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C.C. ROMA REBIBBIA N.C.: 

RIPRISTINO ACCORDI SINDACALI 
 

NNeellllaa  ggiioorrnnaattaa  ddii  iieerrii,,  2233  ggeennnnaaiioo  uu..ss..,,  pprreessssoo  llaa  CCaassaa  CCiirrccoonnddaarriiaallee  ddii  RReebbiibbbbiiaa  

NN..CC..  ssii  èè  ssvvoollttoo  uunn  iinnccoonnttrroo  ttrraa  llee  ccoommppaaggiinnii  ssiinnddaaccaallii  ee  llaa  ppaarrttee  ppuubbbblliiccaa  iinn  oorrddiinnee  

aallll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ssuull  mmaannccaattoo  rriissppeettttoo  ddeeggllii  aaccccoorrddii  

aattttuuaallmmeennttee  vviiggeennttii  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  eeffffeettttuuaarree  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddii  

PPoolliizziiaa  PPeenniitteennzziiaarriiaa  ii  ttuurrnnii  ddii  ccoossiiddddeettttaa  ““lluunnggaa””..  

IInnffaattttii,,  iinn  vviioollaazziioonnee  ddeeggllii  aaccccoorrddii  ssiinnddaaccaallii  ee  ddeellllaa  nnoottaa  ddeell  DDiirreettttoorree  GGeenneerraallee  

ddeell  PPeerrssoonnaallee  ee  ddeellllee  RRiissoorrssee,,  llaa  DDiirreezziioonnee  nnoonn  ccoonnsseennttee  aall  ppeerrssoonnaallee  ddii  ppootteerr  eeffffeettttuuaarree  

ii  ttuurrnnii  ddii  lluunnggaa  mmaa  aall  ccoonntteemmppoo  ssoottttooppoonnee  ggllii  aaggeennttii  aa  ttuurrnnii  ddii  sseerrvviizziioo  cchhee  vvaannnnoo  bbeenn  

oollttrree  iill  nnoorrmmaallee  oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  ee    nnoonn  ggaarraannttiissccoonnoo  iill  nneecceessssaarriioo  rreeccuuppeerroo  ppssiiccooffiissiiccoo  

qquuaallii  0088::0000//2200::0000--2244::0000//0088::0000..  

PPeerr  ddii  ppiiùù,,  qquueessttaa  OO..SS..  hhaa  eevviiddeennzziiaattoo  cchhee  llee  pprreeddeettttee  ttuurrnnaazziioonnii  hhaannnnoo  ddeeggllii  

eeffffeettttii  aanncchhee  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  ssffeerraa  eeccoonnoommiiccaa  ddeeii  ddiippeennddeennttii  iinn  qquuaannttoo  ppuurr  eeffffeettttuuaannddoo  

oorree  ddii  llaavvoorroo  ssttrraaoorrddiinnaarriioo  oollttrree  llee  sseeii  oorree,,  nnoonn  ppeerrcceeppiissccoonnoo  llaa  ddooppppiiaa  pprreesseennzzaa    

iinncciiddeennddoo  nneeggaattiivvaammeennttee    ssuull  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeell  nnuummeerroo  ddeellllee  pprreesseennzzee  ddaa  eeffffeettttuuaarree  

ppeerr  ppeerrcceeppiirree  ggllii  eemmoolluummeennttii  ssttaabbiilliittii  ddaall    FFEESSII..    

LL’’aaccccoorrddoo  ssttiippuullaattoo  cchhee  pprreevveeddeevvaa  ii  ttuurrnnii  ddii  lluunnggaa  nnaaccqquuee  pprriinncciippaallmmeennttee  ddaallllee  

eessiiggeennzzee  ddii  sseerrvviizziioo  mmaanniiffeessttaattee  ddaallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  aa  ccaauussaa  ddeellllaa  ccrroonniiccaa  ccaarreennzzaa  ddii  

ppeerrssoonnaallee  ee  nnoonn  ddaallllee  eessiiggeennzzee  ddeeii  ddiippeennddeennttii  ii  qquuaallii,,  nneell  tteemmppoo,,  hhaannnnoo  ddoovvuuttoo  

aaddaattttaarree  llee  pprroopprriiee  nneecceessssiittàà  ppeerrssoonnaallii  ee  ffaammiigglliiaarrii  aallll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo..  

IIll  SSii..NN..AA..PP..PPee  hhaa  ffoorrtteemmeennttee  rriicchhiieessttoo  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeeggllii  aaccccoorrddii  aattttuuaallmmeennttee  

vviiggeennttii  ccoommee  ddiissppoossttoo  ddaall  CCaappoo  ddeell  PPeerrssoonnaallee  oodd,,  iinn  aalltteerrnnaattiivvaa,,  iill  rriissppeettttoo  ddeeggllii  oorraarrii  

pprreevviissttii  ddaallll’’AAccccoorrddoo  NNaazziioonnaallee  QQuuaaddrroo  ssoolloo  eedd  eesscclluussiivvaammeennttee  qquuaalloorraa  llaa  DDiirreezziioonnee  ssiiaa  

iinn  ggrraaddoo  ddii  ggaarraannttiirree  aaii  ddiippeennddeennttii  ddii  ppootteerr  ssmmoonnttaarree  aall  tteerrmmiinnee  ddeell  sseerrvviizziioo  sseennzzaa  

eesssseerree  ccoossttrreettttii  aa  ttrraatttteenneerrssii  ppeerr  eessiiggeennzzee  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ee  ddii  ggaarraannttiirree  ggllii  iissttiittuuttii  

ccoonnttrraattttuuaallii  pprreevviissttii  qquuaallii  ii  rriippoossii  sseettttiimmaannaallii  eedd  ii  ccoonnggeeddii..  

  

      COMUNICATO 
       del  24/01/2019 
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AAssccoollttaattee  llee  OOrrggaanniizzzzaazziioonnii  SSiinnddaaccaallii,,  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  hhaa  aassssiiccuurraattoo  cchhee  ddaall  

0011  ffeebbbbrraaiioo  pp..vv..  ssaarraannnnoo  rriipprriissttiinnaattii  ggllii  aaccccoorrddii  aattttuuaallmmeennttee  vviiggeennttii  ee  ccaalleennddaarriizzzzaattoo  uunn  

uulltteerriioorree  iinnccoonnttrroo  ppeerr  iill  pprroossssiimmoo  1155  ffeebbbbrraaiioo..  

VVii  tteerrrreemmoo  aaggggiioorrnnaattii..  

  

    IL SEGRETARIO NAZIONALE Si.N.A.P.Pe 

        Antonio PIERUCCI 

 


