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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
   Αριθμ. 104356
Κανονισμός Ασφάλειας των Καταστημάτων Κράτησης.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 5 του άρθρου 

65 του Ν. 2776/1999 «Σωφρονιστικός Κώδικας», β) του 
Π.Δ/τος 215/2006 «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουρ−
γίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστη−
μάτων Κράτησης», γ) της παρ. 6 του άρθρου 2 του 
Ν. 4274/2014, δ) της παρ. 2 του άρθρου 19 του 
Ν. 2776/1999, όπως αντικ. με το άρθρο 1 παρ. 5 του 
Ν. 4274/2014, και ε) των αποφάσεων του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπ’ 
αριθμ. 58819/2003 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργί−
ας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης τύπου Α΄ και Β΄» 
και 47503/2005 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων», στ) της 
αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 88741/22−12−2014 “Εσωτε−
ρικός Κανονισμός Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτη−
σης τύπου Γ και Αυτοτελών Τμημάτων Γ τύπου” (ΦΕΚ, 
B΄3455/23−12−2014).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Ασφάλειας των Καταστη−
μάτων Κράτησης, που έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός 
των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων ασφάλειας 
στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των Καταστη−
μάτων Κράτησης και των ενεργειών του Σωφρονιστικού 
Προσωπικού, του προσωπικού της Εξωτερικής Φρουράς και 

των Αστυνομικών Δυνάμεων για την τήρηση της τάξης και 
τον έλεγχο της ασφάλειας του Καταστήματος γενικώς και 
ιδίως κατά την έξοδο των κρατουμένων για προαυλισμό, 
την επάνοδο τους στα κελιά ή τους θαλάμους, τη διανο−
μή φαγητού, τις μεταγωγές, σε περιπτώσεις αντίστασης 
ή απείθειας κρατουμένων σε νόμιμες διαταγές, σε τυχόν 
απόπειρες απόδρασης και σε κάθε εκδήλωση έκνομων 
ενεργειών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

Άρθρο 2
Έννοιες− ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:

α) Καταστήματα Κράτησης: Καταστήματα Α, Β και Γ 
τύπου της Χώρας, καθώς και τα Ειδικά Καταστήματα 
Κράτησης Νέων.

β) Εσωτερικός Κανονισμός: Εσωτερικοί Κανονισμοί 
Λειτουργίας των Γενικών Καταστημάτων Κράτησης 
τύπου A, Β και Γ τύπου καθώς και των Ειδικών Κατα−
στημάτων Κράτησης Νέων.

γ) Προληπτικά μέτρα: τα παθητικά και ενεργητικά 
μέτρα προστασίας που λαμβάνονται στους εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους των Καταστημάτων Κράτη−
σης και έχουν ως στόχο την ασφαλή φύλαξη τους, τη 
θωράκιση αυτών από εξωτερική προσβολή ή εσωτερι−
κή αναταραχή, καθώς και την ασφαλή μεταγωγή και 
φρούρηση των κρατουμένων.

δ) Κατασταλτικά μέτρα: τα μέτρα που στοχεύουν στην 
αποκατάσταση της τάξης και ασφάλειας και της ομαλής 
λειτουργίας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ−
ρους των Καταστημάτων Κράτησης και εφαρμόζονται 
σε οποιαδήποτε περίπτωση αντιμετώπισης έκνομων 
ενεργειών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 3
Μέτρα στους εσωτερικούς χώρους

 των Καταστημάτων Κράτησης

1) Το κτιριακό συγκρότημα κάθε Καταστήματος Κρά−
τησης αποτελείται από την ενότητα των κτιρίων της 
Διοίκησης και την ενότητα των κτιρίων του κυρίως 
Καταστήματος. Οι δύο αυτές ενότητες είναι σαφώς 
διαχωρισμένες λειτουργικά μεταξύ τους.
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2) Το διοικητήριο, τα μαγειρεία, τα πάσης φύσεως 
συνεργεία, οι αποθήκες υλικού, το φαρμακείο και το 
ιατρείο, απομονώνονται από το υπόλοιπο Κατάστημα με 
κλωβούς ασφαλείας, ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση 
των κρατουμένων σε αυτά χωρίς έγκριση.

3) Το κυρίως Κατάστημα διαθέτει πτέρυγες και 
κάθε πτέρυγα κελιά και θαλάμους, τα οποία είναι 
κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η διαμονή 
των κρατουμένων να είναι ασφαλής και να αποκλείε−
ται η δυνατότητα συνεννόησης μεταξύ τους. Επίσης, 
λαμβάνεται μέριμνα για τον καθορισμό χώρου προ−
ληπτικής κράτησης και προφύλαξης σε περιπτώσεις 
λοιμωδών και μεταδοτικών νοσημάτων, καθώς και 
ειδικού χώρου κράτησης για περιορισμό και παρα−
κολούθηση των εισερχομένων κρατουμένων για τους 
οποίους υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για εισαγωγή 
ναρκωτικών ουσιών.

4) Κάθε όροφος μπορεί να λειτουργεί και ως ανεξάρ−
τητη και διασφαλισμένη με κιγκλίδα πτέρυγα, ώστε να 
μην επιτρέπεται η μετακίνηση κρατουμένων από όροφο 
σε όροφο. Σε κάθε πτέρυγα, όπου αυτό είναι δυνατό, 
υπάρχει ανεξάρτητο προαύλιο, χώρος επισκεπτηρίου 
και χώροι αναψυχής.

5) Κάθε Κατάστημα Κράτησης διαθέτει ανά πτέρυ−
γα ικανό αριθμό πειθαρχικών κελιών, με ανεξάρτητο 
προαύλιο.

6) Η δεξαμενή καυσίμων, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, 
το λεβητοστάσιο και οι λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις είναι εγκατεστημένες εκτός του χώρου 
του κυρίως Καταστήματος.

7) Το εσωτερικό των πτερύγων απομονώνεται σε διά−
φορα τμήματα με κιγκλίδες και κλωβούς ασφαλείας και 
αποκλείεται η πρόσβαση στη στέγη ή στο δώμα του 
Καταστήματος με πόρτες ασφαλείας.

8) Οι θύρες εισόδου των πτερύγων κράτησης των 
κρατουμένων, ενισχύονται με τη δημιουργία κλωβών 
ασφαλείας. Οι θύρες αυτές λειτουργούν αυτόματα με 
χρήση ηλεκτρομαγνητικών κλειδαριών ή υδραυλικού 
συστήματος, απαραίτητα δε και με τη χρήση μηχανικού 
συστήματος.

9) Ο χειρισμός των ηλεκτρομαγνητικών κλειδαριών 
γίνεται από την αίθουσα ελέγχου και από τον υπάλληλο 
επίβλεψης, ο οποίος βρίσκεται σε ανεξάρτητο χώρο 
στάσης διασφαλισμένο με προστατευτικές κιγκλίδες. Τα 
κλειδιά του μηχανικού συστήματος φυλάσσονται από 
τον υπάλληλο, ο οποίος εκτελεί υπηρεσία στον κλωβό 
ασφαλείας (στάση φύλακα).

10) Στους διαδρόμους και στο εσωτερικό του Κατα−
στήματος γίνονται αναγκαίες διαρρυθμίσεις για την 
ανεξάρτητη και ασφαλή κίνηση των υπαλλήλων.

11) Σε κάθε Κατάστημα λειτουργεί σύστημα πυρο−
προστασίας και πυρόσβεσης, με συνεργασία των κατά 
τόπους πυροσβεστικών υπηρεσιών, με μέριμνα δε του 
Διευθυντή συγκροτούνται ομάδες πυροπροστασίας και 
πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας σε τακτά 
χρονικά διαστήματα.

12) Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος καλύπτεται συ−
μπληρωματικά με ηλεκτρογεννήτρια, ώστε να εξασφα−
λίζεται πλήρης και συνεχής φωτισμός και ακώλυτη λει−
τουργία των πάσης φύσεως ηλεκτρονικών συστημάτων 
του Καταστήματος.

13) Η ηλεκτροδότηση του Διοικητηρίου, του κτιρίου 
της Εξωτερικής Φρουράς και του περιβάλλοντος χώρου 

του Καταστήματος Κράτησης μπορεί να γίνεται και 
ανεξάρτητα από τους εσωτερικούς χώρους .

14) Σε κάθε Κατάστημα λειτουργούν ηλεκτρονικά και 
λοιπά συστήματα ασφαλείας που καλύπτουν το εσωτε−
ρικό και εξωτερικό μέρος του, με κριτήρια το μέγεθος, 
τη διαβάθμιση ως προς την ασφάλεια και τις ιδιαιτερό−
τητες εκάστου. Η εγκατάσταση και λειτουργία αυτών 
των συστημάτων σχεδιάζεται ώστε να διασφαλίζεται:

α) απρόσκοπτη και άμεση επικοινωνία, β) άμεση ειδο−
ποίηση κινδύνου (συναγερμός) με φωτεινή ένδειξη και 
ηχητικά, γ) οπτικός έλεγχος όλων των κρίσιμων σημείων 
στον εξωτερικό χώρο και στους κοινόχρηστους χώρους, 
μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, δ) έλεγχος χώ−
ρων με ειδικούς μηχανισμούς, ανίχνευσης (αισθητήρες 
κίνησης κ.λπ.) και ε) αυτόματο άνοιγμα−κλείσιμο κλει−
δαριών (ηλεκτρονικά−υδραυλικά−μηχανικά συστήματα).

15) Το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων του Καταστή−
ματος παρακολουθείται, ελέγχεται και καταγράφεται 
από ηλεκτρονικό σύστημα, ο χειρισμός του οποίου γί−
νεται από την αίθουσα ελέγχου (control room), τηρείται 
δε σχετικό αρχείο εγγραφών για ικανό χρόνο, το οποίο 
κατά περίπτωση παραδίδεται στις αρμόδιες αρχές για 
τη διαπίστωση ποινικών αδικημάτων.

16) Στα Καταστήματα Κράτησης τύπου Γ και αυτοτε−
λή τμήματα Γ τύπου η αίθουσα ελέγχου (control room), 
είναι διασυνδεδεμένη με το Κέντρο Ελέγχου και Λήψης 
Εικόνων και Σημάτων (Κ.Ε.Λ.Ε.Σ.) της Υπηρεσίας Εξω−
τερικής Ασφάλειας. Η διασύνδεση πραγματοποιείται: 
α) μέσω μεταφοράς της εικόνας που λαμβάνεται από 
τις κάμερες παρακολούθησης της αίθουσας ελέγχου 
προς το Κ.Ε.Λ.Ε.Σ. χωρίς τη δυνατότητα καταγραφής, 
για την καλύτερη και το δυνατόν συντομότερη αντί−
δραση σε περιπτώσεις, στάσεων, εξεγέρσεων, κλπ., 
β) μέσω συστήματος συναγερμού, το οποίο όταν ενερ−
γοποιηθεί από τους χειριστές (της αίθουσας ελέγχου ή 
του Κ.Ε.Λ.Ε.Σ.), ειδοποιεί ταυτόχρονα όλες τις Υπηρεσίες 
του Καταστήματος Κράτησης γ) Μέσω τηλεφωνικής 
σύνδεσης.

Στα λοιπά Καταστήματα Κράτησης η αίθουσα ελέγχου 
(control room), εφόσον οι κτιριακές εγκαταστάσεις και 
τεχνικές εφαρμογές επιτρέπουν, είναι διασυνδεδεμένη 
με την αίθουσα ελέγχου (control room) του Τμήματος 
Εξωτερικής Φρούρησης του οικείου καταστήματος στο 
οποίο μεταφέρεται εικόνα από τις κάμερες της εξω−
τερικής περιμέτρου του καταστήματος. Η διασύνδεση 
γίνεται με τους ως άνω αναφερόμενους τρόπους.

17) Στα Καταστήματα Κράτησης και ιδίως στους χώ−
ρους κράτησης και προαυλισμού των κρατουμένων επι−
τρέπεται η τοποθέτηση συστημάτων απενεργοποίησης 
του σήματος κινητών τηλεφώνων, που καλύπτουν και 
σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων (4G ή μεταγενέστερων), 
συστημάτων απενεργοποίησης ασύρματων δικτύων (Wi−
Fi), καθώς και συστημάτων εντοπισμού κλήσεων κινητών 
τηλεφώνων, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τους όρους 
ασφαλείας.

18) Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ειδικά εκπαιδευ−
μένων σκύλων στην ανίχνευση ύπαρξης ναρκωτικών 
ουσιών ή εκρηκτικών υλών σε όλους τους εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους του Καταστήματος. 

19) Τα Βιβλία του άρθρου 57 παρ. 14 των Εσωτερικών 
Κανονισμών Λειτουργίας των Καταστημάτων Κράτησης, 
καθώς και το Βιβλίο Υπηρεσίας και ο Πίνακας Διάταξης 
Υπηρεσίας της Εξωτερικής Φρουράς και της Υπηρεσίας 
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Εξωτερικής Ασφάλειας, που εμφανίζουν θέσεις φύλαξης, 
για λόγους ασφάλειας, έχουν περιεχόμενο εμπιστευτικό. 
Αντίγραφα εκ του περιεχομένου τους δίδεται μόνο με 
την άδεια των υπευθύνων για την τήρησή τους οργάνων, 
με εξαίρεση τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, κα−
θώς και των προϊσταμένων υπηρεσιών του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και των οργάνων ελέγχου και επιθεώρησης.

20) Ο Διευθυντής του Καταστήματος μεριμνά για την 
έγκαιρη και διαρκή συντήρηση και επισκευή των εγκα−
ταστάσεων του Καταστήματος.

21) Στους χώρους προαυλισμού των κρατουμένων λαμ−
βάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή προσβο−
λής του Καταστήματος από αέρος.

Άρθρο 4
Μέτρα που αφορούν τους Κρατουμένους

1) Τα μέτρα αυτά αφορούν: 
α) έρευνες, β) διαχωρισμό κρατουμένων κατά κατη−

γορίες, γ) έλεγχο επικοινωνίας και δ) μέτρα κατά τις 
κινήσεις των κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης.

2) Οι έρευνες διακρίνονται σε σωματικές, πραγμά−
των και χώρων, διενεργούνται τακτικά και έκτακτα με 
κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, όταν δε συντρέχει 
νόμιμη περίπτωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό στα 
προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 57 των 
Εσωτερικών Κανονισμών βιβλία ή ηλεκτρονικά αρχεία.

3) Σε κάθε νεοεισερχόμενο ή επιστρέφοντα κρατού−
μενο γίνεται κατά την είσοδο του σωματική έρευνα και 
έλεγχος με ηλεκτρονικά μηχανήματα ανίχνευσης απα−
γορευμένων αντικειμένων και ουσιών και εφαρμόζονται 
οι διατάξεις των άρθρων 10 και 24 των Εσωτερικών 
Κανονισμών.

4) Πέραν του γενικού διαχωρισμού των κρατουμένων 
κατά κατηγορίες, ανά Κατάστημα και κατά πτέρυγα, 
με κριτήριο το φύλο, την ηλικία, την ποινή, το αδίκημα, 
την υποτροπή και την παρεχόμενη από αυτούς εργασία, 
καταβάλλεται προσπάθεια διαχωρισμού τους με βάση 
το βαθμό επικινδυνότητας και την ασφαλή διαμονή τους 
εντός του Καταστήματος.

