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Θέμα: Αποτελέσματα του 9ου τακτικού συνεδρίου της Π.Ο.Υ.Ε.Φ.

Κύριε πρόεδρε, συνάδελφοι,

Την Παρασκευή 08 Νοεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε το 9ο Τακτικό Πανελλαδικό
Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης
Καταστημάτων Κράτησης, με την συμμετοχή αντιπροσώπων από τα σωματεία όλης της
χώρας.

Το Συνέδριο ξεκίνησε τις εργασίες του με την εναρκτήρια ομιλία του προέδρου της
Ομοσπονδίας συνάδελφο Ιωάννη Αναγνώστου. Στην ομιλία τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη της
θωράκισης και εξέλιξης της υπηρεσίας αλλά και ότι αποτελεί βασική μέριμνα του
συνδικαλιστικού κινήματος μας η πολύπλευρη προστασία των συναδέλφων.

Ακολούθησε η ενημέρωση για την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας, η οποία
διανεμήθηκε στους αντιπροσώπους, ανά κωδικό εξόδων και ανά μήνα εξόδων, για την
καλύτερη αντίληψη των δαπανών. Ο απολογισμός εξόδων ψηφίστηκε ομόφωνα.

Επίσης, κατατέθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα ο νέος οικονομικός προϋπολογισμός
του διοικητικού συμβουλίου. Στην διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε η ανάγκη δημιουργίας
Ταμείου Αλληλοβοήθειας το οποίο θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά : α) θα είναι ξεχωριστός
λογαριασμός από το Ταμείο της Ομοσπονδίας, β) θα εξυπηρετεί συναδέλφους που έχουν
τραυματιστεί και θα καλύπτει τα τρέχοντα έξοδα σε περίπτωση θανάτου συναδέλφου και
συμβόλαια ζωής των τέκνων των συναδέλφων. Τα παραπάνω θα γίνουν γνωστά στα
σωματεία, τα οποία θα κληθούν να αποφασίσουν για την δημιουργία ή μη του Ταμείου.

Ακόμα, ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει ξεκινήσει
έρευνα αγοράς για ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα προς όφελος των μελών της και με
εταιρία τραπεζικών διαμεσολαβητών για την διευκόλυνση συναδέλφων δανειοληπτών.

Στην συνέχεια του συνεδρίου αναλύθηκε λεπτομερώς το διεκδικητικό πλαίσιο της
Ομοσπονδίας. Τονίστηκε ότι μετά την επιτυχή διεκδίκηση της απάλειψης των άρθρων 91-92
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που αλλοίωνε την φυσιογνωμία της υπηρεσίας και μετά την επικείμενη ενίσχυση  με τους
πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, είναι επιτακτική ανάγκη η θεσμική και υλική ενίσχυση και
επέκταση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας. Σε μια γενική διατύπωση ζητείται από την
πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία :

- Ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού
- Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (ιεραρχία)
- Μετεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού
- Προστασία του ανθρώπινου δυναμικού (24ωρη οπλοφορία, ένταξη στην νοσηλεία των
στρατιωτικών νοσοκομείων και εξοπλισμός)

Τονίστηκε ότι στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία της Χώρας μας, δεν περισσεύει
κανένας μας. Είναι ανάγκη να θωρακίσουμε θεσμικά και να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο
βαθμό τον κάθε συνάδελφο. Ακολούθησε η ομόφωνη ψήφιση του διεκδικητικού πλαισίου.

Στο τέλος του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη
αντιπροσώπων της Π.Ο.Υ.Ε.Φ. στο τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) Τα
αποτελέσματα, κατά σειρά ψήφων, έχουν ως εξής:

1. Νικολός Παύλος
2. Καλομοίρης Ζαχαρίας
3. Καραμπέτσιος Δημήτριος

Κοινοποιήθηκαν στους συνέδρους και στα σωματεία :
1. Οικονομικός απολογισμός 1-1-2013 έως 31-10-2013
2. Οικονομικός προϋπολογισμός 1-11-2013 έως 31-12-2014
3. Γράφημα εξόδων 2013
4. Διεκδικητικό πλαίσιο
5. Έκθεση ενημέρωσης για το δημόσιο χρέος και το δημοσιονομικό κενό της Ελλάδος.
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