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Θέμα: «Ενημέρωση  για την συνάντηση του Δ.Σ. της Π.Ο.Υ.Ε.Φ. με την πολιτική  

             ηγεσία του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης Διαφ.  &  Ανθρ.  Δικαιωμάτων». 

 

Κύριε Πρόεδρε, Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,  

 την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση  του Δ.Σ. της 

Ομοσπονδίας μας με τον   Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων κ. Νίκο  Παρασκευόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής 

Πολιτικής κ. Φυτράκη Ευτύχιο και τον Γενικό Διευθυντή Αντεγκληματικής και 

Σωφρονιστικής Πολιτικής κ. Σταλίκα Ιωάννη. 

Η Ομοσπονδία μας τόνισε τις καταστροφικές πολιτικές που πλήττουν τους 

συναδέλφους μας από την   βίαιη  δημοσιονομική προσαρμογή, την αποσάθρωση 

των εργασιακών, μισθολογικών, ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών, συλλογικών και 

κοινωνικών δικαιωμάτων, και βεβαίως της δυσβάσταχτης φόρο-επιδρομής.  

Κατά τη συνάντηση τέθηκαν εκ μέρους μας τα εξής: 

α) η άμεση διενέργεια διαγωνισμού για την πρόσληψη ικανού αριθμού 

εξωτερικών φρουρών ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας μας,  

β) η σαφέστατη διαφοροποίηση περιγραφής και αξιολόγησης των θέσεων 

εργασίας μας, από το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων με άμεση σύνδεση  της 

παρεχόμενης εργασίας μας με την αμοιβή μας όπως ορίζει το άρθρο 17 του νόμου 

4354/2015 (176 /Α΄), 

γ) η εκκαθάριση των νυχτερινών και εξαιρέσιμων όλων των Καταστημάτων 

Κράτησης  απ’ ευθείας από την ΥΔΕ που λειτουργεί στο Υ.Δ.Δ.&Α.Δ., ώστε οι 

αποζημιώσεις των δεδουλευμένων να καταβάλλονται με την ελάχιστη δυνατή 

καθυστέρηση,  

δ) η τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν. 2776/99 με την πρόβλεψη 

συμμετοχής του αρχιφύλακα της εξωτερικής φρούρησης, στο συμβούλιο φυλακής, 
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ε) η μη  χορήγηση με ευθύνη του Υπουργείου  ιματισμού, (στολές – αρβύλες – 

μπουφάν, κ.α.)με αποτέλεσμα  οι συνάδερφοι μας να  καταφεύγουν στην αγορά 

από το εμπόριο, που έχει ως αποτέλεσμα τόσο την γενική ανομοιομορφία, όσο και 

την οικονομική τους επιβάρυνση.  Υπενθυμίζοντας  ότι τόσο η Κ.Υ.Α. (1999) όσο και 

το Π.Δ. 215 (2006) προβλέπουν χρέωση ιματισμού ανά δύο χρόνια, 

στ) ο σχεδιασμός  του νέου οργανισμού του Υπουργείου όπου πρέπει να  

διορθωθούν τα λάθη και οι παραλήψεις  στο μέρος που αφορά το προσωπικό και 

την κατανομή των οργανικών θέσεων αυτού στα Καταστήματα Κράτησης (άρθρο 

44, ΠΔ 101/2014 ΦΕΚ Α’168). 

Εκφράσαμε τις διαμαρτυρίες των Συναδέλφων μας, όπως ακριβώς έχουν 

φθάσει σε εμάς από τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας, για την μη επανέκδοση  

εγκύκλιου  ερμηνείας του χρόνου εργασίας, συγκεκριμένα μεταφέραμε την χαοτική 

κατάσταση σε ό,τι αφορά το θέμα της οφειλόμενης εργασίας, των ημερησίων 

αναπαύσεων (ρεπό) που δικαιούται ο κάθε υπάλληλος, αλλά ακόμα και τις 

αποζημιώσεις που οφείλονται σε αυτούς, καθώς το κάθε Τμήμα Εξωτερικής 

Φρούρησης επαφίεται στην κατά το δοκούν ερμηνεία του χρόνου εργασίας από 

τον κάθε Διοικητή, ο οποίος  δεν προέρχεται καν από την Υπηρεσία μας, αλλά από 

την ΕΛ.ΑΣ. όπου ισχύουν διαφορετικές διατάξεις περί του χρόνου εργασίας των 

αστυνομικών υπαλλήλων. Σε αυτό το σημείο ενημερώνουμε άπαντες ότι η  

Ομοσπονδία μας έχει καταθέσει την πρόταση της και οφείλει το Υπουργείο να 

δημοσιεύσει εκ νέου εγκύκλιο που να ρυθμίζει το όλο ζήτημα. 

