
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες 

διατάξεις» 

 

Συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε ότι στην κατ’ άρθρο συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αφορά την 

ίδρυση Καταστημάτων Κράτησης Γ’ τύπου (υψίστης ασφαλείας), μετά την καθολική 

στήριξη όλων των παρατάξεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ακόμα και βουλευτών των 

κυβερνώντων κομμάτων στα δίκαια αιτήματά μας, ο υπουργός Δικαιοσύνης προχώρησε 

σε νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο που αφορά τα καθήκοντα των υπαλλήλων της 

Εξωτερικής Φρουράς στα καταστήματα κράτησης Γ’ τύπου και δεσμεύτηκε κατά τη 

συνεδρίαση, για την κλήση όλων των αρμόδιων φορέων σε κοινή συνάντηση με θέμα 

την εξωτερική ασφάλεια των Καταστημάτων Κράτησης Γ’ τύπου και την εκ νέου 

κατάθεση ενός συστήματος φρούρησης που θα ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες 

φρούρησης των καταστημάτων αυτών. 

Η συνάντηση αυτή και η κατάθεση της νέας πρότασης θα 

πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της λειτουργίας του νέου τύπου 

καταστήματος κράτησης. 

Το ΔΣ της ΠΟΥΕΦ ευχαριστεί θερμά όλους εκείνους που βοήθησαν ώστε να 

επιτευχθεί το αποτέλεσμα αυτό. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε το ΔΣ της πρωτοβάθμιας 

ένωσης εξωτερικών φρουρών του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού. 

Οφε ί λουμε  όμως  πάραυ τα  να  υπ ενθυμ ί σουμε  ό τ ι  δ εν  

ι κ ανοπο ιούμαστ ε  μ ε  τ α  ψ ι χ ί α .   

Η  θέση  μας  ε ί να ι  κ α ι  θα  ε ί ν α ι  μ ί α  κα ι  μ οναδ ι κή  κα ι  αυτή  

θα  προσπαθήσουμε  να  π ε τ ύχουμε  :  «Η  Υπηρεσ ί α  Ε ξωτ ερ ι κής  

Φρούρησης  Κα ταστημάτων  Κράτησης  ε ί ν α ι  η  μοναδ ι κή  

αρμόδ ι α  υπηρ εσ ί α  γ ι α  τ η ν  Εξωτ ερ ι κή  Φρούρηση  ό λων  των  
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κα ταστημάτων  κράτησης  τ η ς  χώρας .  Η  Υπηρεσ ί α  Ε ξωτ ερ ι κής  

Φρούρησης  Καταστημάτων  Κράτησης  ε ί ν α ι  αυ τή  που  πρ έπ ε ι  

ν α  αναλάβε ι  ε ξ ’  ο λοκλήρου  τ ην  ε ξωτ ερ ι κή  φρούρηση  σ τα  

Κα ταστήματα  Κράτησης  Γ ’  τ ύπου .  Η  ασ τυνομ ία  θα  πρ έπ ε ι  ν α  

π ερ ι ορ ι σ τ ε ί  σ την  συνδρομή  προς  την  Ε ξωτ ερ ι κή  Φρουρά  κα ι  

σ τ ην  τ ήρηση  τη ς  π ερ ι μ ε τ ρ ι κής  ασφάλε ι α ς  των  κα ταστημάτων  

αυ τών . »  

Τα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν την Υπηρεσία μας έχουν ως 

εξής :   

Η τελική μορφή της παραγράφου 1 του άρθρου 15 που αναριθμήθηκε σε 

14 και αφορά τα καθήκοντα των Εξωτερικών Φρουρών στα Καταστήματα 

Κράτησης Γ’ τύπου είναι : 

 
«1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 48 του ν. 2721/1999 προστίθεται εδάφιο 

ως εξής: 

«Στο προσωπικό της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που υπηρετεί στα καταστήματα κράτησης Γ’ 

τύπου, την  εξωτερική και περιμετρική φρούρηση των οποίων αναλαμβάνει η Ελληνική 

Αστυνομία, ανατίθενται κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παράγραφο 1, άλλα 

καθήκοντα, όπως επιφυλακής με ή χωρίς όπλο, οργάνωσης ομάδων περιπολιών εντός 

της νεκρής ζώνης, επέμβασης και ελέγχων εντός του καταστήματος και άλλες 

αρμοδιότητες σχετικά με την εσωτερική ασφάλεια του καταστήματος.   

