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Θέμα:  «Ερώτημα για τη λειτουργία των “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Κ.Κ.” ». 

 

 Κύριε Γενικέ Γραμματέα την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρουσία του συνόλου 

των κ.κ. Διευθυντών των Καταστημάτων Κράτησης άλλων υπηρεσιακών 

παραγόντων καθώς και εκπροσώπων των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών 

οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Καταστημάτων Κράτησης 

παρουσίασε το πρόγραμμα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης» το 

οποίο χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013, από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκληση». 

Το πρόγραμμα αυτό εισάγει ουσιαστικά, αν και αρκετά καθυστερημένα τα 

Καταστήματα Κράτησης και γενικότερα τη Σωφρονιστική Πολιτική στον αιώνα της 

Πληροφορικής, συμβάλλοντας  τόσο στη συνολική αναβάθμιση και την εύρυθμη 

λειτουργία των διαδικασιών του ελληνικού Σωφρονιστικού Συστήματος όσο και στην 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες με στόχο την 

ουσιαστική παροχή εξελιγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς όλους τους 

εμπλεκόμενους 

Τα οφέλη για την υπηρεσία μας αφορούν τόσο την ασφάλεια όσο και την 

τήρηση του φακέλου των Υπαλλήλων και συνοψίζονται στα κάτωθι :  

• Πρόσβαση στα απαραίτητα στοιχεία του φακέλου του κρατουμένου πριν την 

εκτέλεση μεταγωγής ώστε να διασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία του μεταγόμενου 

κρατούμενου.  

• Παρακολούθηση της εκτέλεσης της μεταγωγής σε πραγματικό χρόνο ώστε σε 

περίπτωση εμπλοκής για οποιονδήποτε λόγο να υπάρχει άμεση ενημέρωση και 

αντίδραση. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ενεργού συστήματος GPS και 

Panic Button στο σύνολο των οχημάτων της Φρουράς. 

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, 04 / 04 / 2017 

 

Αρ. Πρωτ:   082.  

 

 
           ΠΡΟΣ:  


- Γενικός Γραμματέας Αντ/τικης 

Πολιτικής  

 
 

           ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  


- Γενική Δ/νση Σωφρονιστικής & 

Αντ/τικής  Πολιτικής 

- Δ/νση Συντονισμού Φυλακών 

- Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 
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                                                                                           Π.Ο.Υ.Ε.Φ 

Σε ερωτήσεις που τέθηκαν στους δημιουργούς αλλά και στους επόπτες του 

προγράμματος από μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας,  που συμμετείχαν στην 

παρουσίαση, σε σχέση με την ιδιομορφία της Υπηρεσίας μας σχετικά με την 

παρακολούθηση των εκτάκτων μεταγωγών κατά τις οποίες δεν παρευρίσκεται ούτε 

ο Διοικητής ούτε η γραμματεία της Υπηρεσίας και ως εκ τούτου θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθούν για την χρήση του προγράμματος και άλλοι υπάλληλοι, δόθηκε η 

απάντηση ότι όντως το πρόβλημα θα αντιμετωπισθεί με την εξουσιοδότηση 

επιπλέον χρηστών με περιορισμένη πρόσβαση και με την τοποθέτηση σε 

προσβάσιμο σημείο τερματικού Υ/Η για το σκοπό αυτό. 

Επειδή εμείς γνωρίζουμε ότι αυτό στο μεγαλύτερο ποσοστό των Τ.Ε.Φ.Κ.Κ. δεν 

έχει επιτευχθεί , σχεδόν δύο  χρόνια μετά την ανωτέρω εξαγγελία  δυσχεραίνοντας το 

έργο μας,  θα σας παρακαλέσουμε, να αποστείλετε  έγγραφο αίτημα ενημέρωσης 

σας από τους αρμόδιους Διευθυντές των Κ.Κ. σε ποια Τ.Ε.Φ.Κ.Κ. υπάρχει 

εξουσιοδότηση χρηστών π.χ. Διοικητής, Γραμματεία Αξιωματικοί Υπηρεσίας κτλ, 

όπως επίσης και αν έχει δοθεί τερματικό Υ/Η. 
 

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ   Δ. Σ. 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     

          

 Ιωάννης Αναγνώστου                                                                        Αλεξόπουλος Βασίλειος 

        6973.823987                                                                                           6936.525421 

 

 

 


