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Θέμα:   «Αποτελέσματα 8ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου» 

     Κύριε πρόεδρε, Συναδέλφισσες και  συνάδελφοι,  

 

Την  Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και το Σάββατο 01 Απριλίου 2017  

πραγματοποιήθηκε το 8ο Εκλογοαπολογιστικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας 

μας με την συμμετοχή αντιπροσώπων από τα πρωτοβάθμια σωματεία όλης της χώρας. 

Στο Συνέδριο προέδρευσαν οι συνάδελφοί μας Κελεσίδης Νεκτάριος, Στάμος 

Νικόλαος και Μανωλιτσάς Παναγιώτης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και 

ομόφωνη απόφαση του Σώματος. 

Στη συνέχεια αφού αναγνώστηκε το πόρισμα της Ελεγκτικής Επιτροπής από τον 

πρόεδρό της, συνάδελφο Φυσέκη Αντρέα, κατατέθηκε ο οικονομικός απολογισμός από 

1/1/2016 έως 31/12/2016  και ο οικονομικός προϋπολογισμός από 1/1/2017  έως 

31/12/2017. 

Η πρώτη μέρα έκλεισε με την ομόφωνη ψήφιση του οικονομικού απολογισμού και 

του νέου προϋπολογισμού από το σύνολο των συνέδρων. 

Η έναρξη της δεύτερης ημέρας έγινε με την ομιλία του προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου Αναγνώστου Ιωάννη.  

 

Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΟΥΕΦ): 

Κύριε Γενικέ, 

Κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι. 

Έχω την τιμή ως πρόεδρος των εξωτερικών φρουρών να σας καλωσορίσω στο 8ο 

Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριό μας. 

Θα ήθελα να ξεκινήσω όπως έκλεισα την ομιλία μου περίπου ένα χρόνο πριν από το βήμα 

αυτό. 

Είμαι περήφανος και αισθάνομαι ιδιαίτερα τιμημένος που εκπροσωπώ ενώπιον σας τους 

συναδέλφους μου, τους Εξωτερικούς Φρουρούς των Καταστημάτων Κράτησης. 

Η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης είναι μία «ιδιαίτερη», είναι μία 

«ειδική υπηρεσία» όπως την ονόμασε ο νομοθέτης. 

Γιατί είναι ειδική Υπηρεσία;  

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,   03 / 04 / 2017 

 

Αρ. Πρωτ:    077. 

 

 

      ΠΡΟΣ:  - Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 
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Ποιο είναι το στοιχείο αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες δημόσιες πολιτικές 

υπηρεσίες θα αναρωτιόταν κανείς. 

Είναι  άραγε το γεγονός, ότι είναι η μοναδική δημόσια πολιτική υπηρεσία της οποίας το 

προσωπικό εκτελεί υπηρεσία ένστολο και ένοπλο; 

Είναι το γεγονός ότι οι υπάλληλοί εξωτερικής φρούρησης παρότι πολιτικό προσωπικό, κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες, καθήκοντα και 

υποχρεώσεις με το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας; 

Ή μήπως είναι το εργασιακό περιβάλλον … τα Καταστήματα Κράτησης …. οι φυλακές …. 

που κάνουν την εργασία ιδιαίτερη ώστε να αναγκάσουν το νομοθέτη να ονομάσει την 

υπηρεσία «ειδική»; 

Καθένα από τα παραπάνω, από μόνο του θα μπορούσε να κατατάξει την Εξωτερική 

Φρουρά στις «Ειδικές» υπηρεσίες … Πόσο μάλλον όλα μαζί. 

Κύριε Γενικέ, κύριοι επίσημοι, δε θα κουραστώ ποτέ να λέω και να φωνάζω ότι η πολιτεία έχει 

μία υπηρεσία η οποία θα μπορούσε να αποτελεί πρότυπο. 

Έχει μία υπηρεσία που λειτουργεί 17 χρόνια με μηδενικά φαινόμενα διαφθοράς. 

Έχει μία υπηρεσία που αυτοοργανώθηκε και αυτοδιαχειρίστηκε τα του οίκου της 

στηριζόμενη πάντα στο φιλότιμο, την ακεραιότητα, το ήθος και το φρόνημα των 

υπαλλήλων, με την ελάχιστη αρωγή της πολιτείας. 

