
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

          

       «Ο λύκος και αν εγέρασε…» 

         Η ανακοίνωση με αριθμ. πρωτ.  47 από 02/02/2012 της ΟΣΥΕ μας εξέπληξε 

όλους δυσάρεστα και μας θύμισε φρασεολογία, ύφος και περιεχόμενο παλιών 

κακών εποχών της ΟΣΥΕ, που όλοι μας, κυρίως οι συνάδελφοι σωφρονιστικοί 

υπάλληλοι, πιστέψαμε ότι είχε μπει ανεπστρεπτή στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. 

 Σε μια εποχή κοινωνικοασφαλιστικής, οικονομικής, και κοινωνικής 

κατάρρευσης των πάντων, κάποιοι επέλεξαν να επικοινωνήσουν (για πρώτη φορά 

μετά από μήνες) με τα μέλη τους μόνο και μόνο για να προτείνουν ένωση 

υπηρεσιών(!!) και για να ασχημονήσουν, με παιδαριώδη επιχειρήματα και 

φρασεολογία, σε βάρος της ομοσπονδίας μας. 

 Την φαύλη αυτή αυτογελοιοποίησή τους είναι προφανές ότι δεν είμαστε 

διατεθειμένοι να ακολουθήσουμε. 

Αντί γι’ αυτό προτιμάμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για 

τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας, δικαιότερων, εξορθολογισμένων 

και αμεσότερων αμοιβών για την παρεχόμενη εργασία και ασφάλεια κατά την 

εργασία για τους πραγματικά άξιους υπαλλήλους που έχουμε την τιμή να 

εκπροσωπούμε ως διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης. 

Εξάλλου,  με τους αγώνες μας, την στοχευόμενη και αποτελεσματική 

συνδικαλιστική μας δράση και τη συνέπειά μας εκπροσωπούνται με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, τους οποίους περιλαμβάνουμε στο 

διεκδικητικό μας πλαίσιο σε όλες τις συναντήσεις μας με τους αρμοδίους και σε κάθε 

έγγραφό μας προς αυτούς . 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.) 

Γραφεία : 

Σολωμού 2 Κορυδαλλός 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 

2104958388  

2104958588 (fax) 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας :   

Ταχυδρομικό γραφείο 1 

Ταχυδρομική θυρίδα 91520 

Τ.κ. 18101 Κορυδαλλός  

Ηλεκτρονική διεύθυνση : 

www.poyef.gr & 

ds@poyef.gr  

Κορυδαλλός  04/02/2012 

 

Αρ. Πρωτ: _68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poyef.gr/
mailto:ds@poyef.gr


Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε περίεργη την αναφορά στον 

Κορυδαλλό για τις νυχτερινές υπηρεσίες, εάν δεν γνωρίζαμε ότι ο ένας υπογράφων 

την επιστολή είναι  διοικητικός υπάλληλος και δεν γνωρίζει τι σημαίνει εργασία κατά 

τις νυχτερινές ώρες και ο άλλος είναι υπάλληλος του Καταστήματος Κράτησης 

Αυλώνος. 

Για να ρίξουμε λίγο φως στο θέμα, αυτά που γράφονται κατ’ αρχάς είναι 

εντελώς ανακόλουθα με την ΚΥΑ με αρ. φύλλου 2852, τεύχος Β’ της 15/12/2011 

εφημερίδας της Κυβερνήσεως  που αναφέρεται στην κατανομή των θέσεων για 

νυχτερινή εργασία,  όπου για το Κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού ορίζονται 

συνολικά, 48 θέσεις εργασίας, από τις οποίες 26 α’ νυχτερινό και 22 β’νυχτερινό για 

το φυλακτικό προσωπικό σε σύνολο 190 Υπαλλήλων και 36 θέσεις εργασίας για την 

Εξωτερική Φρουρά σε σύνολο 210 Υπαλλήλων. Τεχνηέντως βέβαια παραβλέπεται 

στο έγγραφό σας, προφανώς για δημιουργία εντυπώσεων, το γεγονός ότι οι 210 

Εξωτερικοί Φρουροί είναι επιφορτισμένη με τη φρούρηση ολόκληρου του 

συγκροτήματος Κορυδαλλού( Δικαστική φυλακή, Νοσοκομείο και Ψυχιατρείο 

κρατουμένων, του τμήματος των Γυναικείων φυλακών)  όπως επίσης και με τις 

φυλάξεις ασθενών κρατουμένων στα νοσοκομεία όλου του νομού Αττικής.  

