
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

            

        Θέμα: Απάντηση στο υπ.αριθ.087/11 έγγραφό σας. 

         Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι 

         Προσφάτως δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα ΦΕΚ που 

αφορούν α) την αποζημίωση των νυχτερινών και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας για 

το χρονικό διάστημα από 18 Οκτωβρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 και  β)την 

αποζημίωση των Σαββάτων και της απογευματινής υπερωρίας για το χρονικό 

διάστημα από 01 Οκτωβρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011. Για τις παραπάνω 

αποφάσεις εκκρεμεί η πίστωση των κονδυλίων  από το Υπουργείο Οικονομικών . 

      Κατόπιν επαφών του Δ.Σ. της ομοσπονδίας μας με την πολιτική και υπηρεσιακή 

ηγεσία του υπουργείου μας, σας ενημερώνουμε ότι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 

εστάλη προς έγκριση και υπογραφή στο Υπουργείο Οικονομικών νομοθετική 

ρύθμιση, για την διευθέτηση της καταβολής των δεδουλευμένων νυχτερινών και 

εξαιρέσιμων, τόσο των 21 ημερών του Ιανουαρίου 2011, όσο και για το χρονικό 

διάστημα από 01 Σεπτεμβρίου 2011 έως και 17 Οκτωβρίου 2011. Αυτές είναι οι 

τελευταίες πληροφορίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και για όποια διαφορετική 

εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε σχετικώς. 

      Όσον αφορά τη ρύθμιση των δεδουλευμένων νυχτερινών και εξαιρέσιμων του 

Οκτωβρίου 2010 δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

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  15/12/2011 

 

 

Αρ. Πρωτ: 999_ 

        ΠΡΟΣ:  

 ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΦΡΟΥΡΑΣ Δ.Φ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ&Α.Φ.ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

         ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


νομοθετική ρύθμιση, καθώς εκκρεμεί η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους στο οποίο είχαμε προσφύγει τόσο το Δ.Σ. όσο και κάθε φρουρά 

μεμονωμένα. Η νομοθετική ρύθμιση για το συγκεκριμένο μήνα, θα προχωρήσει 

αμέσως μετά την έκδοση της αναμενόμενης απόφασης. 

        Παράλληλα το Δ.Σ. εισηγήθηκε στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης την διερεύνηση του θέματος για την εξεύρεση μόνιμης 

λύσης στο συγκεκριμένο πρόβλημα, ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον 

καθυστέρηση στην αποπληρωμή των δεδουλευμένων και συμφωνήθηκε να 

εξεταστούν προς «υιοθέτηση» πιθανές λύσεις στο αμέσως επόμενο χρονικό 

διάστημα. 
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