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      ΠΡΟΣ 

Προϊστάμενους των Διευθύνσεων των: 
1.Κ.Κ. Κορυδαλλού 

2.Ψυχιατρείου Κορυδαλλού 

3.Νοσοκομείου Κορυδαλλού  

4.Κ.Α.Υ.Φ. Κορυδαλλού 

5.Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα 

6.Κ.Κ. Γυναικών Ελεώνα Θηβών 

7.Κ.Α.Τ.Κ. Ελεώνα Θηβών   

8.Κ.Κ. Λάρισας 

9.Κ.Κ. Τρικάλων 

10.Ε.Κ.Κ.Ν. Βόλου  

11.Ε.Α.Κ.Κ.Ν. Κασσαβέτειας  

12.Κ.Κ. Θεσσαλονίκης 

13.Κ.Κ. Νιγρίτας  

14.Κ.Κ. Γρεβενών 

ΚΟΙΝ.  

   Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης         

   και Αυτοδιοίκησης  

       Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) 
 

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά – επιμορφωτικά σεμινάρια του ΙΝ.ΕΠ.» 

 

       Στο πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών προγραμμάτων 

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

Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής 

Πολιτικής, σας ενημερώνουμε ότι έχουν εγκριθεί και πρόκειται να υλοποιηθούν δυο (2)  

προγράμματα, που αφορούν αποκλειστικά τους υπαλλήλους των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ 

Εξωτερικής Φρούρησης, ως εξής:  

 

1)«Ψυχική υγεία και αντιμετώπιση κρίσεων στις φυλακές» 

     α) Στην Αθήνα, 22.05.2017 –  26.05.2017 και  03.07.2017 – 07.07.2017  

     β) Στη Λάρισα, 12.06.2017 – 16.06.2017 

     γ) Στη Θεσσαλονίκη, 22.05.2017 –  26.05.2017  

2)«Ο ρόλος του προσωπικού των φυλακών στην μεταχείριση και επανένταξη των 

κρατουμένων» 

     α) Στην Αθήνα, 26.06.2017 – 29.06.2017     
     β) Στη Λάρισα,  από 16.05.2017 – 19.05.2017    

     γ) Στη Θεσσαλονίκη, από 06.06.2017 – 09.06.2017    

      Σας ενημερώνουμε ότι στα δυο (2) προγράμματα, με τρεις (3) ημερομηνίες διεξαγωγής, 

που θα διεξαχθούν στην Αθήνα, μπορούν να συμμετέχουν οι υπάλληλοι των: α) 

Καταστημάτων Κράτησης του Συγκροτήματος Κορυδαλλού, β) Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα, γ) 

Γυναικών Ελεώνα Θηβών και δ) Κ.Α.Τ.Κ. Ελεώνα Θηβών. 



                                                                                                                     

       Στα δυο (2) προγράμματα που θα διεξαχθούν στη Λάρισα, μπορούν να συμμετέχουν οι 

υπάλληλοι των: α) Κ.Κ. Λάρισας, β) Κ.Κ. Τρικάλων, γ) Ε.Κ.Κ.Ν. Βόλου και δ) Ε.Α.Κ.Κ.Ν. 

Κασσαβέτειας.   

       Στα δυο (2) προγράμματα που θα διεξαχθούν  στη Θεσσαλονίκη, μπορούν να 

συμμετέχουν οι υπάλληλοι των: α) Κ.Κ. Θεσσαλονίκης, β) Κ.Κ. Νιγρίτας και γ) Κ.Κ. 

Γρεβενών. 

      Επειδή, σε καθεμία από τις ανωτέρω ημερομηνίες θα λειτουργήσει ένα (1) τμήμα των 

είκοσι πέντε (25) ατόμων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν, στη συνημμένη 

αίτηση, μια (1) ημερομηνία και για μια (1)  μόνο θεματική ενότητα και να την υποβάλλουν οι  

μεν υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Φύλαξης στον Προϊστάμενο του Τμήματος Φύλαξης και οι δε 

υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης  στον Διοικητή του Τμήματος Εξωτερικής 

Φρούρησης του Καταστήματος Κράτησης στο οποίο υπηρετούν, μέχρι 10.03.2017.        

       Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος του Τμήματος Φύλαξης και ο Διοικητής του Τμήματος 

Εξωτερικής Φρούρησης,  θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ορθότητα των στοιχείων επί των 

αιτήσεων των υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους.  

Μετά τον ανωτέρω έλεγχο, θα πρέπει να κατατάξουν τις αιτήσεις κατά σειρά προτεραιότητας,    

λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές  ανάγκες και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 

της υπηρεσίας και να τις υποβάλουν στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Καταστήματος 

Κράτησης.     

       Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης, λαμβάνοντας υπόψη τη 

συνάφεια της θέσης του υπαλλήλου με τη θεματική ενότητα που έχει επιλέξει και την 

αναγκαιότητα της επιμόρφωσης, θα προβεί στη τελική κατάταξη των αιτήσεων και θα τις 

αποστείλει στην υπηρεσία μας μέχρι 17.03.2017 με courier σε κλειστό φάκελο. 

       Η τελική επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων.  

        Σημειώνεται ότι, η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνει βάσει των 

ακόλουθων κριτηρίων: 

 εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή σχετικής αίτησης. 

 τυπικά προσόντα του υπαλλήλου. 

 υπηρεσιακές ανάγκες των Καταστημάτων Κράτησης. 

 συνάφεια της θέσης, των αρμοδιοτήτων και του έργου τους με το περιεχόμενο και 

τους στόχους του προγράμματος. 

 βαθμός επείγοντος της επιμόρφωσής του βάσει των αναγκών της Υπηρεσίας και 

των προτεραιοτήτων του ενδιαφερομένου. 

 αριθμός, αντικείμενο και διάρκεια επιμορφωτικών προγραμμάτων που έχει 

παρακολουθήσει ή είναι υπηρεσιακώς αναγκαίο να παρακολουθήσει. 

 χρόνος προϋπηρεσίας και εμπειρία. 

       Τέλος επισημαίνεται ότι, η υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, 

αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του λειτουργήματος που επιτελεί το φυλακτικό προσωπικό 

και το προσωπικό εξωτερικής φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης, θέτει σε 

προτεραιότητα θέματα εκπαίδευσής του  και προάγει την αναμόρφωση και την ποιοτική 

αναβάθμιση του σχετικού εκπαιδευτικού πλαισίου. Τα παραπάνω προγράμματα, σχεδιάστηκαν 

και υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτό, προσβλέποντας στην κατάκτηση και τη διατήρηση των 

υψηλών προδιαγραφών εκτελούμενου έργου, εκ μέρους των υπαλλήλων που ανήκουν στους 

κλάδους ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης.  

        Για το σκοπό αυτό, με το πέρας της λήξης του α΄εξαμήνου του 2017, αναμένεται να 

επαναπρογραμματιστούν,  δίνοντας σταδιακά τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτά, όλων των 

υπαλλήλων, ενώ αναμένεται να εγκριθεί από το ΙΝ.ΕΠ. η κάλυψη εξόδων διαμονής και 

διατροφής καθώς και από την υπηρεσία μας τα έξοδα μετάβασης, των υπαλλήλων που 



                                                                                                                     

υπηρετούν σε Καταστήματα Κράτησης, που απέχουν χιλιομετρικά από τα εκπαιδευτικά 

κέντρα. 

        Για τα προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί και θα υλοποιηθούν από τον Μάιο του 

2017 έως και τον Ιούλιο του 2017, το ΙΝ.ΕΠ. αδυνατεί να καλύψει τα προβλεπόμενα έξοδα 

και εξ’ αυτού του λόγου, περιορίζεται η δυνατότητα συμμετοχής σε υπαλλήλους που 

υπηρετούν σε Καταστήματα Κράτησης,  πλησίον του νομού στον οποίο εδρεύουν τα 

εκπαιδευτικά κέντρα του ΙΝ.ΕΠ. 
 

Εσωτερική διανομή:  

1.Γραφείο Υπουργού 

2.Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

   Αντεγκληματικής Πολιτικής 

3.Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής  

   και Σωφρονιστικής Πολιτικής 

4.Διεύθυνση Αντεγκληματικής Πολιτικής 

 

 

 
 

                                                                                 Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 

                                                                                            Ιωάννης Σταλίκας                                                                         

                    

 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

 

Νικόλαος Μαστροσταμάτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