17 χρόνια παλεύουμε ουσιαστικά μόνοι μας και διεκδικούμε από την πολιτεία τα αυτονόητα. 

Ιεραρχία … 17 χρόνια λειτουργούμε χωρίς Ιεραρχία δανειζόμενοι Αξιωματικούς της 

Ελληνικής Αστυνομίας να επιτελέσουν ένα έργο δικό μας. 

Γιατί; Δεν είμαστε ικανοί; Δεν είμαστε άξιοι;  

Μα το έχουμε αποδείξει στην πράξη … και μόνο τα νούμερα των αποδράσεων από τα 

καταστήματα κράτησης πριν και μετά την ίδρυση της υπηρεσίας, αποτελούν στοιχείο που 

μιλά από μόνο του. 

Και μόνο οι χιλιάδες μεταγωγές που έχουν εκτελεστεί και οι χιλιάδες φυλάξεις 

στα Νοσοκομεία και στα Δικαστήρια της χώρας με ελάχιστα προβλήματα το έχουν 

αποδείξει. 

Οι Εξωτερικοί Φρουροί έχουν βαθιά γνώση της υπηρεσίας τους, έχουν επίγνωση του έργου 

που καλούνται να επιτελέσουν και έχουν το ήθος και το φρόνημα που χρειάζεται για να 

ηγούνται της υπηρεσίας τους. 

Αυτό που περιμέναμε χρόνια είναι η πολιτεία να κάνει το χρέος της. 

Να εμπιστευθεί τους υπαλλήλους της και να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. 

Να αναδείξει εκείνους που θα ηγηθούν της υπηρεσίας. Υπάρχουν οι νόμοι, υπάρχει το 

νομικό πλαίσιο. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε και το έχουμε αποδείξει. Και είμαστε 

ανυπόμονοι γιατί η υπομονή μετά από 17 χρόνια εξαντλείται. 

Αυτονόητο είναι και το δικαίωμα να εκτελείς υπηρεσία σε ένα περιβάλλον «Ανθρώπινο» όσο 

οι περιστάσεις το επιτρέπουν στη δικιά μας υπηρεσία. 

Αυτονόητο είναι να έχεις τις απαραίτητες υποδομές και τον απαραίτητο εξοπλισμό για να 

μπορείς να επιτελείς το έργο σου καθημερινά.  Και όλα αυτά είναι αυτονόητο ότι οφείλει η 

πολιτεία να τα παρέχει στους υπαλλήλους της. Κι όμως τίποτα απ’ αυτά δεν είναι αυτονόητο 

για την Εξωτερική Φρουρά. 

Πρέπει οι Φρουροί από μόνοι τους να αγοράζουν τον εξοπλισμό τους,  πρέπει από μόνοι 

τους να αγοράζουν τη στολή τους,  πρέπει από το υστέρημά τους να βάζουν πολλές 
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φορές ρεφενέ για να κρατήσουν τα υπηρεσιακά οχήματα λειτουργικά,  για να βαφτούν οι 

σκοπιές, για να συντηρηθούν τα όπλα, που σε κάποιες περιπτώσεις σαπίζουν μέσα σε 

ακατάλληλες και ανασφαλείς αποθήκες. 

Αυτονόητη είναι και η μετεκπαίδευση των υπαλλήλων στο αντικείμενό τους. Αυτονόητη και η 

εκπαίδευση σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα που θα βοηθήσουν στην εργασία τους. Αλλά 

ακόμη και αυτό δεν είναι αυτονόητο για τους εξωτερικούς φρουρούς. 

Μόνοι τους,  με δική τους βούληση, από αυτά που ΔΕΝ τους περισσεύουν πια, κάνουν τις 

εκπαιδεύσεις τους πληρώνοντας από την τσέπη τους τα υλικά της εκπαίδευσης. 

Αυτονόητο και μάλιστα με ευρωπαϊκή σφραγίδα μέσω συστάσεως της Κομισιόν της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και η αναλογικότητα της ιδιαιτερότητας της εργασίας με την 

αμοιβή. 

Ωστόσο οι Εξωτερικοί Φρουροί από το 2011 και μετά, αποτελούν ίσως τον χαμηλότερα 

αμειβόμενο κλάδο στο Ελληνικό Δημόσιο και έχουν ουσιαστικά απωλέσει στο χρονικό αυτό 

διάστημα άνω του 50% των προ κρίσης απολαβών τους. 

