
 
 

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – FERRO VIE 
Via Prenestina n°170 - 00176 - ROMA 

Tel. 06 89535974 - 06  89535975 - Fax. 06 89535976 - E-Mail  sn@fastferrovie.it 
                                                                                                                 

                                                                                                                   www.fastferrovie.it             
         SEGRETERIA NAZIONALE 

 

 

 

 

 

LL’’ééqquuiippee  ddii  llaavvoorroo  ddeellllaa  FFAASSTT  FFeerrrrooVViiee  cchhee  ccuurraa  llee  pprroobblleemmaattiicchhee  iinneerreennttii  aall  
ppeerrssoonnaallee  ddeell  sseettttoorree  mmaannuutteennttiivvoo,,  rriiuunniittaassii  aa  RRoommaa  iill  1133  FFeebbbbrraaiioo  uu..ss..,,  ddooppoo  
uunnaa  ddiissccuussssiioonnee  mmiirraattaa  aadd  eevviiddeennzziiaarree  aanncchhee  llee  pprroobblleemmaattiicchhee  rreellaattiivvee  aadd  
ooggnnii  ssiinnggoollaa  rreeaallttàà  rreeggiioonnaallee,,  ssiinntteettiizzzzaa,,  ccoonn  iill  pprreesseennttee  ddooccuummeennttoo,,  qquueellllee  
cchhee,,  aanncchhee  ppeerr  iill  ffaattttoo  cchhee  aaccccoommuunnaannoo  ttuuttttaa  llaa  ccaatteeggoorriiaa,,  rriittiieennee  eesssseerree  llee  
qquueessttiioonnii  pprriinncciippaallii  aallllee  qquuaallii  llaa  SSeeggrreetteerriiaa  NNaazziioonnaallee  ee  llee  ssttrruuttttuurree  
tteerrrriittoorriiaallii,,  ddeevvoonnoo  ddeeddiiccaarree  llaa  mmaassssiimmaa  aatttteennzziioonnee  nneell  ppeerrsseegguuiirree  ll’’oobbiieettttiivvoo  
ddii  aaffffrroonnttaarrllee  ee  rriissoollvveerrllee  iinn  vviiaa  pprreeffeerreennzziiaallee,,  nneeggllii  iiddoonneeii  ccoonnffrroonnttii  cchhee  llaa  
FFAASSTT  FFeerrrrooVViiee  hhaa  ccoonn  TTrreenniittaalliiaa  ee  RRFFII,,  aa  ttuuttttii  ii  lliivveellllii..  

  MMaannccaattoo  rriissppeettttoo,,  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’IImmpprreessaa,,  ddeellll’’aaccccoorrddoo  ssoottttoossccrriittttoo  iill  1155  
mmaaggggiioo  22000099..  IInnffaattttii,,  mmeennttrree  llee  fflleessssiibbiilliittàà  rreellaattiivvee  aallll’’oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  
ggiioorrnnaalliieerroo  ee  aallll’’aauummeennttoo  ddeellllaa  pprroodduuttttiivviittàà  pprreevviissttee  ddaallll’’aaccccoorrddoo  iinn  
qquueessttiioonnee,,  vveennggoonnoo  ssiisstteemmaattiiccaammeennttee  rriissccoossssee  ddaallllaa  ddiirriiggeennzzaa  ddeeii  vvaarrii  
iimmppiiaannttii,,  ii  pprroocceessssii  ddii  iinntteerrnnaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  llaavvoorraazziioonnii,,  ll’’aauummeennttoo  ddii  
pprroodduuzziioonnee  pprreeggiiaattaa  ee  llee  aassssuunnzziioonnii  ddii  ppeerrssoonnaallee,,  cchhee  ddoovveevvaannoo  ccoossttiittuuiirree  
iill  ccoorrrriissppeettttiivvoo  ccoonnvveennuuttoo  ccoonn  llee  ppaarrttii  ssoocciiaallii  oo  ssii  ccoonnccrreettiizzzzaannoo  iinn  mmooddoo  
aalleeaattoorriioo  qquuaannttoo  eesstteemmppoorraanneeoo  oo,,  ccoossìì  ccoommee  aavvvviieennee  nneellllaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  
ddeeii  ccaassii,,  rriimmaannggoonnoo  ssoolloo  cchhiimmeerree..  

