
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

            

ΧΡΟΝΙΚΟ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 8ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ 

 

Συνάδελφοι, 

Την Πέμπτη 15/03/2012 πραγματοποιήθηκε το 8ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της 

Π.Ο.Υ.Ε.Φ. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών 

ενώσεων των Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης της χώρας και 

τίμησαν με τη παρουσία του ο κ. Υφυπουργός ΥΔΔΑΔ, Πεταλωτής Γεώργιος, η Γενική 

Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης  του ΥΔΔΑΔ, κα Κουκοπούλου Ειρήνη, οι ειδικοί 

επιστημονικοί συνεργάτες της ΠΟΥΕΦ, καθηγητές της ΑΣΟΕ, κκ  Φράγκος και Χαλικιάς και ο 

Νομικός Σύμβουλος της ΠΟΥΕΦ κος Μπουκουβάλας Χαράλαμπος. 

Ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου ο πρόεδρος του ΔΣ της ΠΟΥΕΦ κος 

Αναγνώστου Ιωάννης, παρουσίασε το διεκδικητικό πλαίσιο της ΠΟΥΕΦ για το 2012, το 

οποίο απαρτίζεται τόσο από θεσμικές όσο και από οικονομικές διεκδικήσεις, τονίζοντας ότι 

οι διεκδικήσεις αυτές δεν έχουν μεγάλο αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του κράτους και 

αποσκοπούν στην λειτουργία της υπηρεσίας μας στον μεγαλύτερο βαθμό και ταυτόχρονα 

στην ορθότερη οικονομική αμοιβή των υπαλλήλων αφού κατά τα δεδομένα οι Εξωτερικοί 

Φρουροί από την αρχή της κρίσης έχουν απολέσει πάνω από το 45% των εισοδημάτων 

τους σε αναντιστοιχία με τους υπόλοιπους υπαλλήλους του δημοσίου. 

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 05/04/2012   
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 Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 
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Πιο συγκεκριμένα στις διεκδικήσεις περιλαμβάνονται η λειτουργία της σχολής 

βαθμοφόρων για την ανάδειξη της ιεραρχίας της φρουράς μέσω κονδυλίων από τα ΕΣΠΑ, 

με ταυτόχρονες προσλήψεις προσωπικού, η συνυπηρέτηση συζύγων, η μετεκπαίδευση του 

προσωπικού, η αντιμετώπιση της νοσηλείας των κρατουμένων σε διάφορα νοσηλευτικά 

ιδρύματα, η 24ωρη οπλοκατοχή, η εξασφάλιση αναγκαίου εξοπλισμού των Τμημάτων 

Εξωτερικής Φρούρησης, η καθιέρωση συστήματος σταθερής και γρήγορης καταβολής 

των δεδουλευμένων, και η θέσπιση οικονομικών απολαβών ανάλογα με την ιδιαιτερότητα 

της υπηρεσίας μας. 

Ο κος Υφυπουργός χαιρετίζοντας το συνέδριο, αφού εξήρε την άριστη συνεργασία με 

την ΠΟΥΕΦ, μεταξύ άλλων δήλωσε ότι κατόπιν συνεργασίας με το ΔΣ της ΠΟΥΕΦ 

εισηγήθηκε και τελικά υιοθετήθηκε με την έκδοση ΠΔ η παραμονή σε ισχύ του υφιστάμενου 

συστήματος αξιολόγησης και ανάδειξης ιεραρχίας των Εξωτερικών Φρουρών και ότι 

κατόπιν τούτου το καλοκαίρι θα είναι όλα έτοιμα για τη λειτουργία της Σχολής Βαθμοφόρων 

Εξωτερικών Φρουρών στην Σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής. Ακόμη δήλωσε ότι βρίσκεται 

σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας για την νοσηλεία των κρατουμένων σε 

συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα και με τα αρμόδια Υπουργεία για την εξαίρεση της 

υπηρεσίας από τον περιορισμό των προσλήψεων στο δημόσιο, ενώ η ήδη εγκεκριμένη 

πρόσληψη των 110 ατόμων που εκκρεμεί πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα. 

Για το θέμα των καθυστερήσεων στα δεδουλευμένα δήλωσε πως πρότεινε στο Υπουργείο 

Οικονομικών ως λύση τη λήψη του 100% των πιστώσεων από την αρχή του έτους ώστε οι 

εργαζόμενοι να πληρώνονται εγκαίρως. Για την συνυπηρέτηση συζύγων και για την 

προμήθεια οχημάτων από τα κατασχεμένα, τόνισε ότι ήδη είναι έτοιμες σχετικές τροπολογίες 

οι οποίες πρόκειται να κατατεθούν πριν τελειώσουν οι εργασίες της παρούσας Βουλής.  

Τέλος ο κος Υφυπουργός απάντησε σε ερωτήσεις συνέδρων – κάτι που έγινε για πρώτη 

φορά – κατά τη διάρκεια των οποίων ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται κανένα θέμα ενοποίησης, 

συγχώνευσης με άλλη, ή κατάργησης της υπηρεσίας, καθώς και ότι δεν έχει ο ίδιος πεισθεί 

για την αναγκαιότητα της 24ωρης οπλοφορίας των Εξωτερικών Φρουρών. 

Ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΥΕΦ ο οποίος τοποθετήθηκε αμέσως μετά από τον κ. 