Η ανάθεση τέτοιων καθηκόντων γίνεται με απόφαση του Διοικητή του Τμήματος 

Εξωτερικής Φρούρησης ή του νόμιμου αναπληρωτή του, κατόπιν αιτήματος του 

Διευθυντή του οικείου καταστήματος κράτησης.   

Η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 19 του ν. 4267/2014 εφαρμόζεται και στο 

προσωπικό της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που υπηρετεί στα καταστήματα κράτησης Γ’ 

τύπου.» 

Αντί του αρχικού : 

«1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 48 του ν. 2721/1999 προστίθεται εδάφιο 

ως εξής:  

«Στo προσωπικό της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που υπηρετεί στα καταστήματα κράτησης Γ’ 

τύπου, την εξωτερική και περιμετρική φρούρηση των οποίων αναλαμβάνει η Ελληνική 

Αστυνομία, ανατίθενται, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παράγραφο 1, άλλα 

καθήκοντα, όπως φύλαξης, επιφυλακής χωρίς όπλο, οργάνωσης ομάδων περιπολιών, 

επέμβασης και ελέγχων εντός του καταστήματος και άλλες αρμοδιότητες σχετικά με 

την εσωτερική ασφάλεια του καταστήματος. Η ανάθεση τέτοιων καθηκόντων 

γίνεται με απόφαση του Διευθυντή του οικείου καταστήματος κράτησης.».» 

 

Επίσης στο νομοσχέδιο αυτό ψηφίστηκαν και οι κάτωθι διατάξεις που αφορούν το 

σύνολο των Εξωτερικών Φρουρών : 

 παράγραφος 2 του άρθρου 15 που αναριθμήθηκε σε 14  



«2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 50 του ν. 2721/1999 αντικαθίσταται ως 

εξής :  

«4. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης 

Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατέχουν 

υπηρεσιακό οπλισμό, δύνανται να φέρουν αυτόν και εκτός υπηρεσίας, για 

χρονικό διάστημα που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη και επιτρέπεται, με τις ίδιες προϋποθέσεις και ύστερα από 

άδεια, να κατέχουν και να φέρουν και ιδιωτικό ατομικό οπλισμό. …………………»» 

Με την προσθήκη αυτή στο άρθρο 50 προβλέπεται η οπλοφορία των Εξωτερικών 

Φρουρών και εκτός υπηρεσίας. Αναμένεται η έκδοση ΚΥΑ που θα ρυθμίζει τον χρόνο 

και τις προϋποθέσεις οπλοφορίας εκτός υπηρεσίας. 

 Στο άρθρο 16 που αναριθμήθηκε σε 15 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 (Α΄164) αντικαθίσταται ως 

εξής :  

«4. Για τη χορήγηση των αδειών των προηγούμενων παραγράφων ο 

ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 2 και επιπλέον να κατέχει τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης ειδικότητας 

συναφούς προς την άσκηση των δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκήσει. Το 

προσωπικό των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, το οποίο 

θα φέρει όπλο για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ. 2 

του άρθρου 5, απαιτείται να έχει εκπληρώσει και τις στρατιωτικές του 

υποχρεώσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι 

τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση των 

ανωτέρω αδειών εργασίας κατά κατηγορία.». 

Με τη ρύθμιση αυτή, δίνεται το δικαίωμα στον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να συνυπογράφει σε ΚΥΑ για τους τίτλους σπουδών που 

απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας ως υπάλληλος ασφαλείας (SECURITY) 

 Στο άρθρο 45 που αναριθμήθηκε σε 44 

Στους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης, που είναι θύματα εγκλημάτων 

βίας από πρόθεση, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του ν. 

3811/2009 (Α’ 931), τα οποία τους προκάλεσαν αναπηρία ή βαριά 

παραμόρφωση και έχουν τελεστεί στην ημεδαπή, μετά την 1.1.2010 χορηγείται 

αναρρωτική άδεια με αποδοχές, χωρίς διακοπή, μέχρις ότου η οικεία υγειονομική 

επιτροπή γνωματεύσει ότι είναι ικανοί προς εργασία. 

Η ρύθμιση αυτή μιλάει για τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης που έχουν 

πέσει θύματα βίας εντός ή εκτός υπηρεσίας από κρατούμενους και συνεργούς τους, ή 

και από τρομοκρατικές ή άλλες επιθέσεις λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας. 

 

 



                                                            ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

                                                                       ΓΙΑ ΤΟ 

                                                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                   -Ο-                                                                                                           -Ο- 

             ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    

                 

         Ιωάννης Αναγνώστου                                                                    Δημήτριος Δημητρόπουλος 

             6973823987                                                                                           6977507095 

 