Σε σχέση με την Εξωτερική Φρουρά του Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης 

Κασσάνδρας, τα 13 άτομα που την αποτελούν, είναι κατανεμημένα σε πέντε βάρδιες 

– αν κάποιος κάνει τη διαίρεση μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του – και 

επιφορτισμένα με τις μεταγωγές του καταστήματος όπως άλλωστε προβλέπεται 

από το αρθρ. 2 του Π.Δ. 215/2006 και όχι για να «φυλάνε τα χωράφια». Το μεγάλο 

λοιπόν θέμα γίνεται για την ανάληψη από τους 13 υπαλλήλους της Εξωτερικής 

Φρουράς, καθηκόντων πέραν των προβλεπομένων, που αφορούν καθαρά 

αρμοδιότητα της σωφρονιστικής υπηρεσίας, όπως άλλωστε  έχει αποφανθεί η 

Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής. Τα συμπεράσματα είναι εύκολα … 

Αντί λοιπόν άλλης απάντησης σε ένα έγγραφο που στερείται ούτως ή άλλως 

σοβαρότητας αλλά και περιεχομένου πλην των ύβρεων που περιλαμβάνει θα 

παραθέσουμε, όσο το δυνατόν συντομότερα τις ενέργειες που έχουμε κάνει στο 

πολύ πρόσφατο παρελθόν για την αποκατάσταση της αλήθειας, που τόσο πολύ 

ταλαιπωρήθηκε από το εν λόγω έγγραφο :  

 Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το επίδομα «σωφρονιστικών υπαλλήλων», το 

οποίο δεν ήταν επίδομα μόνο των σωφρονιστικών υπαλλήλων αλλά «Ειδικό επίδομα 

προσωπικού σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης», το «επικίνδυνο και ανθυγιεινό» όπως και ο «διανεμητικός 

λογαριασμός», ήταν απολαβές που ελάμβαναν οι υπάλληλοι των καταστημάτων 

κράτησης προ της ιδρύσεως της Εξωτερικής Φρουράς.  

          Στο νόμο 2721/1999, με τον οποίο ιδρύθηκε η Εξωτερική Φρουρά, στο άρθρο 

49, παράγραφος 2 αναφέρεται ρητά ότι:  «Τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης, 

της εκπαίδευσης, των αποδοχών και της ασφάλισης του προσωπικού αυτού και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και 

ρυθμίσεις που αφορούν το φυλακτικό προσωπικό των Καταστημάτων Κράτησης». 

Από τον ίδιο τον ιδρυτικό νόμο της Εξωτερικής Φρουράς προβλεπόταν λοιπόν ότι 

,τόσο οι αποδοχές όσο και η ασφάλιση των Εξωτερικών Φρουρών, θα ήταν ίδια με 

εκείνα του φυλακτικού προσωπικού.  



Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν τα παραμύθια ότι δήθεν οι Εξωτερικοί 

Φρουροί δεν δικαιούνταν να τα λαμβάνουν και με μεσολαβήσεις και χάριν της ΟΣΥΕ 

τα λαμβάνουν. Κατάντησε μετά από 12 χρόνια γραφικό …. Ας ανοίξετε τους νόμους 

να διαβάσετε … 

Στο θέμα του ωραρίου εργασίας μήπως δεν είναι αλήθεια ότι όταν το Δ.Σ. της 

ΠΟΥΕΦ είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις για το θέμα, με τον τότε υπουργό - 

υφυπουργό Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ραγκούση - κ. Ντόλιο, με τον τότε 

Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και νυν Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Πεταλωτή και με 

βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου,  με μη διαπραγματεύσιμη θέση «το ωράριο 

να παραμείνει ως έχει», εσείς την ίδια ώρα  στο συνέδριό σας, παρουσία 

αντιπροσώπου του Δ.Σ της ΠΟΥΕΦ κου Αλεξόπουλου Βασίλειου ως 

προσκεκλημένου, ανακοινώνατε ότι «… πάμε σε 40ωρο …» και ότι με το 40ωρο θα 

μπορούσε να αντιμετωπισθεί το κύμα των συνταξιοδοτήσεων; 

Για το συνταξιοδοτικό, μήπως δεν είναι αλήθεια ότι, ενώ η ΠΟΥΕΦ 

διαπραγματευόταν για «55 χρόνια όριο ηλικίας ή 35 συντάξιμα», εσείς προτείνατε 

από  μόνη σας «58 ή 35 συντάξιμα» με την αιτιολογία ότι θα άδειαζαν οι φυλακές 

από προσωπικό; 

Και από που άραγε ενημερωθήκατε τηλεφωνικά ότι έχει κατατεθεί στη Βουλή 

των Ελλήνων νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για το ασφαλιστικό μας; 

Μήπως ήταν η Π.Ο.Υ.Ε.Φ που σας ενημέρωσε ; 

Τα περί άγνωστης υπηρεσίας για το γενικό λογιστήριο δε χωράνε 

σχολιασμού. 

Άλλωστε, κύριοι της ΟΣΥΕ, σας διαψεύδουν και τα έγγραφα των δύο 

ομοσπονδιών, τα οποία είναι αναρτημένα στις αντίστοιχες ιστοσελίδες με τις 

ημερομηνίες τους, αφού έχουν ως εξής : 

 

Για την ΠΟΥΕΦ 

Σχετικά με το ωράριο εργασίας :  

1. Υπόμνημα προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης με ημερομηνία12/5/2011 και Αρ. 

Πρωτ.707 

2. Υπόμνημα προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης με ημερομηνία 13/5/2011 και Αρ. Πρωτ.709 

3. Έγγραφο προς Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, με ημερομηνία 12/5/2011 και Αρ. Πρωτ. 706 

4. Έγγραφο προς πρωτοβάθμιες ενώσεις, ενημερωτικό σχετικά με τις 

συναντήσεις με υπουργούς της τότε κυβέρνησης για το θέμα του ωραρίου με 

ημερομηνία 13/5/2011 και Αρ. Πρωτ. 713 

 

Σχετικά με το συνταξιοδοτικό : 

1. Αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με ημερομηνία15/7/2011 και Αρ. Πρωτ. 804 



2. Υπόμνημα προς Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων με ημερομηνία 15/7/2011 και Αρ. Πρωτ. 807 

 

Σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας:  

1. Πρώτο Υπόμνημα προς Υπουργούς της Κυβέρνησης με ημερομηνία 

1/12/2011 και Αρ. Πρωτ. 980 

2. Τελευταίο Υπόμνημα προς Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Πεταλωτή με 

ημερομηνία  12/1/2012 και Αρ. Πρωτ. 07 

 

Αντίστοιχα για την ΟΣΥΕ : 

1. Ωράριο εργασίας : 17/5/2011 

2. Συνταξιοδοτικό : 18/7/2011 

3. Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας : 18/1/2012 

 

 Για όλα τα παραπάνω το σύνολο του προσωπικού των σωφρονιστικών 

καταστημάτων, δηλαδή και πληθώρα σωφρονιστικών υπαλλήλων, είχε την ευκαιρία 

να ενημερωθεί με υπευθυνότητα κατά τις ενημερωτικές επισκέψεις που 

πραγματοποίησαν εκπρόσωποι της ομοσπονδίας, συνοδευόμενοι από ειδικούς για 

τα ζητήματά μας στις περισσότερες φυλακές της χώρας.  

