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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. Η  Επιτροπή  Κοινωνικής  Υποστήριξης  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  μπορεί  να
αποτελείται  από  μέλη  του  δικαστικού  σώματος  εν  ενεργεία  ή  επί  τιμή,  του  δικηγορικού
συλλόγου, του ιατρικού συλλόγου, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας,
πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών φορέων, ειδικούς επιστήμονες ή και εθελοντές.

2. Η  Επιτροπή  Κοινωνικής  Υποστήριξης  της  Περιφέρειας  συγκροτείται  με  απόφαση  του
Περιφερειάρχη.  Η  απόφαση  συγκρότησης  της  Επιτροπής  και  κάθε  τροποποίησή  της
κοινοποιούνται  στο  Κεντρικό  Επιστημονικό  Συμβούλιο  Φυλακών  και  αναρτώνται  στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

3. Η Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας ή να αναθέτει σε μέλη της συγκεκριμένες
αρμοδιότητες και έργα τα οποία μπορούν να ασκούνται σε συνεργασία και με αντίστοιχους
φορείς.

4. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής και ανανεώσιμη, η δε συμμετοχή σε αυτήν είναι άμισθη και
τιμητική.

5. Η επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, μετά από πρόσκληση του
προέδρου  της  που  αποστέλλεται  τουλάχιστον  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  την  ημερομηνία  της
συνεδρίασης και εκτάκτως όταν παραστεί ανάγκη. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά και
καθήκοντα Γραμματέα  ανατίθενται  σε  υπάλληλο  του  Τμήματος  Κοινωνικής  Μέριμνας  της
Διεύθυνσης  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας, ο οποίος ορίζεται με την πράξη συγκρότησης της Επιτροπής.

6. Η  Επιτροπή  έχει  επιτελικό  ρόλο  σε  επίπεδο  Περιφέρειας  για  ζητήματα  που  αφορούν  την
κοινωνική  επανένταξη  των  αποφυλακιζομένων.  Για  το  σκοπό αυτό  σχεδιάζει  δράσεις  και
αναλαμβάνει  τον  κεντρικό  συντονισμό  της  υλοποίησης  αντίστοιχων  εθνικών  ή/και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων μέσα στα όρια της Περιφέρειας, σε συνεργασία με
τον  Εθνικό  Μηχανισμό  Συντονισμού,  Παρακολούθησης  και  Αξιολόγησης  των  Πολιτικών
Κοινωνικής  Ένταξης  και  Κοινωνικής  Συνοχής,  τη  Γενική  Γραμματεία  Αντεγκληματικής
Πολιτικής  του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων,  το
Κεντρικό  Επιστημονικό  Συμβούλιο  Φυλακών,  το  Ν.Π.Ι.Δ.  «Επάνοδος»,  τον  Οργανισμό
Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού,  τις  λοιπές  Περιφέρειες  και  άλλους  κατά  περίπτωση
αρμόδιους φορείς.

7. Η Επιτροπή :
I) Καταγράφει  σε  περιφερειακό  επίπεδο  τους  φορείς  (δημόσιους,  ιδιωτικούς,

κοινωνικούς)  που  μπορούν  να  συμβάλουν  στην  κοινωνική  επανένταξη  των
αποφυλακιζομένων, ιδίως σε σχέση με την επαγγελματική τους αποκατάσταση, την
κάλυψη των αναγκών στέγης, διατροφής, ένδυσης, μετακινήσεων, κ.λ.π., καθώς και
την  παροχή  προς  αυτούς  υποστηρικτικών  υπηρεσιών  προνοιακού  χαρακτήρα,
λαμβάνοντας  υπόψιν  τα  πρότυπα  των  εθνικών  συστημάτων  κοινωνικής  πρόνοιας
χωρών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  καθώς  επίσης  προωθεί  την  διασύνδεση  και  το
συντονισμό  των  παραπάνω  φορέων  για  την  αποτελεσματικότερη  υλοποίηση  των
σκοπών  της.  Για  το  σκοπό  αυτό  η  Επιτροπή  προχωρεί  ενδυνάμει   στην  έκδοση
σχετικού  οδηγού,  ο  οποίος  περιλαμβάνει  αναλυτικά  στοιχεία  επικοινωνίας  με  τους
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φορείς,  αναρτάται  σε  ειδική  ιστοσελίδα  που  δημιουργείται  στον  ιστότοπο  της
Περιφέρειας,  διανέμεται  στα  καταστήματα  κράτησης  για  ενημέρωση  των
αποφυλακιζομένων και επικαιροποιείται όποτε κριθεί απαραίτητο.

II)  Συνεργάζεται με τα καταστήματα κράτησης της Περιφέρειας για την προετοιμασία
των κρατουμένων για την αποφυλάκισή τους με την παροχή σ’ αυτούς κατάλληλης
ενημέρωσης σχετικά με φορείς και υπηρεσίες που μπορούν να απευθυνθούν για την
αντιμετώπιση προβλημάτων των ιδίων και των οικογενειών τους.

III) Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αρχών, των
επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και των πολιτών της Περιφέρειας για θέματα
που  αφορούν  την  κοινωνική  επανένταξη  των  αποφυλακιζομένων  και  μπορεί  να
παρεμβαίνει  όπου  και  όταν  το  κρίνει  απαραίτητο,  προτείνοντας  λύσεις  σε  τοπικό
επίπεδο.

IV) Διοργανώνει  εκδηλώσεις,  ελεύθερες  συζητήσεις,  συνέδρια  και  επιμορφωτικά
προγράμματα,  γύρω  από  το  ζήτημα  της  κοινωνικής  επανένταξης  των
αποφυλακιζομένων  στην  Περιφέρεια,  καθώς  και  την  καταπολέμηση  κάθε  μορφής
διάκρισης σε βάρος τους.

V) Δημιουργεί  ειδική ιστοσελίδα στον ιστότοπο της Περιφέρειας,  στην οποία μπορούν,
ενδεικτικά, να αναρτώνται: η απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής, ο οδηγός φορέων
παροχής υπηρεσιών σε αποφυλακισμένους, η οποία επικαιροποιείται κάθε χρόνο και
περιλαμβάνει  αναλυτικά  στοιχεία  επικοινωνίας  με  τους  φορείς,  η  ετήσια  έκθεση
δραστηριοτήτων της Επιτροπής, κ.λ.π.

VI) Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας, καθώς
και  στην  Γενική  Γραμματείας  Αντεγκληματικής  Πολιτικής   του  Υπουργείου
Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  τη  λήψη  των  αναγκαίων
μέτρων  σε  επίπεδο  Περιφέρειας  για  την  απρόσκοπτη  κοινωνική  επανένταξη  των
αποφυλακιζομένων.

8. Η  επιτροπή  εκτός  από  τα  απαιτούμενα  έξοδα  λειτουργίας  της,  που  εγγράφονται  στον
προϋπολογισμό της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, μπορεί, επίσης, να αντλεί πόρους
για την επίτευξη των σκοπών της από χορηγίες και δωρεές ή και την υλοποίηση εθνικών ή
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

9. Ο  πρόεδρος  της  Επιτροπής  Κοινωνικής  Υποστήριξης  υποβάλλει  κάθε  έτος  έκθεση
δραστηριοτήτων και προτάσεις στον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη στον οποίον έχει
ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα. Η έκθεση και οι προτάσεις κοινοποιούνται στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  και  αναρτώνται  στην  ειδική
ιστοσελίδα της Επιτροπής στον ιστότοπο της Περιφέρειας.