  LL’’aapppplliiccaazziioonnee  uunniillaatteerraallee  ee  ssppeessssoo  ssttrruummeennttaallee  ddeellllee  fflleessssiibbiilliittàà  
ccoonnvveennuuttee  nneellll’’aaccccoorrddoo  ssuuddddeettttoo,,  ssttaa  eessaassppeerraannddoo,,  ssiiaa  ii  tteemmppii  ee  ii  mmooddii  
ppeerr  llaa  ffrruuiizziioonnee  ddeellll’’aappppoossiittoo  iinntteerrvvaalllloo  nneecceessssaarriioo  aallllaa  rreeffeezziioonnee,,  ssiiaa,,  iinn  
ttaalluunnii  ccaassii,,  aaddddiirriittttuurraa  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeell  ddiirriittttoo  ccoonnttrraattttuuaallmmeennttee  
pprreevviissttoo,,  mmaallggrraaddoo  qquueesstt’’uullttiimmoo  aabbbbiiaa  rriicceevvuuttoo  uunn  ppoossiittiivvoo  rriissccoonnttrroo  
aanncchhee  iinn  sseeddee  ddii  ggiiuuddiizziioo  ddii  ccoorrttee  ddii  ccaassssaazziioonnee..  

  RRiimmaanneennddoo  iinn  tteemmaa  ddii  fflleessssiibbiilliittàà  dd’’oorraarriioo,,  uunnaa  sseemmpprree  mmaaggggiioorree  
iimmppoorrttaannzzaa  ssttaa  aassssuummeennddoo  iill  ppoossiizziioonnaammeennttoo  ddeeii  mmaarrccaattoorrii,,  iinn  mmooddoo  
ppaarrttiiccoollaarree    nneeggllii  iimmppiiaannttii  ccaarraatttteerriizzzzaattii  ddaa  uunnaa  ccoonnssiiddeerreevvoollee  eesstteennssiioonnee  
ppllaanniimmeettrriiccaa  ooppppuurree  iinn  qquueeii  ccaassii  iinn  ccuuii,,  iill  sseerrvviizziioo  mmeennssaa,,  èè  ccoommuunnee  aa  ppiiùù  
uunniittàà  llaavvoorraattiivvee  aallccuunnee  ddiissllooccaattee  iinn  mmooddoo  ppooccoo  ffuunnzziioonnaallee..  IInn  qquueessttii  ccaassii,,  
eesssseennddoo  iinn  ggeenneerree  ii  mmaarrccaattoorrii  ppoossiizziioonnaattii  nneellllee  iimmmmeeddiiaattee  vviicciinnaannzzee  ddeell  
ppoossttoo  ddii  llaavvoorroo,,  vveennggoonnoo  aaccccrreeddiittaattii  aall  ddiippeennddeennttee  ttuuttttii  tteemmppii  nneecceessssaarrii  aa  
ggllii  ssppoossttaammeennttii  ddaa  ee  ppeerr  ggllii  ssppoogglliiaattooii  ee//oo  iill  rreeffeettttoorriioo,,  ddeeffaallccaannddoollii  ddaallllaa  
pprreessttaazziioonnee  llaavvoorraattiivvaa..  
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  MMaannccaattaa  rreeggoollaarriizzzzaazziioonnee  ddii  aallmmeennoo  dduuee  pprreemmii  ddii  pprroodduuttttiivviittàà  aannnnuuaallii,,  
ssuullllaa  ccuuii  ssoorrttee  ccoonnttiinnuuaa  aa  ggrraavvaarree  uunn  iinnqquuiieettaannttee  aalloonnee  ddii  mmiisstteerroo  ee  
ccoonnggeellaammeennttoo,,  rriissaalleennttee  aaddddiirriittttuurraa  aall  11999922,,  ddii  aalliiqquuoottee  rreellaattiivvee  aadd  
iinnddeennnniittàà  ccoorrrreellaattee  aa  llaavvoorraazziioonnii  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ppeerriiccoolloossee  ccoommee  qquueellllee  
ccoonnnneessssee  aallllaa  zzoonnaa  AA,,  zzoonnaa  SS  oo  TToossssiiccii..  