 Αυτή είναι η αλήθεια φίλοι της ΟΣΥΕ, και με αυτά τα ζητήματα είμαστε 

αποφασισμένοι να ασχοληθούμε, να επιλύουμε και να επικοινωνούμε. Τα λοιπά, 

περί «…είσπραξης κόστους από τα επισκεπτήρια συγγενών και δικηγόρων…»(;;) και 

«…αποχώρησης από τη μία και ενιαία ΟΣΥΕ με Αντιπρόεδρο μάλιστα εξωτερικό 

φρουρό…»(!!;;) τα χαρακτηρίζουμε μόνο ως ακαταλαβίστικα παραληρηματικά 

αστοχήματα, ανάξια ασφαλώς οποιασδήποτε απάντησης ή περαιτέρω 

ενασχόλησης.  

 Οι φωνές των εργαζομένων στα Καταστήματα Κράτησης, να είστε σίγουροι 

ότι φτάνουν στα αυτιά μας, γιατί είναι φωνές απόγνωσης, φωνές πανικού, φωνές 

ανθρώπων και όχι ψήφων. Εμείς οι υπάλληλοι των 700€, όπως και οι συνάδελφοι 

σας απλοί μάχιμοι φύλακες, αδυνατούμε να καταλάβουμε τις προτεραιότητες των 

συνδικαλιστών που από τη θέση τους ως τμηματάρχες, αρχιφύλακες και διευθυντές, 

εργαζόμενοι υπερωριακά και Σάββατα (!), λαμβάνουν ως δεκαπενθήμερο, το 

σύνολο του δικού μας μισθού.  

                 Η κοινή συνδικαλιστική δράση κύριοι απαιτεί πρώτα απ’ όλα συνεννόηση 

και εμείς, ακόμη και τώρα θα συνεχίσουμε να σας προσκαλούμε όπου τα αιτήματά 

μας είναι κοινά, να περπατήσουμε μαζί τον δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης, 

όπως και έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΥΕΦ στο τελευταίο συνέδριο της ΟΣΥΕ, ως 

προσκεκλημένος, όταν από βήματος κάλεσε το νέο Δ.Σ. να συνεχίσουμε με κοινές 

συνεδριάσεις των δύο Διοικητικών Συμβουλίων για να αποφασίσουμε κοινή δράση 

για καθιέρωση ειδικού μισθολογίου για όλους τους υπαλλήλους των Καταστημάτων 

Κράτησης, καταχειροκροτούμενος από τους συνέδρους της ΟΣΥΕ.                                        

Καλό θα ήταν, αντί να καταναλώνετε τις όποιες σας δυνάμεις στην 

συγγραφή τέτοιων «σκουπιδιών», να συστρατευθείτε με την ομοσπονδία μας στην 



επίτευξη των στόχων μας στον κοινό εργασιακό μας χώρο. Μόνο με αυτόν τον 

τρόπο θα εκφράσετε - έστω και στο ελάχιστο - το συναίσθημα των φυσικών σας 

μελών.  

Τέλος, καλύτερο θα ήταν να εγκαταλείψετε και την τρομολαγνεία σας περί 

υποτιθέμενων απολύσεων του προσωπικού μας, αναλαμβάνοντας επιτέλους 

κάποιον ουσιαστικότερο ρόλο στις συνολικότερες διεκδικήσεις από αυτόν του 

«μπαμπούλα» των σωφρονιστικών υπαλλήλων και των εξωτερικών φρουρών. 

Αφήστε αυτόν τον ρόλο σε κάποιους γνωστούς σας εκπροσώπους του 

παρελθόντος, που –λόγο εποχής και πολιτικών συγκυριών -τον έπαιξαν επιτυχώς , 

επιφυλάσσοντας για τον εαυτό σας, ως νέο μάλιστα διοικητικό συμβούλιο, άλλον 

πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο να συνδικαλίζεστε. 

 

 

          

 

                                                            ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

                                                                      ΓΙΑ ΤΟ 

                                                          ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                   -Ο-                                                                                                      -Ο- 

              ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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