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Θέμα: Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης.  

            Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, 

Την Παρασκευή 7/3/2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του 

Προεδρείου της Π.Ο.Υ.Ε.Φ. και του Υπουργού Δικαιοσύνης Κου Χαράλαμπου 

Αθανασίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν και συζητήθηκαν τα 

ακόλουθα ζητήματα για την θεσμική και επιχειρησιακή εξέλιξη της Υπηρεσίας 

Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης: 

1. Εκφράσαμε για άλλη μία φορά την έντονη διαφωνία μας στην εντελώς 

αδικαιολόγητη διαγραφόμενη απόφαση, με την οποία παραγκωνίζεται εντελώς 

η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης από τα βασικά 

της καθήκοντα στο Κατάστημα Κράτησης Υψίστης Ασφαλείας (Γ’ Τύπου) και 

το ρόλο της αναλαμβάνει η Ελληνική Αστυνομία. Μας ενημέρωσε ότι το  σχετικό 

νομοσχέδιο είναι ήδη έτοιμο και ότι άμεσα θα βγει στη δημόσια διαβούλευση. 

Οι προσπάθειες της Ομοσπονδίας για την ανατροπή αυτής της απόφασης θα 

συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα μέχρι και την ψήφιση του νομοσχεδίου 

στη Βουλή των Ελλήνων. 

2. Ζητήσαμε την άμεση έναρξη των διαδικασιών της ιεραρχικής εξέλιξης της 

Υπηρεσίας μας, καθώς μετά από 14 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο 

μας είναι επιτακτική η ανάγκη της ανάδειξης βαθμοφόρων με την παράλληλη 

σταδιακή αποχώρηση των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. 

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 9/3/2014  
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3. Σε προηγούμενες συναντήσεις μας είχαμε αιτηθεί την απόλυτη ανάγκη  

τροποποίησης της νομοθεσίας, ώστε να προβλεφθεί η οπλοφορία του 

προσωπικού της Εξωτερικής Φρούρησης  σε 24ωρη βάση καθώς και την 

επέκταση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας στη φρούρηση των 

Δικαστικών κτιρίων, όπου διατίθεται τμήμα της Υπηρεσίας μας και όπου 

υπάρχει επάρκεια προσωπικού σε πρώτη φάση. Επίσης ζητήσαμε, αν υπάρξει 

προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού για την ασφάλεια των Δικαστικών 

κτιρίων, αυτή να αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης και όχι το Υπουργείο 

Δημοσίας Τάξεως. Ο Κος Υπουργός μας ενημέρωσε ότι και οι δύο 

διατάξεις(24ωρη οπλοφορία και  φρούρηση Δικαστικών κτιρίων) 

συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τη Φυλακή Υψίστης Ασφαλείας. 

4. Ζητήσαμε την επέκταση των κονδυλίων για την τοποθέτηση αλεξίσφαιρων 

τζαμιών στις σκοπιές και το 2014 καθώς  ο χρονικός ορίζοντας για την 

διενέργεια των διαγωνισμών έληξε το 2013, με αποτέλεσμα να έχει επιτευχθεί η 

τοποθέτηση των αλεξίσφαιρων τζαμιών μόνο σε λίγα καταστήματα κράτησης. 

Ο Κος Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι θα σταλεί σχετικό αίτημα στο Υπουργείο 

Οικονομικών ώστε να   διατεθεί εκ νέου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το 

υπόλοιπο μέρος των χρημάτων για να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί και η 

τοποθέτηση των αλεξίσφαιρων τζαμιών στο σύνολο των σκοπιών στα 

καταστήματα κράτησης. 

5. Επαναφέραμε το αίτημά μας για την  ύπαρξη νομοθετικής ρύθμισης με την 

οποία θα δίνεται η δυνατότητα παροχής πιστοποίησης για την άσκηση 

επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών ασφαλείας χωρίς την παρακολούθηση 

ανάλογης δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής επαγγελματικής κατάρτισης όπως 

ισχύει και στους υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας. Ενημερωθήκαμε ότι θα 

εξεταστεί η δυνατότητα η σχετική διάταξη να συμπεριληφθεί στο τρέχον 

νομοσχέδιο. 

6. Επίσης ενημερωθήκαμε, ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει τη 

δυνατότητα  νοσηλείας των εξωτερικών φρουρών και μελών των οικογενειών 

τους στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της Χώρας, έχει ήδη υπογραφεί από τον 

Υπουργό μας και ότι θα σταλεί για υπογραφή από τους συναρμόδιους 

Υπουργούς Κους Δημήτρη Αβραμόπουλο και Άδωνη Γεωργιάδη. 
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7. Συζητήθηκε η ανάγκη ένταξης σε προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την 

κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας μας που αφορούν την προμήθεια νέων 

οχημάτων, ασυρμάτων, αλεξίσφαιρων γιλέκων και προγραμμάτων 

εκπαίδευσης.  Ενημερωθήκαμε ότι θα ενεργοποιηθεί το Υπουργείο μας όταν θα 

αρχίσουν να «τρέχουν» τα σχετικά προγράμματα. 

8. Τέλος ζητήσαμε και έγινε αποδεκτό, να διαβιβαστεί αίτημα του Υπ. Δικαιοσύνης 

προς το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να συμπεριληφθούν και οι Εξωτερικοί 

Φρουροί , ως ειδικό ένοπλο κι ένστολο σώμα, στην κατανομή του Κρατικού 

πλεονάσματος.    

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι συστάθηκε με Απόφαση του Υπουργού 

Δικαιοσύνης (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩ-0Β6/4-3-2014) το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του 

Υπουργείου μας, έργο του οποίου είναι η αποτίμηση των προσόντων των πρώην 

Δημοτικών Αστυνομικών και η κατάρτιση βαθμολογικών πινάκων, το οποίο και 

αναμένεται να συνεδριάσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.   

 

 

                                                          ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

                                                                     ΓΙΑ ΤΟ 

                                                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                   -Ο-                                                                                                       -Ο- 

             ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    

                 

         Ιωάννης Αναγνώστου                                                                    Δημήτριος Δημητρόπουλος 

             6973823987                                                                                           6977507095 

 

  


