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Θέμα: «Επιστολή διαμαρτυρίας για θέματα κινητικότητας». 

 

 Κύριε Υπουργέ, 

           Κύριε Γενικέ Γραμματέα, 

           Κύριε Διευθυντά,  

     όπως ενημερωθήκαμε, κατατέθηκε  στη νομοπαρασκευαστική Επιτροπή 

της Βουλής  το νομοσχέδιο για την κινητικότητα στο δημόσιο τομέα, ως: ΣΧΕΔΙΟ 

ΝΟΜΟΥ «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, κωλύματα επιλογής 

και υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 

του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας και προς πρόληψη των 

περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις περί Δημόσιας 

Διοίκησης». 

Δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες για άλλη μία φορά της 

…..«ασυνεννοησίας»;;;;;;; μεταξύ του Υπουργείου μας και του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μιας και πάλι «κάποιος/οι» δεν έλαβαν 

υπ’ όψιν τους την επιστολή σας προς τον  Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης από 21-07-2016 με αριθμό πρωτοκόλλου 54431 στην 

οποία ορθώς ζητούσατε την εξαίρεση από το ενιαίο σύστημα κινητικότητας όλων 

των Υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας. 

Αν Πολιτικοί και Υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης δεν μπορούν να διαισθανθούν τι σημαίνει να 

δουλεύεις στις ελληνικές φυλακές και δη στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης 

αυτών,  η οποία εκτός από ένστολη είναι και ένοπλη, τους καλούμε να αφιερώσουν 

μία ημέρα και  να βιώσουν  μαζί μας, τις μεταγωγές  στα δικαστήρια, τις μεταγωγές 

στα νοσοκομεία, τις φρουρήσεις νοσηλευόμενων κρατουμένων, τις φρουρήσεις 

των καταστημάτων κράτησης και μετά να μας πουν με ποιο μαγικό τρόπο θα 

μπούμε ως Υπηρεσία στην κινητικότητα!!!!!!! 

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, 10 / 10 / 2016. 

 

Αρ. Πρωτ:   252.  

 

            ΠΡΟΣ:  

- Υπουργός Δικαιοσύνης, Δ. & Α. Δ. 

- Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής 

Πολιτικής 

- Γενική Δ/νση Αντ/τικής και  

Σωφρονιστικής Πολιτικής 

- Δ/ση Συντονισμού φυλακών  

 

            ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

- Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 
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Η μορφή κινητικότητας που παρουσιάζει το ανωτέρω νομοσχέδιο πολύ απλά 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να λειτουργήσει στην δική μας περίπτωση, πολλώ δε μάλλον,  όταν 

χρειάζεται για την ανάληψη της υπηρεσίας μας και  η παρακολούθηση βασικής 

εκπαίδευσης στην Σχολή Εξωτερικής Φρούρησης. 

Εσείς από την θέση σας και εμείς από την δική μας, πρέπει να αποτρέψουμε 

με κάθε τρόπο, να συμβεί ένα τόσο σοβαρό λάθος που θα επιφέρει περαιτέρω 

αποδυνάμωση, σε σημείο αδυναμίας λειτουργίας της Υπηρεσίας μας και να 

προτείνουμε να προβλεφθεί ρητά στο «Άρθρο 3 περί Έκτασης εφαρμογής»  του 

νομοσχεδίου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 4 που αναφέρονται οι  εξαιρέσεις  

και  η Υπηρεσία μας. 

Είμαστε υπέρ της ενδυνάμωσης της Υπηρεσίας μας με προσωπικό καθώς οι 

ελλείψεις μας είναι δραματικές και τις γνωρίζετε, αλλά αυτές πρέπει να γίνουν με 

ορθολογικό τρόπο και πάντα με γνώμονα τις ιδιαίτερες συνθήκες που εκ των 

πραγμάτων υφίστανται σε μία ένστολη και ένοπλη Υπηρεσία όπως η Υπηρεσία 

Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας μας. 

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ   Δ. Σ. 

                   -Ο-                                                                                                          -Ο- 

              ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     

          

 Ιωάννης Αναγνώστου                                                                        Αλεξόπουλος Βασίλειος 

        6973.823987                                                                                           6936.525421 