5) Ο έλεγχος επικοινωνίας αφορά λήψη μέτρων κατά 
τη διεξαγωγή των επισκεπτηρίων και έλεγχο των επι−
στολών, τηλεφωνημάτων και τηλεγραφημάτων, σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Εσωτερικών Κα−
νονισμών.

6) Τα μέτρα κατά τη διεξαγωγή του επισκεπτηρίου 
αφορούν έρευνα του χώρου και έλεγχο προσώπων και 
αντικειμένων προ και μετά την διεξαγωγή του.

7) Σε περίπτωση διασάλευσης της τάξης και της 
ασφάλειας του Καταστήματος διακόπτεται ή απαγο−
ρεύεται η διενέργεια επισκεπτηρίου με απόφαση του 
Διευθυντή ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

8) Ασυνόδευτα αντικείμενα επιστρέφονται στον απο−
στολέα.

9) Κατά την εργασία και απασχόληση των κρατου−
μένων στο Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 40, 41, 
42 του Σωφρονιστικού Κώδικα, λαμβάνονται τα μέτρα 
ασφάλειας που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 44 του Σωφρονιστικού Κώδικα και του άρθρου 
20 παρ. 5 των Εσωτερικών Κανονισμών.

10) Εάν οι κτιριακές εγκαταστάσεις το επιτρέπουν οι 
κρατούμενοι μπορούν να αθλούνται με όργανα σε ξεχω−
ριστό χώρο, ειδικά διαμορφωμένο, ώστε να πληροί τους 

όρους ασφάλειας και ουδέποτε μέσα στις πτέρυγες, 
πλην των κρατουμένων στα Καταστήματα Κράτησης 
τύπου Γ και αυτοτελή τμήματα Γ τύπου, που γίνεται 
σε χώρο εντός της πτέρυγας που κρατούνται. Απαγο−
ρεύεται αυστηρά η χρήση οργάνων άθλησης, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έκνομες ενέργειες ή 
να μετατραπούν σε πάσης φύσεως επικίνδυνα αντικεί−
μενα. Κατά την διάρκεια της άθλησης οι κρατούμενοι 
επιβλέπονται με κατάλληλα μέσα.

11) Η χορήγηση των καθορισμένων από τον αρμόδιο 
ιατρό φαρμάκων στους κρατούμενους γίνεται από εντε−
ταλμένο προς τούτο υπάλληλο, σύμφωνα με το άρθρο 
49 των Εσωτερικών Κανονισμών και λαμβάνονται τα 
αναγκαία μέτρα, ώστε να αποτρέπεται σε κάθε περί−
πτωση η παράνομη διακίνηση και χρήση τους μεταξύ 
κρατουμένων.

12) Η σίτιση των κρατουμένων γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 32 του Σωφρονιστικού Κώδικα, 
σε περίπτωση δε εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 
5 του ιδίου άρθρου λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα 
ασφάλειας. Για τους κρατουμένους των Καταστημάτων 
Κράτησης τύπου Γ ή αυτοτελών τμημάτων Γ τύπου, δεν 
έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 32 παρ. 6 του 
Ν. 2776/1999 (Σωφρονιστικός Κώδικας). 

13) Στα Καταστήματα Κράτησης Γ τύπου ή αυτοτελών 
τμημάτων τύπου Γ η διανομή συσσιτίου, λαμβάνει χώρα 
ανά κελί και θάλαμο με χρήση ειδικών μέσων διανομής 
φαγητού, ώστε ν' αποφεύγονται, οι συγκεντρώσεις μεγά−
λου αριθμού κρατουμένων στον ίδιο χώρο η αταξία και 
τα πάσης φύσεως λειτουργικά προβλήματα. Η διανομή 
συσσιτίου μπορεί να γίνεται και κατά το χρόνο, που 
τα κελιά ή οι θάλαμοι παραμένουν κλειστά, εάν δε η 
κτηριακή δομή επιτρέπει, η διανομή γίνεται δια μέσου 
ειδικών θυρίδων και με την επίβλεψη των σωφρονιστι−
κών υπαλλήλων για κάθε πτέρυγα ή υποπτέρυγα αυτών. 
Στα λοιπά Καταστήματα Κράτησης, όπου είναι δυνατό, 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

14) Η μετακίνηση των κρατουμένων στα Καταστήματα 
Κράτησης τύπου Γ ή σε αυτοτελή τμήματα Γ τύπου 
εκτός της πτέρυγας, όπου κρατούνται επιτρέπεται σε 
όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για την μετακίνηση 
αυτών λαμβάνονται τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας 
και αυξημένα ακόμη σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 
του Ν. 2776/1999, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 
3 του Ν. 4274/2014.

15) Όσοι εκ των κρατουμένων στα Καταστήματα Κρά−
τησης τύπου Γ ή σε αυτοτελή τμήματα Γ τύπου κα−
λύπτουν θέσεις εργασίας, ασκούν τα καθήκοντά τους 
εντός της ιδίας πτέρυγας, όπου κρατούνται. Οι θέσεις 
εργασίας των λοιπών χώρων στα Καταστήματα Κρά−
τησης τύπου Γ ή σε αυτοτελή τμήματα Γ τύπου καλύ−
πτονται μόνο από κρατουμένους, που έχουν μεταχθεί 
εκεί από Καταστήματα Κράτησης τύπου Β, σύμφωνα 
με το άρθρο 41 παρ. 6 του Ν. 2776/1999, όπως προστέ−
θηκε με το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 4274/2014. Συνεργεία 
συντηρήσεων ή άλλου έργου, που αποτελούνται από 
κρατουμένους τύπού Β στα Καταστήματα Κράτησης 
τύπου Γ ή σε αυτοτελή τμήματα Γ τύπου, επιτρέπεται 
να εισέρχονται εντός της πτέρυγας των κρατουμένων 
τύπου Γ, για την εκτέλεση του έργου, πάντοτε υπό την 
επίβλεψη σωφρονιστικών υπαλλήλων. 

16) Οι κρατούμενοι εξετάζονται από τον ιατρό του Κα−
ταστήματος κατά πτέρυγα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
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επικοινωνία κρατουμένων διαφόρων πτερύγων. Επίσης, 
οι επισκέψεις των κρατουμένων στην Κοινωνική Υπηρε−
σία, στη Γραμματεία, στο λογιστήριο, στον ψυχολόγο, 
όπου οι κτιριακές εγκαταστάσεις το επιτρέπουν, πραγ−
ματοποιούνται σε ειδικό χώρο πλησίον της πτέρυγας 
και εκτός Διοικητηρίου.

Άρθρο 5
Μέτρα που αφορούν τους επισκέπτες

1) Οποιοσδήποτε εισέρχεται στο Κατάστημα υπόκειται 
σε έρευνα με ηλεκτρονικά μηχανήματα ανίχνευσης απα−
γορευμένων αντικειμένων και ουσιών ή και σε σωματική 
έρευνα τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 
15 των Εσωτερικών Κανονισμών.

2) Κάθε επισκέπτης παραδίδει κατά την είσοδο του 
στο Κατάστημα την ταυτότητά του και παραλαμβάνει 
ειδική καρτέλα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 
14 των Εσωτερικών Κανονισμών, την οποία φέρει σε 
εμφανές σημείο καθ’ όλη την διάρκεια της επίσκεψης.

3) Οι χώροι των επισκεπτηρίων εποπτεύονται οπτικά 
από εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους, καθώς 
και με ηλεκτρονικά μέσα. Σε περίπτωση διάπραξης αδι−
κήματος ενημερώνονται οι αρμόδιες εισαγγελικές και 
αστυνομικές αρχές.

