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Θέμα: Συνεδριάσεις της Ομάδας εργασίας με αντικείμενο τα νυχτερινά κι εξαιρέσιμα.              

 
 

 Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει συσταθεί με Υπουργική Απόφαση ομάδα εργασίας 

με αντικείμενο την κατανομή των ωρών που χορηγούνται στα Καταστήματα Κράτησης για: 

α) νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές κι εξαιρέσιμες ημέρες, β) απογευματινή 

υπερωριακή εργασία και γ) εργασία πέραν του πενθημέρου του προσωπικού που υπηρετεί 

εντός αυτών και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών. Η ομάδα εργασίας είναι 

εννεαμελής μεταξύ των οποίων από ένας εκπρόσωπος των δύο Ομοσπονδιών. Έως 

σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δύο συνεδριάσεις.   

Στην πρώτη συνεδρίαση έγινε ενημέρωση για το ύψος των εγκεκριμένων πιστώσεων 

του έτους 2015 για όλους τους κωδικούς αποζημίωσης και οι οποίες είναι κατά 550.000 

ευρώ μειωμένες σε σχέση με το 2014. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 2015 

511 
Αποζημίωση για υπερωριακή 
εργασία 

700.000,00 € 640.000,00 € 

512 
Αμοιβή για εργασία κατά τις 
εξαιρέσιμες μέρες και νυχτερινές 
ώρες 

4.960.000,00 € 4.520.000,00 € 

513 

Ειδική αποζημίωση για 
απασχόληση πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου 
καθημερινής 

500.000,00 € 450.000,00 € 

 

 Αποφασίστηκε,  λόγω του ότι οι εγκεκριμένες πιστώσεις δεν επαρκούν για την 

κάλυψη των αναγκών να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για τους τρεις πρώτους μήνες του 

2015 προκειμένου το Υπουργείο να αιτηθεί προς το Γενικό Λογιστήριο αύξηση των 

πιστώσεων. Επιπλέον δόθηκε στους εκπροσώπους των 2 Ομοσπονδιών προσχέδιο της 

Υπουργικής Απόφασης και ζητήθηκε να κατατεθεί στην επόμενη συνεδρίαση πρόταση 
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κατανομής. Στο μεσοδιάστημα με έκπληξη λάβαμε από τον Αναπληρωτή Υπουργό 

Οικονομικών κ. Σταϊκούρα το υπ’ αρίθμ. Α.Π. 

οικ. 2/93292/ΔΠΓΚ/4-12-2014 έγγραφο με το 

οποίο μας ενημέρωνε σχετικά με το αίτημα 

που είχαμε υποβάλει, ότι αφενός για το έτος 

2014 εξασφαλίστηκε επιπλέον κονδύλι της 

τάξης των 300.000 ευρώ για την κάλυψη των 

αναγκών που προέκυψαν λόγω της αύξησης 

του προσωπικού και αφετέρου ότι οι 

πιστώσεις του έτους 2015 θα είναι αυξημένες 

σε σχέση με αυτές του 2014. Άμεσα 

συντάξαμε και αποστείλαμε το υπ’ αρίθμ. 

819/14-12-2014 έγγραφο προς την Πρόεδρο 

της Ομάδας Εργασίας ως εξής: «Λαμβάνοντας 

υπ’ όψη τα οικονομικά μεγέθη και την προτεινόμενη 

κατανομή βάση αυτών για της θέσεις φρούρησης των 

Καταστημάτων Κράτησης κατά τις νυχτερινές ώρες 

των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες 

ημέρες του έτους από τους υπαλλήλους της 

Εξωτερικής Φρουράς διαπιστώνουμε ότι υπάρχει 

απόκλιση από τα κατώτερα όρια ασφαλείας που είχαν 

τεθεί σε προηγούμενη επιτροπή. Επειδή η 

οποιαδήποτε τέτοια είδους μείωση των θέσεων 

Φρούρησης γεννά θέμα ασφάλειας των 

Καταστημάτων Κράτησης αλλά και του κοινωνικού 

συνόλου γενικότερα στο οποίο εμείς αδυνατούμε να 

συναινέσουμε, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε 

άμεσα τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ώστε να συνεδριάσουμε 

παρουσία του, να κληθούν επίσης και ο κ. Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής καθώς και ο κ. 

