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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής 

Φρούρησης (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.) με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών 

Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) 

 

Τα προεδρεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης 

(Π.Ο.Υ.Ε.Φ.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) 

συναντήθηκαν σήμερα Τετάρτη 29/01/2014. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν, η διερεύνηση της επίλυσης προβλημάτων που 

προκύπτουν από την αλληλοκάλυψη των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της 

Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, από την Ελληνική 

Αστυνομία, η οποία διαφαίνεται εντονότερα μετά τις ανακοινώσεις για την ίδρυση της 

Φυλακής Υψίστης Ασφαλείας και τις δημοσιεύσεις περί πρόσληψης Ειδικών Φρουρών 

για κάλυψη αναγκών φρούρησης των Δικαστηρίων και των Φυλακών. 

Το προεδρείο της ΠΟΥΕΦ εξέφρασε την ξεκάθαρη βούλησή του για την πλήρη 

ανάληψη όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν : 

 Την Εξωτερική Φρούρηση της Φυλακής Υψίστης Ασφαλείας. 

 Την άμεση ανάδειξη βαθμοφόρων Εξωτερικών Φρουρών με την σταδιακή 

αποχώρηση των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. από τα Τμήματα Εξωτερικής 

Φρούρησης της χώρας  

 Τις μεταγωγές κρατουμένων όπου αυτές εκτελούνται από την ΕΛ.ΑΣ. 

 Τη φύλαξη των Δικαστικών Μεγάρων και των δικαστικών αιθουσών.  

Η εμπειρία των Εξωτερικών Φρουρών στη φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης 

της χώρας, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός μετά από δεκατέσσερα χρόνια υπηρεσίας.  
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Το αξιόμαχο των υπαλλήλων της Εξωτερικής Φρουράς, αποδεικνύεται καθημερινά 

σε διάφορες περιπτώσεις, με κορυφαία εκείνη, όπου μετά από πραγματική μάχη 

καθηλώθηκε το ελικόπτερο που προοριζόταν για την απόδραση κρατούμενου και 

συνελήφθησαν οι συνεργοί, στη φυλακή των Τρικάλων.  

Η ακεραιότητα των Εξωτερικών Φρουρών δε μπορεί να δεχτεί καμία κριτική, παρά 

μόνο επαίνους από τη φυσική ηγεσία και το κοινωνικό σύνολο, αφού σε δεκατέσσερα 

χρόνια, δεν υπάρχει κανένα κρούσμα διαφθοράς. 

Τονίστηκε ακόμη ότι το σύνολο των Εξωτερικών Φρουρών, είναι κάθετα αντίθετοι 

με τον «παραγκωνισμό» της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης από τη Φυλακή Υψίστης 

Ασφαλείας, η Φρουρά της οποίας θα αποτελεί «βιτρίνα» του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Τέλος, θεωρήθηκε αυτονόητο ότι οποιαδήποτε πρόσληψη που ανακοινώνεται για 

κάλυψη αναγκών φρούρησης των Δικαστηρίων και των Καταστημάτων Κράτησης, θα 

έπρεπε να αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης μόνο και όχι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 

και Προστασίας του Πολίτη.   

Διαπιστώθηκε ότι στα παραπάνω θέματα, η ταύτιση απόψεων και θέσεων των δύο 

προεδρείων ήταν πλήρης. 

Το προεδρείο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. τόνισε ότι στηρίζει αμέριστα κάθε προσπάθεια προς την 

επίτευξη των παραπάνω στόχων και υποσχέθηκε την κοινή συνέχιση των προσπαθειών 

αυτών, με συνεννόηση και κοινή δράση των δύο ομοσπονδιών. 
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