Σχετικά με την  ανάληψη καθηκόντων ελέγχου των εξωτερικών θυρωρείων 

τοποθετηθήκαμε και αναφέραμε ότι δεν πρέπει να γίνει αποσπασματικά και 

βεβιασμένα αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζετε ο σκοπός της διάταξης, 

ήτοι να εξασφαλισθεί η ασφάλεια και ο έλεγχος στα καταστήματα κράτησης, να 

υπάρχει ακριβής και σαφής περιγραφή καθηκόντων χωρίς αλληλοκάλυψη 

αρμοδιοτήτων με το τμήμα της εσωτερικής φύλαξης, σύγχρονος υλικοτεχνικός 

εξοπλισμός, διασταυρωμένη δυνατότητα ανάληψης του καθήκοντος αυτού από τα 

ΤΕΦΚΚ χωρίς να πλήττονται τα δικαιώματα των εργαζομένων (ρεπό – άδειες), ώστε 

σε καμία περίπτωση να μην λειτουργήσει η διάταξη αυτή εις βάρος των 

συναδέλφων μας. 

Προτείναμε την σταδιακή ή ολική αντικατάσταση του στόλου οχημάτων μέσω 

κονδυλίου από το ΤΑΧΔΙΚ, ή την ενσωμάτωση στον νέο κρατικό προϋπολογισμό 

σχετικού κονδυλίου για προμήθεια νέων οχημάτων. 

Ζητήσαμε την δραστηριοποίηση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. για την μελέτη 

και  εγκατάσταση αλεξίσφαιρών τζαμιών σε όλες τις σκοπιές των ΤΕΦΚΚ και την 

δημιουργία εγκυκλίου προδιαγραφών, με μέτρο σύγκρισης τις αντίστοιχες υποδομές 

στα νέα καταστήματα κράτησης, που να προβλέπει, να δημιουργεί και να επιβάλλει 

εχέγγυα για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής. 
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Χαρακτηρίσαμε ως αδιανόητη την  επιμονή κάποιων διευθυντών, μη 

χορήγησης κωδικών πρόσβασης στο  νέο πληροφοριακό σύστημα του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αφορά  τους κρατούμενους  και το οποίο πλέον είναι 

απαραίτητο για την εκτέλεση μεταγωγών αλλά  και άλλων λειτουργιών της 

Υπηρεσίας μας,  σε άλλους υπαλλήλους πλην του Διοικητή σε αρκετά ΤΕΦΚΚ , που 

σημαίνει ότι με την απουσία του το σύστημα παραμένει ανενεργό και αναξιοποίητο 

και ουσιαστικά  δυσχεραίνει το έργο μας. 

 Επίσης  προτείναμε  την περεταίρω αξιοποίησή του με την εγκατάσταση σ’ 

αυτό ενιαίας πλατφόρμας για τις υπηρεσίες των υπαλλήλων, το οποίο θα 

αποτελούσε εργαλείο για την εύκολη διαχείριση των κονδυλίων για τις αποζημιώσεις 

νυχτερινών, εξαιρέσιμων και υπερωριών σε «πραγματικό χρόνο», έχοντας 

ουσιαστικά μία ενιαία εικόνα των αναγκών του συνόλου των Υπηρεσιών αλλά και 

κάθε μίας ξεχωριστά σε καθημερινή βάση. 

Προτείναμε σχετικά με τις  φυλάξεις   ασθενών κρατουμένων του 

Κορυδαλλού, την  δημιουργία πτέρυγας νοσηλείας ασθενών κρατουμένων, σε ένα 

ή και συνδυαστικά σε δύο νοσοκομεία πλησίον του Συγκροτήματος Κορυδαλλού, 

ώστε οι κρατούμενοι να φρουρούνται όλοι μαζί και να απαιτείται λιγότερη δύναμη 

συναδέλφων μας.  Μέχρι την ίδρυση της προαναφερόμενης πτέρυγας προτείναμε  

η  φρούρηση των ασθενών κρατουμένων του Κορυδαλλού, να γίνονται  σε 

συγκεκριμένα νοσοκομεία τα οποία θα καθοριστούν  με έκδοση σχετικής Υ.Α. του 

Υπουργού Υγείας. 

Καταθέσαμε πρόταση νομοθέτησης στις παρακάτω περιπτώσεις: 

   1. στους εθελοντές αιμοδότες Υπαλλήλους Εξωτερικής Φρούρησης 

Καταστημάτων Κράτησης για χορήγηση  τετραήμερης ειδικής άδειας αιμοδοσίας 

κάθε φορά που προσφέρουν αίμα ή αιμοπετάλια. 

2. νομικής υποστήριξης στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Εξωτερικής 

Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών 

Αρχών, σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται 

ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική 

υποστήριξη δεν θα  παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών από καταγγελία 

εκ μέρους της Υπηρεσίας. 

3. Ενίσχυση παθόντων συναδέλφων μας κατά την εκτέλεση διατεταγμένης 

υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορήγησης  μηνιαίου επιδόματος  τριακοσίων (300) 

ευρώ.  

Το ίδιο επίδομα ζητήσαμε να χορηγείται  κατά το χρόνο αποχής από τα καθήκοντά 

συναδέλφου μας, συνεπεία τραυματισμού του, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης 

υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος. 