Γενικός Διευθυντής Σωφρονιστικής Πολιτικής και να τεθεί υπ’ όψη όλων το έγγραφο του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, από 04/12/2014 με αριθμό πρ. Α.Π. οικ. 2/93292/ΔΠΓΚ, το 

οποίο και σας παραθέτουμε. Τονίζουμε ότι για εμάς η ασφάλεια των Καταστημάτων Κράτησης θα έπρεπε 

να είναι βασικότερο μέλημα από την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων.» Παράλληλα στείλαμε το υπ’ 

αριθμ.824/18-12-2014 έγγραφο στον Υπουργό Δικαιοσύνης ως ακολούθως: «Κύριε Υπουργέ, με 

έκπληξή μας και παρά τις διαβεβαιώσεις, ακόμη και έγγραφες από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. 

Χρήστο Σταϊκούρα για αύξηση του προβλεπόμενου κονδυλίου για την αποζημίωση της εργασίας των 

υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης διαπιστώσαμε στον πρόσφατα ψηφισμένο προϋπολογισμό ότι το 

κονδύλι αυτό μειώθηκε συνολικά κατά 500000 €. Με τη μείωση αυτή στην οποία προχώρησε προφανώς 

μονομερώς το Υπουργείο Οικονομικών, αφού οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου του οποίου προΐσταστε 

είχαν προχωρήσει σε σχετικό έγγραφο αίτημα, τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του συνόλου των Καταστημάτων 

Κράτησης καθώς μειώνονται οι θέσεις Φρούρησης και Φύλαξης κατά τις νυχτερινές ώρες και τις εξαιρέσιμες 

ημέρες όπου στατιστικά σημειώνονται το μεγαλύτερο ποσοστό απόπειρας αποδράσεων, στάσεων και άλλων 

έκνομων ενεργειών από πλευράς κρατουμένων. Προφανώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών 

και οι αρμόδιες υπηρεσίες αυτού, αδυνατούν να κατανοήσουν ότι η ασφάλεια των Καταστημάτων Κράτησης δεν 

αποτελεί θέμα προς διαπραγμάτευση για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, αλλά βόμβα στα θεμέλια 

της γενικότερης ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου. Θεωρούμε ότι η ΑΜΕΣΗ παρέμβασή σας είναι απαραίτητη 

ώστε να μην υπάρξει καμία έκπτωση στην ασφάλεια των Καταστημάτων Κράτησης, αλλά και του κοινωνικού 

συνόλου». 

Στη δεύτερη συνεδρίαση της Ομάδας εργασίας η οποία πραγματοποιήθηκε την 

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014, η Ομοσπονδία μας, με γνώμονα τη δίκαιη και αναλογική 
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κατανομή των κονδυλίων, κατέθεσε πρόταση που αφορούσε: α) τον καθορισμό ενός ενιαίου 

ποσοστού διάθεσης των πιστώσεων ανάμεσα στις δύο Υπηρεσίες σε όλους τους κωδικούς 

αποζημίωσης και β) τον επανακαθορισμό των θέσεων ή ωρών  εργασίας ανά Κατάστημα 

Κράτησης.  

 

α)Το πρώτο σκέλος της πρότασής μας έχει ως εξής: 

Επισημάναμε την αναγκαιότητα του διαχωρισμού των κονδυλίων και για τους 

κωδικούς που προβλέπουν την αποζημίωση των πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 

εργασίας  ανάμεσα στις Υπηρεσίες των Καταστημάτων Κράτησης καθώς μέχρι σήμερα είναι 

κοινοί, την αρμοδιότητα για την διάθεση αυτών στις δύο Υπηρεσίες έχει ο εκάστοτε 

εκκαθαριστής των Καταστημάτων Κράτησης και το ποσοστό διάθεσης αυτών προς την 

Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης είναι σχεδόν μηδενική.  

