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Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων
Κον Ιωάννη Σταλίκα
Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
Θέμα: «Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων των Καταστημάτων
Κράτησης»
ΣΧΕΤ.: το από 17/6/2021 ηλεκτρονικό μήνυμά σας
Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, τόσο κατ’
ιδίαν, όσο και με το Υπόμνημά μας περί του προγράμματος εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης
του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, για την οργανική και την οργανωτική
ανασυγκρότηση της Σχολής προσωπικού του κλάδου ΔΕ Φύλαξης, η μετεκπαίδευση του
προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των εργαζομένων στα Καταστήματα
Κράτησης και το Ίδρυμα Αγωγής αποτελεί όχι μόνο αίτημα των εργαζομένων, αλλά και
ουσιαστική παρατήρηση που έχει επανειλημμένως υποβάλλει στις εκθέσεις της η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT), όπως η
πλέον πρόσφατη (Report to the Greek Government on the visit to Greece carried out by the
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment from 28 March to 9 April 2019, σελ. 15 κτλ).

Ωστόσο, η μετεκπαίδευση του προσωπικού πρέπει να είναι διαρκής, πολυεπίπεδη και
πολυθεματική, δηλαδή να περιλαμβάνει όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες του
προσωπικού και όλο το φάσμα των εργασιακών καθηκόντων μας μέσα στις Φυλακές. Σε
διαφορετική περίπτωση, η εντελώς αποσπασματική και «σεμιναριακού τύπου» δήθεν
εκπαίδευση που έχουμε παρακολουθήσει να διεξάγεται περιστασιακά τα τελευταία χρόνια
δεν προσφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα ούτε στο ίδιο το προσωπικό, ούτε στην Υπηρεσία,
ενώ αμφιβάλλουμε εάν η τυχόν αποτελεσματικότητά του έχει μετρηθεί ή αξιολογηθεί.
Συνεπώς, η μετεκπαίδευση όλου του προσωπικού είναι εξαιρετικά σημαντική, αλλά
πρέπει να συμπληρώνει την υπάρχουσα γνώση, να έχει διαβαθμίσεις και σε κάθε περίπτωση
να αξιολογείται.
Ιδίως, η μετεκπαίδευση του φυλακτικού προσωπικού (κλάδος ΔΕ Φύλαξης) πρέπει να
είναι εξειδικευμένη και να εστιάζει σε τομείς των επιμέρους καθηκόντων των εργαζομένων,
αλλά και βαθμών. Ενδεικτικά, δεν έχει γίνει ποτέ καμία μετεκπαίδευση των συναδέλφων που
εκτελούν χρέη Υπαρχιφύλακα στις Φυλακές!
Παρόλα αυτά, υπάρχουν κοινές θεματικές ενότητες στα εργασιακά αντικείμενα που
μπορεί να μετεκπαιδευτεί προσωπικό «πρώτης γραμμής» όπως το φυλακτικό προσωπικό.
Τέτοια θεματική είναι η εκτίμηση κινδύνου στις Φυλακές, μία ενότητα που θα έπρεπε να
αποτελούσε προτεραιότητα τόσο στην εκπαίδευση και τη διαρκή επιμόρφωση του
προσωπικού των Φυλακών, αλλά και σταθερό πυλώνα της πολιτικής στις Φυλακές, κυρίως σε
κεντρικό υπηρεσιακό και πολιτικό επίπεδο.
Ενδεικτικά, σας επισυνάπτουμε την πρόσφατη μελέτη (2021) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και του Δικτύου για την Ριζοσπαστικοποίηση (Radicalisation Awareness Network) με θέμα την
Αξιολόγηση κινδύνου στις Φυλακές (Risk Assessment in Prison). Βεβαίως, ανάλογες μελέτες
μπορείτε να βρείτε στην βιβλιογραφία (επιστημονική και μη).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη βοήθεια.
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-wedo/networks/radicalisation_awareness_network/ranpapers/docs/ran_cons_overv_pap_risk_assessment_in_prison_20210210_en.pdf

