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Θέμα: «Ενημέρωση δράσεων & αποτελεσμάτων τους ». 

 

            Κύριε Πρόεδρε, Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι  

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από συνεχόμενες συναντήσεις μας τόσο με το κ. 

Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, όσο και με τους αρμόδιους 

υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου μας αλλά και του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη, εισακούστηκε το πάγιο αίτημά μας για άμεση 

μετεκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας μας στα καθήκοντά του. 

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε κονδύλιο για την κάλυψη των δαπανών που 

απαιτούνται τόσο για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που θα 

απασχοληθεί όσο και για τα αναλώσιμα υλικά της εκπαίδευσης μας, της οποίας την 

μορφή  θα συναποφασίσουν τα αρμόδια Υπουργεία στο προσεχές διάστημα. 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο μας σε συνεργασία με το Κέντρο 

Μελετών και Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) της ΕΛ.ΑΣ. προτίθεται να διοργανώσει κύκλους 

εκπαίδευσης του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης σε ζητήματα  

εντοπισμού και  αντιμετώπισης του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης και του 

βίαιου εξτρεμισμού, όπως αυτό αναπτύσσεται και εκδηλώνεται στο χώρο της 

εργασίας μας. 

Επιπροσθέτως επισημαίνουμε  ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται 

να υπάρξουν ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για τους υπαλλήλους των 

Καταστημάτων Κράτησης τα οποία θα πραγματοποιούνται μέσω του Ινστιτούτου 

Επιμόρφωσης   (ΙΝ.ΕΠ.)  του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης  (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) . 

Κλείνοντας σας ενημερώνουμε ότι στον νέο προϋπολογισμό του Υπουργείου 

μας και συγκεκριμένα στο Νομικό  Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου: 

 

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, 15 / 01 / 2017. 

 

Αρ. Πρωτ:   007.  

 

 

           ΠΡΟΣ:  



- Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 
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 Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων  (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) το οποίο  

εποπτεύεται  από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, μετά από σχετικό αίτημά της Ομοσπονδίας μας, έχει εγγραφεί κονδύλι 

για την αγορά νέων οχημάτων για  τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας . 

 

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ   Δ. Σ. 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     

          

 Ιωάννης Αναγνώστου                                                                        Αλεξόπουλος Βασίλειος 

        6973.823987                                                                                           6936.525421 

 

 

 