Όσον αφορά το ενιαίο ποσοστό διάθεσης προτείναμε να είναι της τάξης του 45% για 

τους Δε Εξωτερικής Φρούρησης και 55% για τους ΔΕ Φύλαξης, με βάση το ποσοστό των 

υπηρετούντων ανά Υπηρεσία και οι οποίοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης των πιστώσεων 

που προβλέπονται από τις Υπουργικές Αποφάσεις. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι (ΔΕ 

Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης) σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης 

Προσωπικού του Υπουργείου μας της 17/6/2014 αποτυπώνονται στον πίνακα.1: 

Πίνακας 1 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΗΣΗ 1810 45% 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ 2246 55% 

ΣΥΝΟΛΟ 4056 100% 

      

Επίσης παρουσιάσαμε στοιχεία για το σύνολο των οφειλόμενων ημερήσιων 

αναπαύσεων στην Υπηρεσία μας που προέκυψαν από την απλήρωτη δεδουλευμένη 

εργασία, επικαλούμενοι  την υπ’ αριθμ.162/20-03-2014 απάντηση του Υπουργείου μας σε 

ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

και τα οποία ανέρχονταν σε 43.772 μέχρι και τον Μάρτιο του 2014(πίνακας 2).   

Πίνακας 2 

Α/Α ΤΕΦΚΚ 
ΡΕΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 
Α/Α ΤΕΦΚΚ 

ΡΕΠΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 

1 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 1154 15 ΚΩ 225 

2 ΑΜΦΙΣΣΑ 554 16 ΛΑΡΙΣΑ 1059 

3 ΑΥΛΩΝΑ 1193 17 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ 861 

4 ΒΟΛΟΣ 144 18 ΝΑΥΠΛΙΟ 1228 

5 ΓΡΕΒΕΝΑ 470 19 ΝΕΑΠΟΛΗ 1154 

6 ΔΟΜΟΚΟΣ  356 20 ΠΑΤΡΑ 1083 

7 ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 696 21 ΣΕΡΡΕΣ 710 

8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 236 22 ΤΡΙΚΑΛΑ 1057 

9 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 251 23 ΤΡΙΠΟΛΗ 88 
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10 ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑ 358 24 ΧΑΛΚΙΔΑ 1416 

11 ΚΕΡΚΥΡΑ 2810 25 ΧΑΝΙΑ 380 

12 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1334 26 ΧΙΟΣ 408 

13 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 853 27 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 120 

14 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 23574 ΣΥΝΟΛΑ 33983 

   
 β) Το δεύτερο σκέλος της πρότασής μας έχει ως εξής: 
  

I.Παρουσιάσαμε τα στοιχεία που ζητήσαμε και λάβαμε από όλα τα Τμήματα της 

Εξωτερικής Φρουράς σχετικά με τις θέσεις νυχτερινής και εξαιρέσιμης  εργασίας που 

απαιτούνται για την κάλυψη των κατώτερων ορίων ασφαλείας στα Καταστήματα 

κράτησης(πίνακας 3). 

Πίνακας 3 

Α/Α ΤΕΦΚΚ ΝΥΧΤΑ ΑΡΓΙΑ Α/Α ΤΕΦΚΚ ΝΥΧΤΑ ΑΡΓΙΑ 

1 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 7 21 15 ΚΩ 5 15 

2 ΑΜΦΙΣΣΑ 5 15 16 ΛΑΡΙΣΑ 15 45 

3 ΑΥΛΩΝΑ 6 18 17 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ 10 25 

4 ΒΟΛΟΣ 6 18 18 ΝΑΥΠΛΙΟ 9 27 

5 ΓΡΕΒΕΝΑ 10 30 19 ΝΕΑΠΟΛΗ 5 15 

6 ΔΟΜΟΚΟΣ  15 45 20 ΠΑΤΡΑ 14 42 

7 ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 21 ΣΕΡΡΕΣ 12 36 

8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16 48 22 ΤΡΙΚΑΛΑ 14 36 

9 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 8 24 23 ΤΡΙΠΟΛΗ 7 21 

10 ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑ 6 18 24 ΧΑΛΚΙΔΑ 8 24 

11 ΚΕΡΚΥΡΑ 6 18 25 ΧΑΝΙΑ 12 24 

12 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 26 ΧΙΟΣ 5 15 

13 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 3 9 27 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 3 9 