  AAbbbbaattttiimmeennttoo  ccoossttaannttee  ee  ccoonnttiinnuuaattiivvoo  ddii  ttuuttttoo  cciiòò  cchhee  ccoonncceerrnnee  llaa  lliinneeaa  
qquuaalliittàà,,  sseemmpprree  ppiiùù  ssoottttoommeessssaa  aallllaa  pprroodduuzziioonnee..  IInnffaattttii,,  eelleemmeennttii  ccaarrddiinnii  
ppeerr  llaa  ccoorrrreettttaa  pprroodduuttttiivviittàà  ddii  qquuaalluunnqquuee  aazziieennddaa,,  qquuaallii  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  
ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee,,  hhaannnnoo  ssppaazzii  sseemmpprree  ppiiùù  rriissiiccaattii,,  sseegguueennddoo  
ffiilloossooffiiee  cchhee,,  aallllaa  pprrooffeessssiioonnaalliizzzzaazziioonnee  iinntteerrnnaa,,  pprreeffeerriissccoonnoo  aanntteeppoorrrree  
ll’’eesstteerrnnaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  cciiccllii  pprroodduuttttiivvii,,  ccoommee  ssee  ttaallii  ccoossttii,,  ppaaggaattii  aadd  aallttrrii,,  
ffoosssseerroo  ppiiùù  ccoonnvveenniieennttii..  

  UUnnaa  ccoonnsseegguueennzzaa  ddii  qquuaannttoo  aappppeennaa  eesspplliicciittaattoo  èè  sseennzz’’aallttrroo  llaa  ssccaarrssaa  
aatttteennzziioonnee  ddeeddiiccaattaa  aallllaa  pprreeppaarraazziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  nneeii  rriigguuaarrddii  ddeeii  
mmeezzzzii  ddii  nnuuoovvaa  pprroodduuzziioonnee,,  tteeccnnoollooggiiccaammeennttee  eevvoolluuttii  ee  llaa  bbaannaalliizzzzaazziioonnee  
ddeellllee  mmaannssiioonnii  ddeell  ppeerrssoonnaallee..  UUnn  pprrooppoonniimmeennttoo,,  qquueesstt’’uullttiimmoo  cchhee  ssii  
ppaalleessaa  iinn  ttuuttttaa  llaa  ssuuaa  iirrrraaggiioonneevvoolleezzzzaa,,  nneellllaa  ppoolliiffuunnzziioonnaalliittàà  ddeellllee  
aattttiivviittàà  ddeell  ppeerrssoonnaallee  nneellllee  ssqquuaaddrree  ppoolliivvaalleennttii..  UUnn  pprrooggeettttoo  iinnsseegguuiittoo  
ccoonn  ssuucccceessssoo  ddaa  mmoollttiissssiimmee  aazziieennddee  nneeii  ccaammppii  ppiiùù  ddiissppaarraattii  mmaa  cchhee,,  iinn  
ffeerrrroovviiaa,,  nnaauuffrraaggaa  aa  ffrroonnttee  ddii  uunnaa  ffoorrmmaazziioonnee  iinneessiisstteennttee,,  cchhee  pprreetteennddee  
ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  nnuuoovvee  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  sseennzzaa  nneessssuunnaa  iinntteeggrraazziioonnee  ddeell  
bbaaggaagglliioo  ffoorrmmaattiivvoo,,  iinn  bbuuoonnaa  ssoossttaannzzaa,,  ppeerr  FFSS  bbaassttaa  uunn  ccaammbbiioo  ddii  nnoommee  ee  
iill  ggiiooccoo  èè  ffaattttoo..  

