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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/30149/0022 (1)
 Εργασία του προσωπικού φρούρησης που υπηρετεί εντός 

των Καταστημάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Φρούρησης, πέραν του πενθημέρου, από 
1−7−2014 έως 31−12−2014.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 101 του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74 Α΄) «Νόμος 

περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις».
β) Των άρθρων 1 και 2 παρ. 2 της από 29−12−1980 Πράξεως 

Νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δη−
μοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 
που κυρώθηκε με άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126 Α΄).

γ) Των άρθρων 48 και 49 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄) 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 
1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄), του Ποινικού 
Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολι−
τικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστά−
θηκαν και προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225 Α΄) «Θέματα εξωτερικών φρουρών 
και άλλες διατάξεις».

δ) Του άρθρου 12 παρ.1 του ν. 3090/2002 (ΦΕΚ 329 Α΄)
«Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Κατα−
στημάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις»,

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

στ) Του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015», όπως ισχύει.

ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄) 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 1419/1984 
(ΦΕΚ 28 Α΄) και της ΚΥΑ 30482/22−3−1984 (ΦΕΚ 200 Β).

η) Του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 215/2006 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Κα−
νονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξω−
τερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης».

θ) Του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄/2.3.2011).
2. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση του Πρω−

θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

3. Την απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης και Δικαιοσύνης, αριθ. 6809/22−7−1983 (ΦΕΚ 456/Β΄) 
«Καθιέρωση 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας επί του εν 
γένει προσωπικού των φυλακών, Σωφρονιστικών και Θε−
ραπευτικών Καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

4. Την απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης και Δικαιοσύνης, αριθ. 30482/2−4−1984 (ΦΕΚ 200/Β΄) 
«Ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας διοικητικού και φυλακτικού 
προσωπικού Φυλακών, Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών 
Καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

5. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αριθ. 58819/
7−4−2003 (ΦΕΚ 463 Β΄) «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
Καταστημάτων Κράτησης τύπου Α΄ και Β΄», όπως τροποποι−
ήθηκε με την αριθ. 108334/18−7−2003 (ΦΕΚ 1050 Β΄), όμοια 
απόφαση.

6. Το γεγονός ότι επιβάλλεται η απασχόληση ορισμένου 
αριθμού υπαλλήλων φρούρησης πέραν του πενθημέρου 
λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των Υπη−
ρεσιών αυτών, σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου 
και της υπάρχουσας έλλειψης προσωπικού.

7. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών 
αναγκών των Καταστημάτων Κράτησης απαιτείται η παρο−
χή εργασίας και πέραν του πενθημέρου μέχρι 228 συνολικά 
υπαλλήλων φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης και 
της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, για κάθε Σάββατο.

8. Τα αριθ. 17156/14−3−2014, 17163/17−3−2014 και 34380/ 
21.5.2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, από τα οποία προκύπτει ότι εγκρίθηκε η δέσμευση 
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πίστωσης ύψους διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τρι−
ακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών 
(249.337,75) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος 
της πίστωσης του ΚΑΕ 0513 του Ειδικού Φορέα 17−310.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται συνολική δαπάνη ύψους 249.337,75 € περίπου για 
το χρονικό διάστημα από 1−7−2014 έως 31−12−2014, που θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0513 του Ειδικού 
Φορέα 17−310 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη ετήσια 

πίστωση 500.000,00 € στον προϋπολογισμό του τρέχοντος 
οικονομικού έτους, αποφασίζουμε:

1) Ο αριθμός του προσωπικού φρούρησης των Καταστη−
μάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρη−
σης αυτών, που εργάστηκε πέραν από το υποχρεωτικό 
ωράριο εργασίας (Σάββατο), για το χρονικό διάστημα από 
1−7−2014 έως 31−12−2014, ορίστηκε σε 228 υπαλληλους, κατ’ 
ανώτατο όριο και Kατάστημα Κράτησης, ως έξης:

2) Η υποχρέωση απασχόλησης ορισμένου απολύτως ανα−
γκαίου αριθμού προσωπικού φρούρησης των Καταστημά−
των Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης 
αυτών, μία επί πλέον ημέρα την εβδομάδα, έγινε πέραν 
από την υποχρεωτική εβδομαδιαία εργασία των 34 1/2 
ωρών, που έχει καθιερωθεί με την κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης, 
αριθ. 30482/22−3−84 (ΦΕΚ 200 Β).

Τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται απευθείας 
στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου των Περιφερειών, 
με εξαίρεση τα Καταστήματα Κράτησης του Συγκροτήμα−
τος Κορυδαλλού και του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης 

Νέων Αυλώνα, τα οποία θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 
στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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    Αριθμ. 2/29556/0022 (2)
Καθορισμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργασί−

μων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλη−
σης κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες για το 
χρονικό διάστημα από 1−7−2014 έως 31−12−2014, προς συ−
μπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας 
και καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ερ−
γασίας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός των Κα−
ταστημάτων Κράτησης και της υπηρεσίας Εξωτερικής 
Φρούρησης αυτών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συ−

νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015», όπως ισχύει, μετά την αντικατάσταση της παρ. 
2 από το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) «Ρυθ−
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/
ΕΚ» και το άρθρο 176 του ν. 4261 (ΦΕΚ 107 Α΄).

β) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 
Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 1419/ 
1984 (ΦΕΚ 28 Α΄) και της ΚΥΑ 30482/22−3−1984 (ΦΕΚ 200 Β΄).

γ) Των άρθρων 48 και 49 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄) 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 
1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄) του Ποινικού 
Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πο−
λιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις», όπως αντικατα−
στάθηκαν και προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 3388/2005(ΦΕΚ 225 Α΄) «Θέματα εξωτερικών φρουρών 
και άλλες διατάξεις».

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

ε) Του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 215/2006 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Κα−
νονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξω−
τερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης».

στ) Των άρθρων 1 και 2 παρ. 2 της από 29−12−1980 Πράξε−
ως Νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρα−
τίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας 
των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», που κυρώθηκε με άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 
(ΦΕΚ 126 Α΄).

ζ) Του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 39 Α΄/
2−3−2011).

2. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105 Β΄) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

3. Την απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης και Δικαιοσύνης, αριθ. 6809/22−7−1983 (ΦΕΚ 456/Β) 
«Καθιέρωση 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας επί του εν 
γένει προσωπικού των φυλακών, Σωφρονιστικών και Θε−
ραπευτικών Καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

4. Την απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης και Δικαιοσύνης, αριθ. 30482/2−4−1984 (ΦΕΚ  200/Β΄) 
«Ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας διοικητικού και φυλακτικού 
προσωπικού Φυλακών, Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών 
Καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

5. Το γεγονός ότι τα Καταστήματα Κράτησης είναι υπηρε−
σίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του 
χρόνου και για την κάλυψη των αναγκών τους απαιτείται 
η παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες αυτών εκ μέρους των 
υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές.

6. Τις έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες 
για τη φύλαξη των κρατουμένων.

7. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών 
αναγκών των Καταστημάτων Κράτησης, λόγω της φύσεως 
της λειτουργίας τους (σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του 
χρόνου) απαιτείται η παροχή εργασίας κατά τις νυχτερινές 
ώρες, από το προσωπικό του κλάδου ΔΕ Φύλαξης και της 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης.

8. Την ανάγκη παροχής υπερωριακής εργασίας από τους 
Προϊστάμενους Τμημάτων Φύλαξης των Καταστημάτων Κρά−
τησης α) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα καθο−
δηγούν και εποπτεύουν τους άλλους υπαλλήλους και λογο−
δοτούν για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων που τους 
έχουν αναθέσει και β) κατά τις νυχτερινές ώρες πέρα από 
το υποχρεωτικό ωράριο, προκειμένου να πραγματοποιούνται 
έφοδοι για έλεγχο των Καταστημάτων Κράτησης ώστε να 
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι διασάλευσης της τάξης.