14 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 60 180 ΣΥΝΟΛΑ 148 444 

II. Γράφημα με τον αριθμό των κρατουμένων ανά Κατάστημα Κράτησης (γράφημα 1). 

                                                                

γράφημα 1 
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III. Γράφημα με τις ώρες φύλαξης των κρατουμένων στα Δημόσια Νοσοκομεία ανά Κατάστημα 

Κράτησης (γράφημα 2). 

Ειδικά για την Εξωτερική Φρουρά Κορυδαλλού υπήρξε ειδική μνεία καθώς, ιδίως μετά την 

έλευση των 85 νέων συναδέλφων οι πιστώσεις που διατίθενται για την αποζημίωση των ωρών της 

νυχτερινής και εξαιρέσιμης εργασίας δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες της Φρουράς. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι για τους μήνες από Σεπτέμβριο έως και Οκτώβριο του 2014 έχουν διατεθεί 

το 77% των πιστώσεων που προβλέπονται στην Υπουργική απόφαση του β’ εξαμήνου. Με δεδομένο 

ότι ο αριθμός των νοσηλευομένων κρατουμένων στα Δημόσια Νοσοκομείο και το τελευταίο δίμηνο 

του 2014 ήταν ιδιαιτέρως μεγάλος, είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι δυνατή η αποζημίωση ενός μεγάλου 

μέρους των προς συμπλήρωση ωρών εργασίας. Η αποζημίωση της παρεχόμενες πέραν του 

υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας είναι ελάχιστη σε σχέση με την παρεσχεθείσα εργασία – 

χαρακτηριστικό είναι ότι η Φρουρά Κορυδαλλού, για το διάστημα από Σεπτεμβρίου ως και Οκτώβριο 

του 2014, εργάσθηκε 18.947 ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου και αποζημιώθηκε μόνο τις 408 

ώρες - και υπάρχει η ανάγκη πολύ μεγαλύτερου ποσοστού αποζημίωσης στους εν λόγω κωδικούς.   

Τέλος, η θέση της Ομοσπονδία μας συνολικά για το θέμα είναι ότι θα πρέπει να 

υπάρξει πίεση από την Πολιτική και Υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου για αύξηση των 

κονδυλίων, δημιουργία  προϋποθέσεων για την έγκαιρη έκδοση των Υπουργικών 

Αποφάσεων,  πρόβλεψη στις Υπουργικές Αποφάσεις ξεχωριστών ωρών σε όλους τους 

κωδικούς αποζημίωσης (511,512,513) για την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης, 

επανακαθορισμό των θέσεων εργασίας ανά Κατάστημα Κράτησης, κεντρική διαχείριση των 

καταστάσεων πληρωμής για όλα τα Καταστήματα κράτησης και άμεση επανέκδοση της 

εγκυκλίου ερμηνείας του χρόνου εργασίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου μας. 

Η Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων από την πλευρά της αρνήθηκε να υπάρξει 

οποιαδήποτε μεταβολή ως προς το επιμερισμό των πιστώσεων, παρά μόνο δεσμεύθηκε για την 

απόδοση 10 θέσεων «Σαββάτου» ανά εβδομάδα από τον εκάστοτε Διευθυντή του Καταστήματος 

Κράτησης Κορυδαλλού στην Εξωτερική Φρουρά του Καταστήματος. Πρότεινε επίσης, οι ώρες  που 

αντιστοιχούν στην Φρουρά του Δομοκού να δοθούν σε αυτή του Κορυδαλλού καθώς η πρώτη ή δε 

θα υφίσταται ή δε θα έχει αντικείμενο, επικαλούμενη μάλιστα έγγραφο της επονομαζόμενης «Ένωση 

