
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

            

Θέμα: Συνάντηση με το νέο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής  

              

Χτες 05/11/2014, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του νέου Γενικού Γραμματέα 

Αντεγκληματικής Πολιτικής, κυρίου Άγγελου Τσιγκρή με το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης. 

Στη συνάντηση που διήρκησε άνω της μίας ώρας ο Γενικός Γραμματέας 

ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικά η Υπηρεσία μας και τα 

οποία χρήζουν άμεσης παρέμβασης από τον ίδιο. 

Ιδιαίτερα συζητήθηκαν:  

 το θέμα το Καταστήματος Κράτησης Γ’ τύπου Δομοκού  

 η αναγκαιότητα ανάδειξης ιεραρχίας  

 η αναγκαιότητα σύνδεσης του βαθμολογίου της Υπηρεσίας μας 

με το μισθολόγιο  

 η αναγκαιότητα θεσμοθέτησης ενός ειδικού μισθολογίου για τους 

Υπαλλήλους Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης 

 Η αναγκαιότητα αύξησης των προβλεπόμενων κονδυλίων για 

αποζημιώσεις για την εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, εξαιρέσιμες ημέρες και 

πέραν της υποχρεωτικής εργασίας 

 Η αναγκαιότητα άμεσης λήψης μέτρων για τις φυλάξεις ασθενών 

κρατουμένων στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Αττικής, ώστε να υπάρχει 

αποσυμφόρηση της Εξωτερικής Φρουράς του Κορυδαλλού. 

Ενημερωθήκαμε από τον κύριο Γενικό Γραμματέα, ότι επίκειται στο άμεσο 

μέλλον η έναρξη λειτουργίας της νέας πτέρυγας οροθετικών στο κατάστημα 
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κράτησης Κορυδαλλού, γεγονός που θα αποσυμφορήσει σε μεγάλο βαθμό το 

Νοσοκομείο Κρατουμένων για το οποίο επίκειται η άμεση στελέχωσή του με ιατρικό 

προσωπικό, τα οποία θα λειτουργήσουν θετικά προς τη μείωση των φυλάξεων 

ασθενών κρατουμένων στα νοσοκομεία της Αττικής. 

Πέραν αυτών συζητήθηκαν και οι λοιπές προτάσεις που έχει καταθέσει η Π.Ο.Υ.Ε.Φ. 

όπως η ίδρυση πτέρυγας κρατουμένων σε ένα νοσοκομείο, ο περιορισμός του 

αριθμού των νοσοκομείων στα οποία κατευθύνονται οι ασθενείς κρατούμενοι και ο 

περιορισμός κατά το δυνατόν έλευσης ασθενών κρατουμένων στο Νοσοκομείο 

Κρατουμένων από περιφερειακά Καταστήματα Κράτησης. 

Τέλος, παραδόθηκε υπόμνημα με όλα τα θέματα που ταλανίζουν την υπηρεσία 

μας και με τον προτεινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΥΕΦ τρόπο 

θεραπείας τους και στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας αναζητήθηκε η 

ημερομηνία για επόμενη συνάντηση στο άμεσο μέλλον. 
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