Θα σκεφτεί κανείς μα πώς;;;; Πώς μπορείτε να συνεχίζετε ;;; 

Κι όμως. Μπορούμε γιατί είμαστε ατσαλωμένοι γιατί έχουμε μάθει να παλεύουμε τις 

αντιξοότητες και θα συνεχίσουμε να τις παλεύουμε μέχρι να μην υπάρχουν. 

Τίποτε δε μας σταμάτησε στο παρελθόν,  δε μας λύγισε και ούτε πρόκειται να μας λυγίσει, 

γιατί είμαστε όλοι συντεταγμένοι σε μία γροθιά,  γιατί παλέψαμε με την παλιά νοοτροπία, 

ταράξαμε τα νερά, ήρθαμε κόντρα σε κατεστημένα  και κάποιες φορές για κάποιους γίναμε 

τα «κακά παιδιά», οι ανικανοποίητοι, οι γκρινιάρηδες και οτιδήποτε άλλο. 

Ας είναι 

Εμείς θεωρούμε και πιστεύουμε  και ελπίζουμε και εσείς να το πιστεύετε αυτό,  

ότι σαν Εξωτερικοί Φρουροί των Καταστημάτων Κράτησης,  ότι σαν Υπηρεσία που 

εκτελούμε ένα δύσκολο έργο στο χώρο των φυλακών, αποτελούμε και έχουμε τις βάσεις 

και τη δυνατότητα να αποτελέσουμε και στο μέλλον με την αρωγή πάντα της πολιτείας στα 

«αυτονόητα», ένα ζωντανό, υγιές, και απαραίτητο στοιχείο του Σωφρονιστικού Συστήματος 

της Ελλάδος. 

Κύριε Γενικέ, κυρίες και κύριοι, 

Μη θεωρήσετε ότι τα προηγούμενα ήταν υπερβολές, 

Πολύ περισσότερο μη θεωρήσετε ότι είμαστε αγνώμονες, ότι έχουμε κοντή μνήμη, 

δεν θα πούμε ότι στην πορεία μας αυτή των 17 ετών δεν υπήρξαν υπηρεσιακοί παράγοντες 

ή πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου μας που δε στάθηκαν δίπλα μας,που δεν 

προσπάθησαν να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα της διτότητας της εργασίας μας -

 Δημόσιοι Πολιτικοί Υπάλληλοι από τη μία ένστολο και ένοπλο σώμα από την άλλη. 

Δυστυχώς όμως αποδείχτηκε δύσκολο και χρονοβόρο εγχείρημα αυτό του συγκερασμού 

των καθηκόντων του πολιτικού δημόσιου υπαλλήλου και του σώματος που άπτεται της 

ασφάλειας ενός μέρους της κοινωνίας. 

Λύσεις επιμέρους και σε διάφορα ζητήματα ερχόταν μα πρώτα έπρεπε να εμφανιστεί 

πρόβλημα για να δοθούν αυτές. 

Θεραπεία στην ασθένεια, όχι πρόληψη για να μην ασθενήσουμε. 

Δε θα πάω πολύ πίσω … λίγα χρόνια πριν που χρειάστηκε να γίνουν μάχες κατά τις 

απόπειρες αποδράσεων με ελικόπτερο.  Καταδρομικές επιθέσεις στα Καταστήματα 
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Κράτησης. Αίμα Φρουρών. Σχέδια «Γοργοπόταμος» για χτυπήματα στις φυλακές από 

γνωστές παρακρατικές οργανώσεις. 

Αυτά χρειάστηκαν για να αντιληφθεί έστω κι αργά η πολιτεία ότι πρέπει να θωρακίσει 

εξωτερικά τα Καταστήματα Κράτησης. 

Ένα έργο που ξεκίνησε με την εγκατάσταση αλεξίσφαιρων θωρακισμένων σκοπιών σε 

κάποια καταστήματα με προοπτική να επεκταθεί σε όλα, αλλά δυστυχώς η οικονομική 

συγκυρία το περιόρισε για να μην πω ότι το σταμάτησε. 

Κύριε Γενικέ, κυρίες και κύριοι, 

Εργαζόμαστε σε έναν χώρο με τον οποίο παλαιότερα η πολιτεία αρνούνταν να ασχοληθεί. 

