιςχφ του ΠΔ 24/2012 και του νόμου 

3727/18-12-2008. 

10) Άμεςθ λιψθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ κατά του προςωπικοφ 

εντόσ και εκτόσ των Φυλακϊν 

11) Υγειονομικι και νοςοκομειακι περίκαλψθ ςτα ςτρατιωτικά νοςοκομεία 

12) Χοριγθςθ ειδϊν ρουχιςμοφ και υπθρεςιακισ ςτολισ ςε όλουσ τουσ 

εργαηομζνουσ 

13) Ενιαία Αυτόνομθ Σωφρονιςτικι Υπθρεςία που κα περιλαμβάνει τθν 

Εςωτερικι και Εξωτερικι Φφλαξθ. 

14) Νζα κατθγοριοποίθςθ Καταςτθμάτων Κράτθςθσ. 
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15) Πλιρθ λειτουργία του Κζντρου Απεξάρτθςθσ Τοξικομανϊν Κρατουμζνων 

Ελαιϊνα Θθβϊν. 

16) Αναςυγκρότθςθ των Αγροτικϊν φυλακϊν και ανάδειξθ του ρόλου τουσ. 

17) Εργαςία κρατουμζνων με χρθματικι αμοιβι. 

18) Αναδιαμόρφωςθ του Ιδρφματοσ Ανθλίκων Αρρζνων Βόλου 

19) Άμεςθ λειτουργία τθσ πτζρυγασ νοςθλείασ κρατουμζνων ςτο Νοςοκομείο 

Παπανικολάου Θεςςαλονίκθσ. 

20) Δθμιουργία άρτια εξοπλιςμζνων ιατρείων. Κάλυψθ όλων των κενϊν 

κζςεων ιατρϊν και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ. Αφξθςθ των 

προβλεπόμενων κζςεων ιατρϊν όλων των ειδικοτιτων. Επζκταςθ του 

κεςμοφ των εφθμεριϊν ςε όλεσ τουλάχιςτον τισ μεγάλεσ φυλακζσ. Αλλαγι 

του προγράμματοσ/ του τρόπου επιλογισ του ποςοφ και τθσ πλθρωμισ των 

εφθμερευόντων και κατ' επίςκεψθ ιατρϊν. Ζνταξθ όλων των φυλακϊν 

ςτον κεςμό των αγροτικϊν ιατρϊν. 

21) Άμεςθ λειτουργία τθσ Σχολισ Σωφρονιςτικϊν Υπαλλιλων μετά τον 

διοριςμό τθσ 6Κ, Εκπαίδευςθ και ςυνεχιηόμενθ κατάρτιςθ 

22) Προςαφξθςθ τθσ ςφνταξθσ κατά 3/35 

23) Αναγνϊριςθ και μιςκολογικά τθσ διετίασ 2016-2017 

 
 