4) Δεν επιτρέπονται επισκεπτήρια προσώπων που δεν 
φέρουν ταυτότητα ή άλλο έγγραφο παραστατικό της 
ιδιότητάς τους, εκτός των περιπτώσεων που το Συμβού−
λιο της Φυλακής κρίνει διαφορετικά, οπότε συντάσσεται 
πλήρως αιτιολογημένο πρακτικό.

5) Η επιμέλεια του ελέγχου του επισκεπτηρίου (έλεγχος 
ταυτότητας, βαθμός συγγένειας, αριθμός επισκεπτηρίων 
κ.λπ.) ανατίθεται σε συγκεκριμένους υπαλλήλους για λό−
γους ασφάλειας. Προς τούτο, στο εξωτερικό θυρωρείο 
της φυλακής τηρούνται ειδικά βιβλία στα οποία καταγρά−
φονται: η ημερομηνία και η ώρα πραγματοποίησης του 
επισκεπτηρίου, η διάρκειά του, τα στοιχεία ταυτότητας 
του επισκέπτη και του κρατουμένου τον οποίο προτί−
θεται να επισκεφθεί, η μεταξύ τους συγγενική σχέση, η 
ιδιότητα του επισκέπτη και ο αριθμός των εκτελουμένων 
επισκεπτηρίων. Τα βιβλία αυτά υπόκεινται σε έλεγχο και 
θεώρηση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Φύλαξης, 
τον Διευθυντή, ή άλλο ιεραρχικώς προϊστάμενο όργανο 
που ο τελευταίος ήθελε ορίσει.

6) Οι έρευνες των επισκεπτών διακρίνονται, σε σω−
ματικές, σε έρευνες των αποσκευών και των ειδών που 
προορίζονται για τους κρατούμενους.

7) Η σωματική έρευνα των επισκεπτών γίνεται, πέραν 
της περίπτωσης του άρθρου 21 παρ. 15 των Εσωτερι−
κών Κανονισμών και όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες 
ή ισχυρές ενδείξεις απόπειρας εισαγωγής παράνομων 
ουσιών ή αντικειμένων, που μπορούν να χρησιμοποι−
ηθούν για τη διάπραξη αδικημάτων ή την προσβολή 
της ασφάλειας του Καταστήματος, πάντοτε όμως από 
αρμόδιους υπαλλήλους του ιδίου φύλλου παρουσία 
του Διευθυντή ή του Αρχιφύλακα ή των νομίμων ανα−
πληρωτών των. Γίνεται άμεσα σχετική ενημέρωση του 
Εισαγγελέα Επόπτη.

8) Οτιδήποτε εισάγεται από επισκέπτες ή δικηγόρους 
και προορίζεται για κρατούμενους υπόκειται σε έρευνα 
(οπτική, δια της αφής και με ηλεκτρονικά μέσα).

9) Η έρευνα των προαναφερόμενων ειδών γίνεται προ−
σεκτικά και κατά τρόπο που να αποκλείει την πρόκληση 
φθορών, τηρούνται δε πάντοτε κανόνες υγιεινής.

10) Τα απαγορευμένα είδη, κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 12, 14 παρ. 6 και 21 παρ. 8 των Εσωτερικών 
Κανονισμών, επιστρέφονται στον επισκέπτη κατά την 
έξοδό του αφού πρώτα ελεγχθούν. Τα επιτρεπόμενα 
είδη, κατά τις διατάξεις των άρθρων 11 και 14 παρ. 5 
των ανωτέρω Κανονισμών, μετά τον έλεγχο και τη λήξη 
του επισκεπτηρίου, παραδίδονται στους κρατουμένους.

11) Από τους υπαλλήλους που πραγματοποιούν τις 
έρευνες συντάσσονται και υπογράφονται, σε ειδικό βι−
βλίο, σχετικά πρακτικά, στα οποία περιλαμβάνονται τα 
στοιχεία τους, τα στοιχεία του κρατουμένου και του 
επισκέπτη.

12) Σε περίπτωση απόπειρας εισαγωγής επικίνδυνων 
για την ασφάλεια ειδών, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, 
ενημερώνεται ο Επόπτης Εισαγγελέας, ο Διευθυντής 
του Καταστήματος και σε απουσία του ο αναπληρωτής, 
οι οποίοι κινούν τις νόμιμες διαδικασίες.

13) Συνεργεία επισκευών ή συντήρησης, εκπαιδευτές, 
προμηθευτές κ.α., εισέρχονται στο Κατάστημα μόνο 
μετά από σχετική άδεια της Διεύθυνσης του Καταστή−
ματος Κράτησης και ενημέρωση της Εξωτερικής Φρού−
ρησης ή της Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας κατά 
περίπτωση, συνοδεύονται δε και επιτηρούνται στους 
χώρους προορισμού και απασχόλησής τους από σωφρο−
νιστικούς υπαλλήλους. Τα στοιχεία των ανωτέρω μετά 
από έλεγχο ταυτοποίησης καταγράφονται στα βιβλία 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 57 των 
Εσωτερικών Κανονισμών και συγκρίνονται με εκείνα που 
αναγράφονται στην άδεια εισόδου τους.

Άρθρο 6
Μέτρα στους εξωτερικούς χώρους

των Καταστημάτων Κράτησης

1) Τα Καταστήματα Κράτησης οριοθετούνται σε ζώνες 
ασφάλειας, με τη χρήση περιβόλων ή επιβραδυντήρων. 
Λαμβάνεται πρόνοια ώστε κάθε Κατάστημα Κράτησης, 
να διαθέτει τέσσερις (4) περιβόλους ή επιβραδυντήρες 
ήτοι: 

α) Περίβολο προαυλίου 
β) Ενδιάμεσο περίβολο 
γ) Εξωτερικό περίβολο (εξωτερικό μαντρότοιχο)
δ) Περιμετρική περίφραξη ασφαλείας, η οποία οριο−

θετεί την οικοπεδική έκταση του Καταστήματος Κρά−
τησης.

Οι ανωτέρω περίβολοι, οριοθετούν αντίστοιχες ζώνες 
ασφάλειας, ως ακολούθως:

−‘’Α΄ Ζώνη Ασφάλειας’’, η οποία περιλαμβάνει το σύνο−
λο των εγκαταστάσεων του Καταστήματος Κράτησης, 
έως τον εξωτερικό περίβολο. 

−‘’Β΄ Ζώνη Ασφάλειας’’, η οποία περιλαμβάνει την εξω−
τερική ζώνη προστασίας, από τον εξωτερικό περίβολο 
έως και την περιμετρική περίφραξη ασφάλειας.

−‘’Γ΄ Ζώνη Ασφάλειας’’, η οποία περιλαμβάνει την περι−
φερειακή ζώνη προστασίας, η οποία εκτείνεται από την 
περιμετρική περίφραξη ασφάλειας σε ικανή απόσταση, 
ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική περιμετρική 
φύλαξη του Καταστήματος Κράτησης.

2) Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν κτίσματα που να 
εφάπτονται με τον εξωτερικό περίβολο. Μεταξύ του 
εξωτερικού και του ενδιάμεσου περιβόλου, στην Α΄ ζώνη 
ασφάλειας, υπάρχει μη προσβάσιμος χώρος στους κρα−
τούμενους (εσωτερική νεκρή ζώνη). Σε όσα Καταστήμα−
τα δεν υπάρχει εσωτερική νεκρή ζώνη και είναι αδύνα−
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τη η διαμόρφωσή της, εξετάζονται άλλες δυνατότητες 
παρέμβασης, οι οποίες εξασφαλίζουν κατά το μέγιστο 
δυνατό την αποτροπή απόδρασης κρατουμένων.