9. Τα αριθ. 17156/14−3−2014, 17162/17−3−2014, και 34380/ 
21.5.2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, από τα οποία προκύπτει ότι εγκρίθηκε η δέσμευση 
πίστωσης ύψους δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα 
εννέα χιλιάδων επτακοσίων πέντε ευρώ και εξήντα επτά 
λεπτών (2.479.705,67) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0512 του Ειδικού Φορέα 17−310.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται συνολική δαπάνη ύψους 2.479.705,66 € περίπου για 
το χρονικό διάστημα από 1−7−2014 έως 31−12−2014, που θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0512 του Ειδικού 
Φορέα 17−310, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη ετήσια πίστωση 
4.960.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
20 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει, τις ώρες νυχτερινής απα−
σχόλησης εργασίμων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας 
απασχόλησης κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες 
για το από 1−7−2014 έως 31−12−2014, προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και καθ’ υπέρβαση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το προσω−
πικό που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης 
και της υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών, ως εξής:

Α) Για συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
εργασίας:

1. Νυχτερινή και ημερήσια απασχόληση κατά τις Κυρια−
κές και Εξαιρέσιμες ημέρες για το χρονικό διάστημα από 
1−7−2014 έως 31−12−2014 του προσωπικού Καταστημάτων 
Κράτησης:

− Προσωπικό που υπηρετεί εντός Καταστημάτων Κρά−
τησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 
32.116 θέσεις εργασίας μέχρι 192.696 ώρες = 616.627,20 € + 
εργοδοτική εισφορά 31.447,99 € = 648.075,19 €. 

− Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων 
Κράτησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 
19.716 θέσεις εργασίας μέχρι 157.728 ώρες = 422.711,04 € + 
εργοδοτική εισφορά 21.558,26 € = 444.269,30 €.

2. Νυχτερινή απασχόληση εργασίμων ημερών για το χρο−
νικό διάστημα από 1−7−2014 έως 31−12−2014 του προσωπικού 
Καταστημάτων Κράτησης:

− Προσωπικό που υπηρετεί εντός Καταστημάτων Κρά−
τησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 
68.085 θέσεις εργασίας μέχρι 268.821 ώρες = 645.170,40 € + 
εργοδοτική εισφορά 32.903,69 € = 678.074,09 €.

− Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων 
Κράτησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 
35.037 θέσεις εργασίας μέχρι 280.296 ώρες = 563.394,96 € + 
εργοδοτική εισφορά 28.733,14€ = 592.128,10 €.
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Β) Πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας απασχόλησης 
εργασίας:

1. Καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας 
για το προσωπικό που υπηρετεί στα Καταστήματα Κράτησης 
τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες για το χρονικό διάστη−
μα από 1−7−2014 έως 31−12−2014: υπάλληλοι κατά βάρδια ή 
κατά περίπτωση σε 1.767 θέσεις εργασίας μέχρι 10.602 ώρες 
= 70.715,34 € + εργοδοτική εισφορά 3.606,48 € = 74.321,82 €.

2. Καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ερ−
γασίας για τους Προϊσταμένους Τμημάτων Φύλαξης που 
υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης τις Κυριακές και 
Εξαιρέσιμες ημέρες για το χρονικό διάστημα από 1−7−2014 
έως 31−12−2014:

υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 204 θέσεις 
εργασίας μέχρι 1.224 ώρες = 10.000,08 € + εργοδοτική ει−
σφορά 510,00 € = 10.510,08 €.

3. Καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ερ−
γασίας για τους Προϊσταμένους Τμημάτων Φύλαξης που 
υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης για νυχτερινή απα−
σχόληση των εργασίμων ημερών για το χρονικό διάστημα 
από 1−7−2014 έως 31−12−2014:

υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 204 θέσεις 
εργασίας μέχρι 3.840 ώρες = 30.758,40 € + εργοδοτική 
εισφορά 1.568,68 € = 32.327,08 €

Οι ανωτέρω θέσεις εργασίας και ώρες κατανέμονται κατά 
υπηρεσία για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως εξής:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014
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