Οι φυλακές μερικές δεκαετίες πριν λειτουργούσαν ως αποθήκες ανθρώπων 

περιθωριοποιημένων,  απόβλητων της κοινωνίας, όπου ο όρος σωφρονισμός, είχε απλά 

φιλολογική προσέγγιση. Ο χώρος θεωρούνταν ότι «λέρωνε» όποιον τον πλησίαζε, όποιον 

τον ακουμπούσε. 

Γι’ αυτό αφήνονταν στην τύχη του και μόνο όταν τα προβλήματα δημιουργούσαν 

«εκρήξεις» η πολιτεία αποφάσιζε να ασχοληθεί μ’ αυτόν. Η αλήθεια είναι εντελώς 

διαφορετική. Οι κρατούμενοι είναι συμπολίτες μας, συνάνθρωποί μας που κάποια στιγμή 

της ζωής τους βρέθηκαν στην απέναντι όχθη,  ξεπέρασαν τα όρια του νόμου, και για το 

λόγο αυτό η πολιτεία τους αφαίρεσε ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά του ανθρώπου, την 

ελευθερία. 

Ο ρόλος του Σωφρονιστικού Συστήματος είναι αυτούς τους ανθρώπους να φροντίσει να 

τους περιορίσει ώστε να μην επαναλάβουν τα εγκλήματά τους αφετέρου να φροντίσει ώστε 

να αναμορφωθούν, να σωφρονιστούν για να μην τα επαναλάβουν όταν έρθει η ώρα να 

επιστρέψουν στην κοινωνία, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή επανένταξή τους σε 

αυτή. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται ιδιαίτερη πρόοδος επάνω στο θέμα της 

σωφρονιστικής και μετα-σωφρονιστικής πολιτικής. 

Οι φυλακές άνοιξαν προς την κοινωνία και η κοινωνία έγινε και γίνεται όλο και περισσότερο 

αποδέκτης και κοινωνός του μικρόκοσμου των φυλακών που δεν είναι τίποτα άλλο παρά 

μία αντανάκλαση του «έξω κόσμου». 

Ανακαλύπτει σιγά – σιγά μέσα από εκδηλώσεις, όπως οι εκθέσεις έργων των κρατουμένων, 

θεατρικά και άλλα δρώμενα, ντοκυμαντέρ, ότι κι εκεί υπάρχει και ανθίζει η ζωή με όλες τις 

εκφάνσεις της. με τις καλές στιγμές και με τις άσχημες. 

Εκείνο όμως που πρέπει να έχετε κατά νου, είναι ότι όλο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται 

Σωφρονιστικό Σύστημα, όπως και αν είναι αυτό, καλό ή κακό, 

στηρίζεται στη λειτουργία του στους υπαλλήλους του συστήματος που προσπαθούν μέσα 

σε αντίξοες συνθήκες, να φέρουν εις πέρας ένα δυσανάλογο με τον αριθμό του 

προσωπικού, με τις υποδομές, με τα παρεχόμενα μέσα και με τις μειούμενες οικονομικές 

απολαβές,  αυτό το σημαντικό για την κοινωνία έργο. 

Αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι του έργου αυτού, είναι η ασφάλεια των 

Καταστημάτων Κράτησης και η φρούρησή τους που έχουμε σαν Εξωτερική Φρουρά 

αναλάβει. 

Δεν είμαστε αιθεροβάμονες κυρίες και κύριοι, δεν πετάμε στα σύννεφα, και ξέρουμε ότι 

έχουμε ξημερώσει σε μία διαφορετική Ελλάδα όπου το πάρτυ τελείωσε και τα φώτα 

σβήσανε. Εμείς όμως θέλουμε να κρατάμε μία λάμπα αναμμένη για να μπορούμε να 

βλέπουμε μπροστά. 
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Και είναι αλήθεια ότι εν μέσω κρίσης με τις λιγοστές και πεπερασμένες οικονομικές 

δυνατότητες του υπουργείου μας ξεκινήσανε με τη δικιά μας όρεξη και τις δικές μας 

προτάσεις, με τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας η οποία αφουγκράστηκε τα προβλήματα 

μας και την αγαστή συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες να διαφαίνεται ένα 

μέλλον. 

Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την μετεκπαίδευση των υπαλλήλων με την διάθεση 

κονδυλίων σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, για την δια βίου εκπαίδευση τους σε 

διάφορα άλλα γνωστικά αντικείμενα σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας της 

Ελληνικής Αστυνομίας και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μέσω 

προγραμμάτων επιμόρφωσης του ΙΝΕΠ. 