3) Όλες οι εγκαταστάσεις του Καταστήματος Κρά−
τησης, περιβάλλονται από τον εξωτερικό περίβολο, σε 
κατάλληλα δε σημεία αυτού εγκαθίστανται ασφαλείς 
σκοπιές, η διάταξη των οποίων εξασφαλίζει πλήρη οπτι−
κή επαφή με τους γύρω από τον εξωτερικό περίβολο 
χώρους και τους χώρους του ενδιάμεσου περιβόλου και 
του προαυλίου. Οι σκοπιές που γειτνιάζουν πρέπει να 
έχουν μεταξύ τους οπτική επαφή.

4) Ο εξωτερικός περίβολος, έχει ύψος τουλάχιστον έξι 
(6) μέτρων, επί του οποίου τοποθετείται συρματόπλεγ−
μα ασφαλείας (κονσερτίνα). Όπου αυτός δεν υφίστα−
ται, δύναται να αποτελείται από ενισχυμένη μεταλλική 
κατασκευή, κατά τρόπο ώστε να μην υπάρχουν κενά. 
Η ανωτέρω μεταλλική κατασκευή, είναι ειδικών προδι−
αγραφών, αντιαναρριχητική και μεγάλης αντοχής σε 
φθορά, κοπή ή καταστροφή. Με ιδίου τύπου πλέγματα 
μπορεί να ενισχύεται ο ενδιάμεσος περίβολος και η 
περιμετρική περίφραξη.

5) Μεταξύ του εξωτερικού περιβόλου και της περιμε−
τρικής περίφραξης ασφαλείας, στην Β΄ ζώνη ασφάλειας, 
οριοθετείται ή εξωτερική «νεκρή ζώνη». Σε όσα Κατα−
στήματα δεν υπάρχει εξωτερική «νεκρή ζώνη» και είναι 
αδύνατη η διαμόρφωσή της, εξετάζονται άλλες δυνατό−
τητες παρέμβασης, οι οποίες εξασφαλίζουν κατά το μέ−
γιστο δυνατό την αποτροπή απόδρασης κρατουμένων.

6) Στη Γ’ ζώνη ασφαλείας και όπου η ιδιοκτησιακή 
κατάσταση το επιτρέπει, διανοίγεται δρόμος, έτσι ώστε 
να επιτυγχάνεται ο ασφαλής έλεγχος αυτής. Παράλληλα 
ελέγχονται και διασφαλίζονται τυχόν εγκαταλελειμμέ−
νες εγκαταστάσεις (υδραύλακες, παλαιοί βόθροι, δίοδοι 
κ.λπ.),έτσι ώστε να καθίσταται αδύνατη η χρήση τους 
από κρατούμενους, που επιχειρούν να αποδράσουν.

7) Οι Α΄ και Β΄ ζώνες ασφάλειας, φωτίζονται επαρκώς 
και ελέγχονται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης Στις 
Β΄ και Γ’ ζώνες ασφάλειας, γίνεται τακτική αποψίλωση 
του εδάφους, ώστε να διευκολύνεται ή οπτική επιτήρηση 
των χώρων και η πραγματοποίηση πεζών και εποχού−
μενων περιπολιών. 

8) Τα εξωτερικά θυρωρεία των Καταστημάτων Κράτη−
σης ενισχύονται με κιγκλίδες και κλωβούς ασφαλείας, 
για τον έλεγχο εισόδου και εξόδου ατόμων. Κλωβοί 
ασφαλείας εγκαθίστανται και στις θύρες εισόδου και 
εξόδου οχημάτων, όπου δε είναι εφικτό κατασκευάζεται 
και δεύτερη είσοδος για την ασφαλή τροφοδοσία του 
Καταστήματος και την αποκομιδή των απορριμμάτων. 
Ο χώρος των εξωτερικών θυρωρείων παρακολουθείται 
και καταγράφεται από ηλεκτρονικό ή άλλο σύστημα 
παρακολούθησης.

9) Με μέριμνα του Διευθυντή του Καταστήματος 
και συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές (Δήμο 
ή Κοινότητα, Τροχαία), επιβάλλονται απαγορεύσεις 
στάθμευσης οχημάτων και διέλευσης βαρέως τύπου 
οχημάτων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε ν’ αποτρέπεται το 
ενδεχόμενο της εξωτερικής προσβολής της ασφάλειας 
του Καταστήματος.

10) Οι κινήσεις των σκοπών για ανάληψη και παράδοση 
υπηρεσίας, καθώς και η εποπτεία του τομέα αρμοδι−
ότητας τους, γίνονται στην Β΄ ζώνη ασφάλειας, μέσω 
θυρών, οι οποίες ασφαλίζονται μετά τη διέλευσή τους, 
ουδέποτε δε μέσω της Α΄ ζώνης ασφάλειας, εκτός εάν η 

κτιριακή υποδομή δεν το επιτρέπει, οπότε λαμβάνονται 
πρόσθετα μέτρα ασφάλειας.

11) Η τροφοδοσία και η αποκομιδή των απορριμμάτων 
του Καταστήματος γίνονται κατά προτίμηση σε ώρες 
που αυτό είναι κλειστό.

Τα εισερχόμενα και εξερχόμενα οχήματα στο χώρο 
του Καταστήματος ελέγχονται και με τη χρήση ειδι−
κών μηχανημάτων, όπου αυτά διατίθενται. Ο έλεγχος 
γίνεται σχολαστικά, ώστε ν' αποκλείεται η πιθανότητα 
εισόδου απαγορευμένων ειδών και η διευκόλυνση κάθε 
απόπειρας απόδρασης. Σε ειδικό βιβλίο καταγράφονται 
ο αριθμός κυκλοφορίας κάθε οχήματος, τα στοιχεία του 
οδηγού, η ώρα εισόδου και εξόδου και τα στοιχεία του 
ερευνήσαντος υπαλλήλου.

12) Σε κάθε Κατάστημα λειτουργεί σύστημα συναγερ−
μού, το οποίο ενεργοποιείται σε περίπτωση εκτάκτου 
γεγονότος από το χώρο της κάθε σκοπιάς με φωτεινή 
ένδειξη στην αίθουσα ελέγχου καμερών (control−room) 
και στο Γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας της Υπη−
ρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης του Καταστήματος και 
της Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας. Επίσης, εξα−
σφαλίζεται ασύρματη επικοινωνία μεταξύ των εν λόγω 
υπηρεσιών.

Άρθρο 7
Μέτρα στους εξωτερικούς χώρους

των Καταστημάτων Κράτησης Γ΄ τύπου

1) Η εξωτερική και περιμετρική φύλαξη των Κατα−
στημάτων Κράτησης Γ’ τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 2 
του Ν. 4274/2014, ανατίθεται σε Υπηρεσίες της Ελληνι−
κής Αστυνομίας που ιδρύονται για το σκοπό αυτό. Για 
τη στέγαση και λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών, 
εξασφαλίζονται κατάλληλοι χώροι, εντός της Α΄ Ζώνης 
Ασφάλειας.

2) Ειδικότερα, για τα Καταστήματα Κράτησης τύπου 
Γ, πέραν των περιλαμβανομένων μέτρων στο άρθρο 2 
της παρούσας, λαμβάνονται επιπρόσθετα και τα ακό−
λουθα μέτρα:

Η περιμετρική περίφραξη ασφαλείας στα Καταστήμα−
τα Κράτησης Γ΄ Τύπου πρέπει να περιλαμβάνει δύο (2) 
περιμετρικές περιφράξεις ασφαλείας, εντός της ‘’Β΄ Ζώ−
νης Ασφαλείας’’, οι οποίες προσαρμόζονται στις τοπικές 
συνθήκες και στους ενδεχόμενους περιορισμούς, χωρίς 
‘’κλειστές γωνιές’’ (ευθύγραμμη ανάπτυξη). Η μία (1) εκ 
των ανωτέρω περιφράξεων ασφαλείας (εξωτερικός – 
χαμηλός φράχτης), οριοθετεί την οικοπεδική έκταση 
του Καταστήματος Κράτησης Γ΄ Τύπου, από τη Γ΄ Ζώνη 
Ασφαλείας, ενώ η άλλη περίφραξη (εσωτερικός – υψη−
λός φράχτης), τοποθετείται σε κοντινή απόσταση από 
τον προαναφερόμενο εξωτερικό – χαμηλού ύψους φρά−
χτη. Στις απολήξεις των προαναφερόμενων φραχτών 
ασφαλείας τοποθετούνται συστήματα επιβράδυνσης. 
Ανάμεσα στις δύο (2) περιμετρικές περιφράξεις, πραγ−
ματοποιούνται τεχνικές παρεμβάσεις/κατασκευές για 
την ανάσχεση οχημάτων. Στην περιμετρική περίφραξη 
υπάρχει μία (1) και μόνη κεντρική είσοδος/έξοδος.