Υφυπουργό, τόνισε ότι μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας αισθάνεται ένας από εμάς και 

ότι η παρουσία του Υφυπουργού στο συνέδριο αν και ο διάλογος που ανέπτυξε μαζί μας 

έδειξε έναν άνθρωπο γνώστη των θεμάτων και με νέο ήθος στην πολιτική παρόλα αυτά 

φάνηκε ότι έγινε μία προσπάθεια απόδοσης κάποιων ευθυνών της πολιτείας στους ίδιους 

τους Εξωτερικούς Φρουρούς. Τόνισε ότι για κανέναν λόγο δεν πρέπει οι Εξωτερικοί Φρουροί 

να είναι απολογούμενοι, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι καθώς 



έδειξαν μέσα από τις εξορθολογισμένες απαιτήσεις τους και τον διαφοροποιημένο από 

άλλες ομοσπονδίες αγώνα τους, ότι προσαρμόστηκαν κατά το δυνατόν με τις απαιτήσεις 

των τόσο δύσκολών καιρών και ότι τα καλύτερα έπονται. 

Η κα Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης του ΥΔΔΑΔ, μίλησε αφ’ ενός για τις 

δυσκολίες που δημιουργούνται στην καταβολή των αποζημιώσεων των δεδουλευμένων και 

για τον τρόπο επίλυσης αυτών, όσο και για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς της για 

τη λειτουργία της Σχολής Βαθμοφόρων και την μετεκπαίδευση προσωπικού. 

Στη συνέχεια αναλύθηκε από τον καθηγητή κ. Χαλικιά η οικονομική κατάσταση της 

χώρας και πως προήλθε η οικονομική κρίση και η δυνατότητα οικονομικών διεκδικήσεων 

για την υπηρεσία μας δεδομένων των δυσμενών οικονομικών συνθηκών..  

     Πιο συγκεκριμένα, μέσα από πίνακες οι οποίοι περιέχονται στη μελέτη που έγινε σχετικά με 

το μισθολόγιο των Εξωτερικών Φρουρών και τις δυνατότητες βελτίωσής του, εξήγησε, πώς 

η μισθοδοσία των Εξωτερικών Φρουρών σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο, μειώθηκε στο 

1/3 σε σχέση με ότι ίσχυε πριν την καθιέρωσή του, και κατ’ αυτόν τον τρόπο οι Εξωτερικοί 

Φρουροί συμπεριλαμβάνονται στους πλέον οικονομικά θιγόμενους υπαλλήλους του 

δημοσίου τομέα.  

Ακόμη παρουσίασε τον τρόπο ώστε μέσω της διεκδίκησης και της καθιέρωσης ενός 

επιδόματος Θέσης Ευθύνης για όλους τους Εξωτερικούς Φρουρούς, θα μπορούσε να 

επιτευχθεί η οικονομική αναβάθμιση των υπαλλήλων της Εξωτερικής Φρουράς, κρατώντας 

ταυτόχρονα τη μισθοδοσία σε πλαίσια τέτοια ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

«μνημονίου».  

Τόσο η κα Διευθύντρια όσο και ο κ. καθηγητής απάντησαν σε πλήθος ερωτήσεων των 

συνέδρων. 

Προχωρώντας στις εργασίες του συνεδρίου κατατέθηκε και τέθηκε προς ψήφιση για την 

έγκριση από το σώμα των συνέδρων, ο οικονομικός απολογισμός του 2011 και 

προϋπολογισμός του 2012 της ΠΟΥΕΦ, με ταυτόχρονη πρόταση του διοικητικού 

συμβουλίου της επαναφοράς της συνδρομής των φυσικών μελών, στο προ εξαμήνου 

ύψος των τεσσάρων ευρώ (4 €), λόγω της κατάργησης της χρηματοδότησης της ΠΟΥΕΦ 

από το ΤΑΧΔΙΚ. Στην πρόταση αυτή κατατέθηκαν δύο (2) αντιπροτάσεις από τους 

σύνεδρους :   

α) Η αύξηση της συνδρομής κατά πενήντα λεπτά (0,50 €) και  

β) Η παραμονή της συνδρομής στα δυόμιση ευρώ (2,50 €) και η καθιέρωση της αύξησης 

στο επόμενο συνέδριο. 



 Τελικά υπερψηφίστηκε τόσο ο απολογισμός  ( υπέρ 76, Κατά 0 ) όσο και ο 

προϋπολογισμός με την πρόταση του ΔΣ για επαναφορά της συνδρομής  στα τέσσερα 

ευρώ (4€), (υπέρ 66  Κατά 10). 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΔΣ εξήγησε τις θέσεις του ΔΣ και τις ενέργειες στις οποίες η 

ΠΟΥΕΦ πρόκειται να προχωρήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με το κατατεθέν 

Διεκδικητικό Πλαίσιο. Πάνω σ’ αυτό έγιναν τόσο τοποθετήσεις μελών του ΔΣ όσο και 

τοποθετήσεις και καταθέσεις προτάσεων από τους σύνεδρους, οι οποίες θα μελετηθούν 

και θα αξιολογηθούν, από το ΔΣ στην επόμενη συνεδρίασή του. 

Το 8ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων 

Εξωτερικής Φρούρησης, έκλεισε με τη δευτερολογία του προέδρου του ΔΣ κου Αναγνώστου 

Ιωάννη, ο οποίος τόνισε τις λέξεις του μεγάλου αγωνιστή της επανάστασης του 1821 

Στρατηγού Μακρυγιάννη, «… είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ.» 

 

 

                                               ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

                                                                   ΓΙΑ ΤΟ 

                                                      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                   -Ο-                                                                                                      -Ο- 

              ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                 

 

 

       Ιωάννης Αναγνώστου                                                                Δημήτριος Δημητρόπουλος 

            6973823987                                                                                       6977507095 

 

  

  