  PPrreeooccccuuppaannttee  iinnvvoolluuzziioonnee  ddeeggllii  ssttaannddaarrdd  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee  iiggiieennee  ddeell  llaavvoorroo,,  
cchhee  aappppaaiioonnoo  iinn  ccoossttaannttee  ddeeggrraaddoo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ppeerr  qquuaannttoo  ccoonncceerrnnee  
ll’’iilllluummiinnaazziioonnee  ddeeii  ssiittii  ee  ddeeii  llooccaallii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  cchhee,,  ttrrooppppoo  ssppeessssoo,,  
ssoonnoo  aattttrreezzzzaattii  ssoolloo  ppeerr  llee  llaavvoorraazziioonnii  ddiiuurrnnee..  UUnn’’aallttrraa  iimmppoorrttaannttee  
ccrriittiicciittàà  èè  ccoossttiittuuiittaa  ddaallllee  ppoossttaazziioonnii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  eesstteerrnnee  aaii  llooccaallii  
dd’’ooffffiicciinnaa,,  ssppeessssoo  pprroovvvviissttee  ddii  ccaammmmiinnaammeennttii,,  aacccceessssii  ee  ffoossssee  cchhee,,  qquuaalloorraa  
ffoosssseerroo  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ttaallii  ddaa  rriieennttrraarree  nneellllee  nnoorrmmee  ddii  lleeggggee,,  
iinndduubbbbiiaammeennttee  rriissuullttaannoo  eesssseerree  aacccciiddeennttaattee  ee  mmaallffiiddee..  IInnffiinnee  llaa  ppiiaaggaa  ddeeii  
““cclloocchhaarrdd””  cchhee  ddii  nnoottttee  ttrroovvaannoo  rriippaarroo  nneell  mmaatteerriiaallee  iinn  ssoossttaa,,  ii  qquuaallii,,  ccoonn  
ppeerriiccoolloo  ppeerr  ll’’iinnccoolluummiittàà  ddeeggllii  sstteessssii  ee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ddeellllaa  mmaannoovvrraa  ee  
ddeellllaa  mmaannuutteennzziioonnee  cchhee  iiggnnaavvii  aa  lloorroo  ss’’aapppprroocccciiaannoo,,  ggiiuunnggoonnoo  iinnccoonnssccii  
ffiinn  nneeii  ssiittii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee..  

  LLaa  nnuuoovvaa  ffiigguurraa  ddii  ““GGeessttoorree  TTrreennoo””  cchhee,,  ccoossìì  ccoommee  pprreesseennttaattaa  ee  ppoorrttaattaa  
aavvaannttii  iinn  mmaanniieerraa  uunniillaatteerraallee  ddaallll’’aazziieennddaa,,  ffaattiiccaa  aa  ttrroovvaarree  uunn  rruuoolloo  ddaaii  
ccoonnttoorrnnii  ssuuffffiicciieenntteemmeennttee  ddeeffiinniittii,,  ttaallii  ddaa  ggaarraannttiirree  llaa  nneecceessssaarriiaa  
vviissiibbiilliittàà  ddeellllee  ppeeccuulliiaarriittàà  ffuunnzziioonnaallii  ee  pprroodduuttttiivvee..  

  LLaa  sseemmpprree  ppiiùù  ddiiffffuussaa  tteemmaattiiccaa  iinneerreennttee  llaa  llooggiissttiiccaa  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarr  mmooddoo  
llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rraaggggiiuunnggeerree,,  iinn  tteemmppii  ccoommppaattiibbiillii  ee  cceerrttii,,  iill  pprroopprriioo  lluuooggoo  
ddii  llaavvoorroo,,  qquuaannddoo  qquueessttoo,,  ccoommee  ppeerr  ii  ggrroossssii  ssiittii  mmaannuutteennttiivvii,,  ee  ddiissllooccaattoo  
iinn  mmaanniieerraa  ddeecceennttrraattaa  rriissppeettttoo  aallllee  ssttaazziioonnii  ffeerrrroovviiaarriiee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarr  
mmooddoo  ppeerr  iill  ppeerrssoonnaallee  ppeennddoollaarree,,  cchhee  ccoossttiittuuiissccee,,  ccoommuunnqquuee,,  llaa  
ssttrraaggrraannddee  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeellllee  mmaaeessttrraannzzee..    