Ήδη μετά από νομοθετικές παρεμβάσεις άνοιξε ο δρόμος– αν και στενός ακόμα  κύριε 

Γενικέ  για την αξιοποίηση των συναδέλφων που έχουν τίτλους σπουδών τέτοιους που να 

μπορούν να καλύψουν επιστημονικές θέσεις στα Καταστήματα Κράτησης 

Με νομοθετικές παρεμβάσεις και πάλι, βρέθηκε τρόπος για την αξιοποίηση των λιγοστών 

εκείνων συναδέλφων που λόγω διαφόρων προβλημάτων έχουν απωλέσει την ικανότητα να 

φέρουν τον οπλισμό τους. 

Έχουν συσταθεί επιτροπές που επεξεργάζονται πάγια αιτήματά μας όπως την ιεραρχία για 

την οποία πολύς λόγος γίνεται και για τα εξωτερικά θυρωρεία, και θα κάνω εδώ μία 

παρένθεση καθώς θα πρέπει να τονίσω ενώπιον των συναδέλφων μας κύριε Γενικέ, ότι μετά 

από 17 χρόνια υπηρεσίας, είναι ανυποχώρητη θέση για εμάς η δυνατότητα πρόσβασης 

στη διαδικασία για την ανάδειξη των βαθμοφόρων της Εξωτερικής Φρουράς όλων των 

υπαλλήλων που υπηρετούν σ’ αυτή, εφόσον πληρούν τα απαραίτητα με το νόμο κριτήρια. 

Για να μην εθελοτυφλούμε όμως θα πρέπει να πω ότι ο δρόμος για τις δίκαιες διεκδικήσεις 

μας δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά με αγκάθια, πρόβλημα μεγάλο που θα 

επιδεινωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα είναι η υποστελέχωση της υπηρεσίας καθώς 

ακόμα και μέχρι σήμερα οι προσλήψεις που έχουν προβλεφθεί για την υπηρεσία μας δεν 

είναι αρκετές για να συμπληρώσουν τα κενά των υπαρχόντων οργανικών θέσεων και αυτά 

που πιθανότατα θα προκύψουν και πόσο μάλλον αυτά που απαιτούνται σε μία ενδεχόμενη 

έναρξη λειτουργίας του Καταστήματος Κράτησης Νικηφόρου Δράμας. 

Παρά την πρόβλεψη για 1η φορά της διάθεσης όλου του 100% του κονδυλίου για την 

αποζημίωση των νυχτερινών και εξαιρέσιμων, υπερωριών και εργασίας πέραν του 

πενθημέρου και τον πλήρη διαχωρισμό τους για την εξωτερική φρουρά που αποτελούσε 

πάγιο αίτημα μας, η διαδικασία ακόμη συναντάει προβλήματα στην εφαρμογή της. 

Η νοσηλεία των ένστολων και ένοπλων υπαλλήλων της Εξωτερικής Φρουράς στα 

Στρατιωτικά Νοσοκομεία, όπου αυτά υπάρχουν, ένα αίτημα που θα αναβάθμιζε την 

ποιότητα παροχών υγειονομικής περίθαλψης στους υπαλλήλους, χωρίς ουσιαστικά κανένα 

κόστος για το ελληνικό δημόσιο...έχει βαλτώσει. 

Το ίδιο και η έστω ανά διαστήματα ανανέωση του στόλου των οχημάτων της υπηρεσίας αν 

και τελευταίως μέσα από την πολύπαθη διαδικασία της παραλαβής οχημάτων από τον 

ΟΔΔΥ υπήρξαν κάποια αποτελέσματα. 

Η σύνδεση του μισθού με την ιδιαιτερότητα της εργασίας μας φαντάζει ακόμα όνειρο 

μακρινό. Θα μπορούσα να συνεχίσω για πολλά ακόμα αλλά θα αναφέρω τελευταίο το 

θέμα του εξοπλισμού και των ειδών υπηρεσίας των φρουρών το οποίο φαντάζει μικρό σε 

σχέση με τα υπόλοιπα πλην όμως σημαίνει πάρα πολλά καθώς τα υπηρεσιακά είδη των 
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Εξωτερικών Φρουρών είναι ιδιαίτερα δαπανηρά και ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να 

βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο κόστος κτήσης τους. 