Επιπροσθέτως αν ο τραυματισμός κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και ένεκα 

ταύτης απαιτεί μακροχρόνια νοσηλεία, σύμφωνα με αιτιολογημένη γνωμάτευση της 
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οικείας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, ή προκάλεσε αναπηρία τουλάχιστον 80% 

στον παθόντα, το Δημόσιο καλύπτει τα ως άνω έξοδα για όσο χρόνο ο παθών 

νοσηλεύεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή καθώς και τα 

έξοδα ταξιδιού και διαμονής σε ένα μέλος της οικογένειάς του. 

Σχετικά με την μετεκπαίδευση και την γενικότερη εκπαίδευση των συναδέλφων 

μας εκφράσαμε την ικανοποίηση μας για την  υιοθέτηση της πρότασής μας περί 

σύναψης  προγραμματικής  συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Δικαιοσύνης και ΚΕΜΕΑ. 

Μία προσπάθεια που απέδωσε ήδη τους πρώτους καρπούς αφού ολοκληρώθηκε 

η διεξαγωγή των διϋπηρεσιακών σεμιναρίων για την αντιμετώπιση  της 

ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού. Επίσης θεωρούμε αξιόλογη την 

προσπάθεια συνεργασίας και ανάπτυξης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων 

μέσα από το ΕΚΔΔΑ (ΙΝ.ΕΠ) ακόμη και ειδικών προπτυχιακών προγραμμάτων 

σπουδών μέσω του ΕΑΠ τα οποία αναμένουμε.  

Πέραν αυτών όμως θυμίσαμε ότι εκκρεμούν υπηρεσιακές εκπαιδεύσεις πάνω 

στο καθ’ αυτού αντικείμενο της εργασίας μας που παρόλο που προβλέπονται ανά 

εξάμηνο δεν έχουν πραγματοποιηθεί εδώ και σειρά ετών παρά μόνο με 

πρωτοβουλίες των τοπικών Σωματείων και των Τ.Ε.Φ.Κ.Κ. σε συνεννόηση με τις 

τοπικές Αστυνομικές Διευθύνσεις. 

 Για την επίλυση του θέματος αυτού, έχουμε καταθέσει πλάνο μετεκπαίδευσης 

του προσωπικού αλλά και έχουμε εισηγηθεί την δημιουργία εκπαιδευτών με 

αντίστοιχο μητρώο από την ίδια την Υπηρεσία μας, κάτι που θα έλυνε δια παντός το 

θέμα της μετεκπαίδευσης του προσωπικού και θα εξοικονομούσε κονδύλια από 

εκείνα που χρειάζονται για την αποζημίωση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. που 

ασχολείται μ’ αυτό.  

Σε αυτό το σημείο επισημάναμε  ότι η Υπηρεσία μας έχει ήδη άτομα που έχουν 

περάσει τα ίδια σχολεία με τους εκπαιδευτές της ΕΛ.ΑΣ. και έχουν ονομαστεί 

εκπαιδευτές, ωστόσο ακόμη και στην τελευταία σχολή εκπαίδευσης που 

προσωπικού που είναι τώρα σε λειτουργία, δεν αξιοποιηθήκανε. 

Η Ομοσπονδία μας πρότεινε όπως δημιουργηθεί ομάδας εργασίας 

αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου και της Διεύθυνσης 

Νομοθετικού Έργου, Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας  ώστε 

να υπάρχει καλύτερη συνεργασία στον τομέα των προτάσεων νομοθέτησης.   

 Συμφωνήθηκε ότι  πρέπει να ξεκινήσει  η  Κωδικοποίηση της νομοθεσίας μας 

η οποία έχει καταστεί πλέον απολύτως αναγκαία, δεδομένου ότι η συγκέντρωση και 

συστηματική ταξινόμηση των συναφών κανόνων συμβάλλει αποφασιστικά στην 

κατοχύρωση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας.  

Τέλος συμφωνήθηκε η σύσταση κοινής Επιτροπής για την εξεύρεση λύσεων 

στο θέμα της μετεκπαίδευσης και της ανάδειξης ιεραρχίας καθώς και ότι ο διάλογος 

του Υπουργείου με την Π.Ο.Υ.Ε.Φ. θα συνεχιστεί σε τακτική βάση. 
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Στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία και στο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο 

που κινείται όλη η κρατική μηχανή   είναι ανάγκη, να θωρακίσουμε θεσμικά και να 

αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό τον κάθε συνάδελφο και την Υπηρεσία μας.  

Οι διεκδικήσεις μας αλλά και η συνδικαλιστική μας εκπροσώπηση 

διαπνέονται από πνεύμα ορθολογισμού, σοβαρότητας, αξίας στις αρχές που 

πρεσβεύουν και εμπιστοσύνης στους Συναδέλφους μας  που υπηρετούν στα 

Καταστήματα Κράτησης όλης της χώρας. 

  

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ   Δ. Σ. 
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