3) Επί της ανωτέρω περιμετρικής περίφραξης ασφά−
λειας εγκαθίσταται κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης 
(C.C.T.V.), αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης, αισθητήρες 
αναρρίχησης ή αποσυναρμολόγησης και φωτισμός 
ασφαλείας. 

4) Επίσης, κατασκευάζεται ο αναγκαίος αριθμός υπε−
ρυψωμένων αλεξίσφαιρων φυλακίων παρατήρησης, τα 
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οποία εξασφαλίζουν οπτική επαφή μεταξύ τους. Στα φυ−
λάκια τοποθετούνται ισχυροί προβολείς παρατήρησης, 
ανίχνευσης και εντοπισμού/έρευνας, button συναγερμού.

5) Τα ανωτέρω τεχνολογικά συστήματα ασφαλείας – 
επικοινωνιών είναι συνδεδεμένα με το Κέντρο Ελέγχου 
και Λήψης Σημάτων και Εικόνων της Υπηρεσίας Εξω−
τερικής Ασφάλειας του Καταστήματος Κράτησης, το 
οποίο εγκαθίσταται εντός των χώρων αυτής. 

6) Στη Β΄ Ζώνη Ασφάλειας, κατασκευάζεται θυρω−
ρείο εισόδου – εξόδου, με αλεξίσφαιρη θωράκιση, για 
την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού ελέγχου 
πρόσβασης προσώπων, οχημάτων και αντικειμένων. 
Η πρόσβαση από την κεντρική είσοδο/έξοδο προς το 
θυρωρείο, πραγματοποιείται μέσω διαδρομής ελικο−
ειδούς κίνησης. Στον εξωτερικό χώρο του θυρωρείου 
κατασκευάζεται στεγασμένος «κλωβός ασφαλείας», 
αποτελούμενος από δυο (2) βαρέως τύπου συρόμενες 
μεταλλικές θύρες, για τον έλεγχο ασφάλειας των ει−
σερχομένων/ εξερχομένων οχημάτων.

7) Εντός της «Β΄ Ζώνης Ασφάλειας»ς οριοθετείται χώ−
ρος στάθμευσης αποκλειστικά υπηρεσιακών οχημάτων 
και κατ’ εξαίρεση προσωρινής στάθμευσης οχημάτων 
τροφοδοσίας ή/και συνεργείων επισκευών ή συντήρησης 
και ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν εφάπτεται με 
τον εξωτερικό περίβολο του Καταστήματος Κράτησης.

8) Τέλος, εφόσον είναι εφικτό και επιβάλλεται για λό−
γους ασφάλειας, λαμβάνεται μέριμνα για μακροχρόνια 
μίσθωση τυχόν ιδιωτικών εκτάσεων, που βρίσκονται 
εντός της Γ΄ Ζώνης Ασφαλείας (περιφερειακή ζώνη 
προστασίας).

Άρθρο 8
Ενέργειες Σωφρονιστικού Προσωπικού, προσωπικού 

της Εξωτερικής Φρουράς και Αστυνομικών Δυνάμεων.

1) Το προσωπικό σε κάθε είσοδο του στο Κατάστημα 
υποβάλλεται σε ηλεκτρονικό ή άλλου είδους έλεγχο 
ανίχνευσης απαγορευμένων ουσιών και αντικειμένων, 
καταγράφεται δε υποχρεωτικά η ώρα κάθε εισόδου 
και εξόδου του στο, κατ’ άρθρο 57 παρ. 14 εδαφ. θ΄ των 
Εσωτερικών Κανονισμών, τηρούμενο βιβλίο.

2) Σε κάθε Κατάστημα με μέριμνα και ευθύνη του 
Αρχιφύλακα και του Διοικητή της Εξωτερικής Φρουράς, 
τηρείται κατάσταση των αριθμών τηλεφώνων και των 
διευθύνσεων κατοικίας όλων των υπαλλήλων. Οι υπάλ−
ληλοι υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά, 
καθώς και να ενημερώνουν αμέσως για κάθε μεταβολή. 
Άρνηση ή παράλειψη παροχής στοιχείων στην υπηρεσία 
ελέγχεται πειθαρχικά. 

3) Ο Διευθυντής, ο Διοικητής της Εξωτερικής Φρουράς 
και ο Αρχιφύλακας, ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, 
αξιολογώντας κάθε έκτακτο γεγονός ή πληροφορία 
για επικείμενο περιστατικό που στρέφεται κατά της 
ασφάλειας του Καταστήματος, ειδοποιούν τους εκτός 
υπηρεσίας υπαλλήλους, οι οποίοι συγκροτούνται σε 
ομάδες ετοιμότητας για συνδρομή και υποχρεούνται να 
σπεύσουν αμέσως στο Κατάστημα με κάθε πρόσφορο 
μέσο.

Στις περιπτώσεις αυτές και πριν επιληφθούν τα αρ−
μόδια όργανα, συγκροτείται ομάδα αντιμετώπισης που 
συντονίζει ο Αρχιφύλακας ή ο νόμιμος αναπληρωτής 
του, αποτελούμενη από τους άμεσα διαθέσιμους σω−
φρονιστικούς υπαλλήλους και εξωτερικούς φρουρούς, 
οι οποίοι φέρουν ήπια μέσα άμυνας.

4) Με μέριμνα του Επόπτη Εισαγγελέα του Καταστή−
ματος Κράτησης, συγκροτείται Επιτροπή αποτελούμενη 
από τον ίδιο ως Πρόεδρο, τον Διευθυντή, τον Αρχιφύ−
λακα, τον Διοικητή της Εξωτερικής Φρουράς, τον Διευ−
θυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας και τον Προϊστάμενο 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ως μέλη. Σε περίπτωση 
κωλύματος συμμετέχει ο αναπληρωτής του κωλυομέ−
νου. Έργο της Επιτροπής είναι η κατάρτιση σχεδίων 
παγίων προληπτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων γεγονότων (στάση, απόπειρα απόδρασης, 
πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό κ.λπ.). Τα σχέδια αυτά, τα 
οποία χαρακτηρίζονται απόρρητα, υποβάλλονται στη 
Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής 
Πολιτικής, τηρούνται δε στο Γραφείο του Αρχιφύλακα 
και του Διοικητή της Εξωτερικής Φρουράς, με ευθύνη 
των οποίων ενημερώνεται συνεχώς το προσωπικό. Τα 
σχέδια αυτά επικαιροποιούνται όποτε κρίνεται ανα−
γκαίο. Με μέριμνα του Διευθυντή, συντάσσεται από τον 
Αρχιφύλακα και τον Διοικητή της Εξωτερικής Φρουράς 
περιληπτικό Μνημόνιο Ενεργειών, το οποίο αναρτάται 
στα σημεία εκτέλεσης υπηρεσίας των υπαλλήλων, μη 
προσιτά σε κρατούμενους και ιδιώτες.

