
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Κύριε Διοικητά, 

Καταγγέλθηκε στην Ομοσπονδία μας από το Σωματείο Υπαλλήλων 

Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης Αττικής ότι σε συναδέλφους 

Εξωτερικούς Φρουρούς που εκτέλεσαν νυχτερινή υπηρεσία (ωράριο 22:00 έως 

06:00), διατέθηκαν ξανά σε υπηρεσία εντός του ιδίου 24ώρου από τη λήξη της 

νυχτερινής τους βάρδιας. 

Δε χρειάζεται να αναφέρουμε ότι, εάν η καταγγελία είναι βάσιμη, η 

συγκεκριμένη ενέργεια είναι παράνομη, αντιβαίνει δε τόσο στο ΠΔ 215/2006 περί  

κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης 

καταστημάτων κράτησης, όσο και στο νόμο και στο κοινοτικό δίκαιο. Παραβιάζει 

ευθέως τις διατάξεις περί «αδιάθετου – αλλαγής» και ημερησίας ανάπαυσης, που 

είναι διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. 

Αντί άλλης αναφοράς, περί του νομικού ζητήματος που τίθεται, σας 

παραπέμπουμε απλά στην από 08.10.2009 Γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, κ. Χαράλαμπου 

Μπουκουβάλα, που τυγχάνει και νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας, η 

οποία έχει γίνει δεκτή από τον Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. και ουδεμία περαιτέρω διευκρίνιση 

κρίνουμε αναγκαία. 

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  
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Με την παρούσα περιοριζόμαστε μόνο να προειδοποιήσουμε να μη 

διανοηθεί στο μέλλον κάποιος αρμόδιος να περικόψει αδιάθετο - αλλαγή από 

οποιοδήποτε συνάδελφο, καθώς η απόφασή του αυτή θα είναι προδήλως 

παράνομη και ως τέτοια δεν θα γίνει σεβαστή από τους συναδέλφους, θα 

αναληφθούν δε πρωτοβουλίες από την Ομοσπονδία να κινηθούν σε βάρος του 

διατάκτη οι προβλεπόμενες ποινικές ή άλλες κυρώσεις που τυχόν προβλέπονται. 

            Τέλος, ελπίζουμε ότι με θετικό πνεύμα θα αντιμετωπίσετε και το μείζον 

πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για τη διάθεση Εξωτερικών Φρουρών για φύλαξη 

κρατουμένων σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Η αριθμητική δύναμη των εξωτερικών 

φρουρών ανά κρατούμενο σε νοσοκομείο καθορίζεται ρητά από το αρ.12 του ΠΔ 

215/2006 και δεν πρέπει να παραβιάζεται. 

             Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία με πρώτιστο σκοπό την 

ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, αλλά και ασφαλώς την 

προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων, όπως αυτά κατοχυρώνονται από 

τους νόμους και τους κανονισμούς.          

 

                                                     ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

                                                                     ΓΙΑ ΤΟ 

                                                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                   -Ο-                                                                                                      -Ο- 

              ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                 

 

 

               Ιωάννης Αναγνώστου                                                          Δημήτριος Δημητρόπουλος 
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