Πτυχιούχων» οι οποίοι και το πρότειναν. Προφανώς όμως δεν έχουν πληροφορηθεί ότι στο νέο 

οργανόγραμμα του Υπουργείου μας το Τμήμα της Εξωτερικής Φρουράς συνεχίζει να υφίσταται, οι 

συνάδελφοι που υπηρετούν εκεί ανέρχονται στα 82 άτομα σύμφωνα με την τελευταία Απόφαση 

κατανομής του προσωπικού, ότι τα καθήκοντά τους προβλέπονται τόσο από το άρθρο 14 του νόμου 

γράφημα 2 
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4274/2014 όσο και από το άρθρο 9 της Κ.Υ.Α 104356/2014 και ότι είναι στη διαδικασία σύνταξης η 

Υπουργική Απόφαση που θα προβλέπει την φρούρηση του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας από την 

Εξωτερική Φρουρά Δομοκού. 

Εν κατακλείδι, η Ομάδα Εργασίας, αφού άκουσε τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των δύο 

Ομοσπονδιών, αποφάνθηκε δια της Προέδρου της να προχωρήσει η έκδοση της Υπουργικής 

Απόφασης1 με τον τρόπο που γινόταν τα τελευταία χρόνια λόγω του πολύ περιορισμένου χρόνου 

και ζήτησε από τις δύο Ομοσπονδίες να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για τις θέσεις των προς 

συμπλήρωση ωρών εργασίας. Επίσης μας ενημέρωσε ότι τα θέματα του ωραρίου και του 

διαχωρισμού των κονδυλίων θα συζητηθούν σε νεότερη συνεδρίαση. Η Ομοσπονδία μας, όπως ήδη 

είχε ενημερώσει, δεν κατέθεσε πρόταση κατανομής παρά μόνο το Α.Π. 825/2014  υπόμνημα ως 

ακολούθως: «Κυρία Πρόεδρε, σας θέτουμε υπ’ όψιν σχετικά στοιχεία τα οποία αφορούν τις οφειλόμενες 

ημερήσιες αναπαύσεις των Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης ανά Κατάστημα Κράτησης, καθώς και τον 

ελάχιστο αριθμό των προαναφερόμενων υπαλλήλων που απαιτούνται για την ασφαλή φρούρηση αυτών κατά 

την νυχτερινές ώρες των καθημερινών και τις εξαιρέσιμες ημέρες. Με τα στοιχεία αυτά, καταδεικνύεται αφενός 

η μεγάλη απόκλιση από την κατανομή θέσεων για νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες 

που επιχειρείται για το έτος 2015 σε σχέση με την ασφαλή εξωτερική φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης, 

αφετέρου οι οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις στους υπαλλήλους Εξωτερικής Φρούρησης αποδεικνύουν ότι 

αυτοί έχουν εργασθεί, συνεχίζουν και θα συνεχίσουν να εργάζονται πέραν του υποχρεωτικού τους ωραρίου 

και υπερωριακά, για την αναγκαιότητα της ασφαλούς φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης, διενέργειας 

μεταγωγών των κρατουμένων προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τα δικαστήρια των εδρών των Καταστημάτων 

και κατά τη συνοδεία αυτών σε ειδικές περιπτώσεις, καθώς και φρούρησης των ασθενών κρατουμένων στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα. Ως εκ’ τούτου, κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη κονδυλίου για την Υπηρεσία Εξωτερικής 

Φρούρησης, για όλους τους κωδικούς αποζημίωσης, το οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των 

συνολικών πιστώσεων.»   

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                   -Ο-                                                                                                       -Ο- 

             ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     

                 

Ιωάννης Αναγνώστου                                                                     Δημήτριος    Δημητρόπουλος 

6973823987                                                                                            6977507095 

                                                           
1 Όπως έχουμε ενημερωθεί η Υπουργική Απόφαση για το πρώτο εξάμηνο του 2015 έχει σταλεί στο Γενικό Λογιστήριο 

του Κράτους προκειμένου να υπογραφεί από τον αρμόδιο Υπουργό και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  