5) Στα Καταστήματα Κράτησης Γ’ τύπου, στην ανω−
τέρω Επιτροπή, συμμετέχει ως μέλος και ο Διοικητής 
της Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας. Ο Διοικητής, 
έχει υποχρέωση, να εισηγείται στην Επιτροπή, τυχόν 
αναβάθμιση/βελτίωση των μέτρων ασφάλειας, στις πε−
ριπτώσεις που αυτό επιβάλλεται.

6) Οι τυχόν υπάρχουσες κατά περίπτωση πληροφορί−
ες σχετικά με την ασφάλεια του Καταστήματος συνε−
κτιμώνται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος εάν 
το κρίνει σκόπιμο συγκαλεί έκτακτα σε σύσκεψη την 
ανωτέρω Επιτροπή, για εκτίμηση της κατάστασης και 
λήψη μέτρων.

7) Για το ωρολόγιο πρόγραμμα των κρατουμένων και 
ειδικότερα όσον αφορά τις ώρες ανοίγματος−κλεισί−
ματος των Καταστημάτων Κράτησης, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 8 των Εσωτερικών Κανονισμών. 
Ο έλεγχος της νυκτερινής υπηρεσίας του προσωπικού, 
διασφαλίζεται με τη χρήση ειδικών ωρολογίων νυκτο−
φρουρών ή άλλων προηγμένων τεχνικών μέσων, τα 
οποία καταγράφουν και βεβαιώνουν την ανά διαστή−
ματα τριάντα λεπτών επίσκεψη και έλεγχο του χώρου 
από τον σωφρονιστικό υπάλληλο. Όμοια μέσα ελέγχου 
τοποθετούνται στις σκοπιές προς χρήση των σκοπών 
της Εξωτερικής Φρουράς και σε χρονικά διαστήματα 
που αναφέρονται παραπάνω. Στο Αρχιφυλακείο και το 
γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας της Εξωτερικής 
Φρουράς τηρείται ειδικό Βιβλίο Συμβάντων, στο οποίο 
καταχωρούνται με μέριμνα των επικεφαλής, τα έκτα−
κτα και σοβαρά συμβάντα, που έλαβαν χώρα κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας και οι ενέργειες στις οποίες 
προέβησαν για την αντιμετώπιση τους οι εκτελούντες 
υπηρεσία υπάλληλοι.

8) Το Σωφρονιστικό Προσωπικό, κατά το άνοιγμα και 
κλείσιμο των κελιών και των θαλάμων, κινείται και λει−
τουργεί ομαδικά. Κατά τον ίδιο τρόπο, το προσωπικό 
ενεργεί και σε οποιαδήποτε άλλη έκτακτη περίπτωση, 
πάντα δε υπό την καθοδήγηση του Αρχιφύλακα ή του 
Υπαρχιφύλακα υπηρεσίας.

9) Η διαδικασία του ανοίγματος−κλεισίματος του Κα−
ταστήματος γίνεται σταδιακά, ανάλογα με την εσω−
τερική διαρρύθμιση. Κατά τη διαδικασία αυτή περι−
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ορίζεται στο ελάχιστο η κίνηση στο εσωτερικό του 
Καταστήματος. Επικεφαλής του προσωπικού τίθενται 
οι βαθμοφόροι, το δε προσωπικό παραμένει σε απόλυτη 
ετοιμότητα και συνεχή επικοινωνία, όπως επίσης και το 
προσωπικό της Εξωτερικής Φρουράς, το οποίο τελεί σε 
πλήρη ενημέρωση για το ακολουθούμενο πρόγραμμα. 

10) Στα Καταστήματα Κράτησης τύπου Γ και αυτοτελή 
τμήματα Γ τύπου ο Διοικητής της Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Ασφάλειας έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τον 
αριθμό των κρατουμένων και να έχει πρόσβαση στα 
στοιχεία ταυτότητας αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τους 
Διοικητές των Τμημάτων Εξωτερικής Φρούρησης των 
Καταστημάτων Κράτησης τύπου Α΄ και Β΄.

11) Για τις ενέργειες του προσωπικού της Υπηρεσί−
ας Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήματος Κράτησης Γ 
τύπου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Λει−
τουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας και του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου Ασφάλειας που συντάσσεται 
με ευθύνη του Διοικητή της Υπηρεσίας. 

Άρθρο 9
Μεταγωγές κρατουμένων

1) Οι μεταγωγές κρατουμένων των Καταστημάτων 
Κράτησης Α και Β τύπου, καθώς και των Ειδικών Κατα−
στημάτων Κράτησης Νέων διέπονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 72 και επ. του Σωφρονιστικού Κώδικα, του 
άρθρου 30 των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας 
αυτών και των άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 215/2006.

2) Για τις μεταγωγές κρατουμένων των Καταστημά−
των Κράτησης Γ΄ τύπου, ή των αυτοτελών τμημάτων 
Γ’ τύπου, στα οποία υφίσταται Υπηρεσία Εξωτερικής 
Ασφάλειας, πλην των κρατουμένων που προβλέπονται 
στην παράγραφο 8, του άρθρου 1 του Νόμου 4274/2014, 
εφαρμόζονται οι προβλέψεις των άρθρων 144 έως 154 
του Π.Δ. 141/1991 (Α΄ 58) και της Κ.Δ. 18/2006 του Αρ−
χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με 
τα ισχύοντα στην Υπουργική απόφαση που εκδίδεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 2 του 
Ν.4274/2014 και τα ισχύοντα στο Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Ασφάλειας του Τμήματος Εξωτερικής Ασφάλειας Κατα−
στήματος Κράτησης Γ τύπου. Οι κρατούμενοι της πα−
ραγράφου 8 του άρθρου 1 του Ν.4274/2014, μετάγονται 
εντός του νομού και φυλάσσονται στα πάσης φύσεως 
νοσηλευτικά ιδρύματα, θεραπευτήρια και στα δικαστικά 
μέγαρα, από υπαλλήλους του οικείου τμήματος Εξωτε−
ρικής Φρούρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις 
μεταγωγές κρατουμένων των Καταστημάτων Κράτησης 
Α και Β τύπου. 

3) Για τις μεταγωγές κρατουμένων Γ΄ τύπου, χρησι−
μοποιούνται ειδικά οχήματα. Κατ’ εξαίρεση, η μεταγω−
γή ασθενών κρατουμένων μπορεί να πραγματοποιηθεί 
και με ασθενοφόρα οχήματα, εφόσον τούτο κρίνεται 
επιβεβλημένο, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του 
γνωματεύοντος ιατρού. 

4) Οι κρατούμενοι συνοδεύονται και φρουρούνται πά−
ντοτε δεσμευμένοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
σε ειδικό χώρο κράτησης των Δικαστηρίων, εφόσον 
υφίσταται.

5) Σε περίπτωση τακτικής ή έκτακτης μεταγωγής για 
δικονομικούς λόγους, ο κρατούμενος Γ΄ τύπου, όταν 
εκλείψουν οι λόγοι της μεταγωγής του επαναμετάγεται 
στο Κατάστημα Κράτησης. Σε περίπτωση τακτικής ή 
έκτακτης μεταγωγής για λόγους υγείας, ο κρατούμενος 

Γ τύπου μετάγεται για νοσηλεία αποκλειστικά σε δημό−
σιο νοσοκομείο/θεραπευτήριο, εκτός και δεν υπάρχει σ’ 
αυτά η αναγκαία μονάδα περίθαλψης και παραμένει σε 
ειδικά διαμορφωμένους θαλάμους νοσηλείας. 

