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Θέμα: «Νομοθετική πρόβλεψη επιλογής Υπαρχιφυλάκων των Καταστημάτων Κράτησης»
Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,
Αξιότιμη κα Γενική
Όπως σας έχουμε αναφέρει και στις κατά καιρούς συναντήσεις μας, πάγιο αίτημα της
Ομοσπονδίας μας είναι η αξιοκρατική και αδιάβλητη επιλογή Υπαρχιφυλάκων των
Καταστημάτων Κράτησης μέσω του υπηρεσιακού μας συμβουλίου.
Τα καθήκοντα του Υπαρχιφύλακα βάρδιας ρητά προβλέπονται στον εν ισχύ
Σωφρονιστικό Κώδικα, στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης,
στον Κανονισμό Ασφαλείας, καθώς και σε πληθώρα εγκυκλίων και διαταγών του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.
Επίσης, όπως γνωρίζετε οι Φυλακές της Χώρας λειτουργούν 24 ώρες το 24 ώρα, καθ‘ όλη
τη διάρκεια του χρόνου και η παρουσία του Υπαρχιφύλακα είναι συνεχής και αδιάλειπτη, όχι
μόνο λόγω των καθηκόντων του, αλλά και λόγω της αναπλήρωσης του Αρχιφύλακα ή ακόμα
και του Δ/ντη της Φυλακής.
Τελευταία φορά επιλογή Υπαρχιφυλάκων μέσω του Υ.Σ. έγινε το 2009 με συγκεκριμένα
κριτήρια και αδιάβλητη διαδικασία. Έκτοτε, όπως και στις υπόλοιπες θέσεις προϊσταμένων
στις φυλακές γίνονται αναθέσεις, με την διαφορά ότι στην περίπτωση των Υπαρχιφυλάκων
δεν υπήρξε νομοθετική πρόβλεψη επιλογής το 2014 με αποτέλεσμα ο κάθε Δ/ντης να
«βαφτίζει» Υπαρχιφύλακα όποιον επιθυμεί, χωρίς κριτήρια και χωρίς αξιολογική συλλογική
κρίση.
Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής έχει εισαχθεί για συζήτηση το σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ, ρύθμιση

ζητημάτων αρμοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις», όπου και στο άρθρο 47 προβλέπετε ο
τρόπος επιλογής προϊσταμένων.
Παρακαλούμε όπως εξετάσετε την προσθήκη στο ανωτέρω άρθρο, την επιλογή
Υπαρχιφυλάκων των Καταστημάτων Κράτησης από το Υ.Σ υπαλλήλων Καταστημάτων
Κράτησης με κριτήρια που θα εξειδικεύονται ύστερα από έκδοση Υπουργικής Απόφασης.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οτιδήποτε πρόσθετο.