Τέλος θα ήθελα να επισημάνω κύριε γενικέ  ότι δεν κοιτάμε μόνο το κοντινό αύριο, αλλά 

θέλουμε να στοχεύουμε ακόμη πιο μακριά. 

Έτσι, γνωρίζοντας τις πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει για τη σύσταση του Σώματος της 

Δικαστικής Αστυνομίας θα θέλαμε εδώ στο συνέδριό μας, να σας καταθέσουμε την άποψή 

μας καθώς ένα πάγιο αίτημά μας και μία βαθιά πίστη μας είναι ότι η Υπηρεσία Εξωτερικής 

Φρούρησης, ως ένστολο και ένοπλο σώμα με 17χρονη εμπειρία, θα μπορούσε να 

αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης της Δικαστικής Αστυνομίας.  

Άλλωστε τις προτάσεις μας για τη σύσταση μιας τέτοιας υπηρεσίας έχουμε καταθέσει ήδη 

από το 2010 και πολλές φορές ακόμα μέχρι πρόσφατα, σε επιτροπές της Βουλής των 

Ελλήνων στις οποίες είχαμε κληθεί, άλλα και στους προηγούμενους 

Υπουργούς Δικαιοσύνης και θα καταθέσουμε και σε εσάς και στην αρμόδια επιτροπή που 

έχει συσταθεί. 

Κύριε Γενικέ, κυρίες και κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 θα τελειώσω όπως ξεκίνησα… 

Είμαι υπερήφανος που υπηρετώ στην Εξωτερική Φρουρά,  

Είμαι υπερήφανος που στέκομαι μπροστά σας εκπροσωπώντας τους συναδέλφους μου 

Εξωτερικούς Φρουρούς. 

Σας ευχαριστώ… 

 

Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους οι κάτωθι προσκεκλημένοι: 

 

 Ως Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, 

Φυτράκης Ευτύχιος.  

 Ο πρώην Υφυπουργός Υ.Δ.Δ.&Α.Δ. και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας 

Δημοκρατίας  βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Κώστας Καραγκούνης. 

 Ο πρώην Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, βουλευτής 

Αχαΐας, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου. 

 Ως Εκπρόσωπος του κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων ο κος Ευστάθιος 

Ανθόπουλος,   Γραμματέας Προστασίας του Πολίτη. 

 Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης. 

 Η Βουλευτής Β΄ Πειραιώς με την Ένωση Κεντρώων  Θεοδώρα Πασχάλη 

Μεγαλοοικονόμου. 

 Ο Γενικός Δ/ντής Σωφρονιστικής & Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σταλίκας Ιωάννης. 

 Ο Διευθυντής Συντονισμού Φυλακών Δουλάμης Παύλος. 

 

των οποίων οι χαιρετισμοί θα αναρτηθούν αυτούσιοι στην ιστοσελίδα (www.poyef.gr) της 

Ομοσπονδίας μας. 

     Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των αποθανόντων 

συναδέλφων μας.  

     Στο τέλος του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  
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Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

 

Διοικητικό Συμβούλιο  
 

Πρόεδρος : Αναγνώστου Ιωάννης  

Αντιπρόεδρος :  Στιβακτάκης Γεώργιος  

Γενικός Γραμματέας : Αλεξόπουλος Βασίλειος  

Ταμίας :  Βάγιας Σωτήριος  

Οργανωτικός Γραμματέας : Δημητρόπουλος Δημήτριος  

Β’ Ταμίας : Κούκιας Εμμανουήλ  

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων : Βάλαρης Γεώργιος  

Μέλος : Δρούζιας Παναγιώτης 

Μέλος : Κωστίκας Γεώργιος  

Μέλος : Παληοκαρύτης Κώστας 

Μέλος : Τερζής Χρήστος 

 

Εξελεγκτική Επιτροπή  
 

Λύκος Ιωάννης 

Παπαγιάννης Νικόλαος  

Φυσέκης Ανδρέας  

 

Ευχαριστούμε θερμά τα αποχωρούντα μέλη, Τοτολίδη Αθανάσιο και  Κοπασάκη Ευτύχιο.  

 

 

                                                           ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

                                                                      ΓΙΑ ΤΟ 

                                                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                               

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΟΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     

                 

         Ιωάννης Αναγνώστου                                                                    Αλεξόπουλος Βασίλειος 

             6973.823987                                                                                           6936.525421 

 

 

 

 