6) Για τους κρατούμενους Γ τύπου, οι οποίοι νοση−
λεύονται σε νοσοκομείο ή άλλο θεραπευτήριο, ο Διοι−
κητής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας καθορίζει 
με απόφασή του, τις ώρες και τις προϋποθέσεις του 
επισκεπτηρίου, έχοντας το δικαίωμα να απαγορεύσει 
το επισκεπτήριο για λόγους ασφάλειας, ενημερώνοντας 
σχετικώς τον Εισαγγελέα−Επόπτη του Καταστήματος 
Κράτησης. Το δικαίωμα της απαγόρευσης αυτής δεν 
ισχύει για τους συνηγόρους των κρατουμένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 10
Ενέργειες αποκατάστασης τάξης και ασφάλειας

1) Η διατήρηση και αποκατάσταση της τάξης και 
ασφάλειας στα Καταστήματα Κράτησης είναι υπο−
χρέωση όλου του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 66 του 
Σωφρονιστικού Κώδικα. 

2) Ευθύς ως γίνει αντιληπτή απόπειρα απόδρασης 
ή άλλη έκνομη ενέργεια: α) τίθεται σε λειτουργία το 
σύστημα συναγερμού, β) ενημερώνονται αμέσως οι προ−
ϊστάμενοι και το λοιπό προσωπικό του Καταστήματος, 
γ) οι τοποθέτες άλλων τμημάτων και πτερύγων δεν 
εγκαταλείπουν τις θέσεις τους και δ) απομονώνεται το 
τμήμα ή ο χώρος όπου εκδηλώνεται η έκνομη ενέργεια, 
για δε την αποτροπή της κινείται και ενεργεί αναλό−
γως η ομάδα ετοιμότητας της Εξωτερικής Φρουράς και 
όταν τούτο είναι ανέφικτο συμβάλλουν οι υπάλληλοι 
των υπόλοιπων τμημάτων και πτερύγων, έχοντας εν τω 
μεταξύ διασφαλίσει τους χώρους αρμοδιότητάς τους. 
Εάν παρ’ όλα αυτά είναι αδύνατη η αντιμετώπιση της 
κατάστασης, εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στο 
άρθρο 65 παρ. 1 έως και 4 του Σωφρονιστικού Κώδικα.

3) Στις περιπτώσεις αντίστασης ή απείθειας των κρα−
τουμένων σε νόμιμες διαταγές, το προσωπικό επιδει−
κνύει αυτοκυριαρχία και αυτοσυγκράτηση, έχοντας δε 
άμεση αντίληψη της κατάστασης προβαίνει αμέσως σε 
κάθε ενέργεια, που συμβάλει στην εξάλειψη του κινδύ−
νου και την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας 
του Καταστήματος. Ειδικότερα, επιβάλλεται συγκέντρω−
ση προσωπικού και λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, απο−
μόνωση πτερύγων και λοιπών χώρων, ενημέρωση όλου 
του προσωπικού εσωτερικής φύλαξης και εξωτερικής 
φρούρησης με ταυτόχρονη ενημέρωση του Επόπτη Ει−
σαγγελέα, του Διευθυντή του Καταστήματος και των 
Αστυνομικών Δυνάμεων.

4) Σε περίπτωση διασάλευσης της ομαλής λειτουργί−
ας του Καταστήματος και διατάραξης της ασφάλειάς 
του από έκνομες ενέργειες, (ομαδική απείθεια, στά−
ση ή αντίσταση κρατουμένων σε νόμιμη διαταγή κ.λπ.) 
ή από απρόβλεπτες φυσικές καταστροφές (σεισμός, 
πλημμύρα, εκτεταμένη πυρκαγιά κ.λπ.), ο Διευθυντής 
του Καταστήματος ή ο αναπληρωτής του, εκτός των 
άλλων ενεργειών, θέτει το προσωπικό σε κατάσταση 
επιφυλακής, κατά την οποία άπαντες οι εκτός υπη−
ρεσίας ευρισκόμενοι ειδοποιούνται και προσέρχονται 
αμέσως στο Κατάστημα, όπου παραμένουν μέχρι να 

ddimitropoylos@yahoo.com
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αποκατασταθεί η ασφάλεια και να αποδεσμευθούν με 
νέα εντολή του Διευθυντή ή του αναπληρωτή του. Σε 
κατάσταση επιφυλακής τίθεται και μέρος ή όλο το διοι−
κητικό προσωπικό, για κάλυψη διοικητικής υποστήριξης, 
εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Διευθυντή.

5) Σε καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις καθώς 
και σε κάθε άλλη περίπτωση επέμβασης πυροσβεστικών 
ή άλλων δυνάμεων αρωγής, εφαρμόζονται τα προβλε−
πόμενα στο άρθρο 8 παρ. 4 του παρόντος κανονισμού 
σχέδια ασφάλειας. 

6) Οι Αστυνομικές Δυνάμεις που προσέρχονται στο 
χώρο του Καταστήματος, επιλαμβάνονται του έργου 
της αποκατάστασης της τάξης, βοηθούμενες από το 
προσωπικό του.

7) Η επέμβαση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 65 παρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα. Η σε εξαι−
ρετική περίπτωση χρήση πυροβόλων όπλων διέπεται 
από τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 3 
Ν. 3169/2003 και του άρθρου 50 Ν. 2721/1991. Ο σχεδια−
σμός και εκτέλεση της επιχείρησης καταστολής, απο−
τελεί υποχρέωση του Επικεφαλής των Αστυνομικών 
Δυνάμεων και των βοηθών του, το έργο των οποίων 
συνδράμει ο Διευθυντής και το προσωπικό του Κατα−
στήματος.

8) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία Κατάστημα 
Κράτησης δέχεται εξωτερική επίθεση και το προσωπικό 
της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης ή Εξωτερικής 
Ασφάλειας προκειμένου για Καταστήματα Κράτησης 
Γ’ τύπου, ενεργοποιήσει το σύστημα συναγερμού, με 
μέριμνα του Διευθυντή του Καταστήματος ή του Αρχι−
φύλακα, οι κρατούμενοι επιστρέφουν στα κελιά τους.

9) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγκρο−
τείται συμβουλευτικό όργανο αντιμετώπισης έκτακτων 
γεγονότων σε Καταστήματα Κράτησης αποτελούμενο 
από: α) το Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−

νων Δικαιωμάτων β) το Γενικό Διευθυντή Αντεγκληματι−
κής και Σωφρονιστικής Πολιτικής, γ) το Γενικό Διευθυντή 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δ) τον Προϊστάμενο του 
Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημά−
των Κράτησης και ε) τον Προϊστάμενο του Τ.Ε.Φ.Κ.Κ. Σε 
περίπτωση κωλύματος συμμετέχει ο αναπληρωτής του 
κωλυομένου. Το όργανο αυτό συνέρχεται και λειτουρ−
γεί σε περίπτωση μεμονωμένης ή γενικευμένης κρίσης 
στα Σωφρονιστικά Καταστήματα και εγκαθίσταται στο 
γραφείο του Γενικού Διευθυντή Αντεγκληματικής και 
Σωφρονιστικής Πολιτικής, με μέριμνα του οποίου εξα−
σφαλίζεται γραμματειακή υποστήριξη.

10) Σε περίπτωση γενικευμένης κρίσης από την οποία 
επηρεάζεται και Κατάστημα Κράτησης Γ τύπου ή σε 
περίπτωση μεμονωμένου γεγονότος το οποίο λαμβάνει 
χώρα σε Κατάστημα Κράτησης Γ τύπου, στην σύνθεση 
του ανωτέρω οργάνου προσκαλείται και συμμετέχει ο 
Δ/ντής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρή−
σεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Α.Ε.Α.) του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 11
Τελικές διατάξεις

Κάθε άλλη απόφαση που αντίκειται στις διατάξεις της 
παρούσης καταργείται.

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει ένα μήνα 
μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Aθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014
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