
Γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της Π.Ο.Υ.Ε.Φ. σχετικά 
με τα διπλώματα οδήγησης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Μας τέθηκε το ερώτημα του σύννομου ή όχι της εκτέλεσης υπηρεσίας οδηγού 
υπηρεσιακών οχημάτων από τους υπαλλήλους εξωτερικής φρούρησης, και 
ειδικότερα της συναφούς υποχρέωσης των ανωτέρω υπαλλήλων να 
καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία φωτοαντίγραφο της άδειας αυτής ή 
υπεύθυνη δήλωση.

Επί του ως άνω ερωτήματος παρατηρούνται τα ακόλουθα:

Στην παρ. 4 του άρθρ. 49 του ν. 2721/1999, που αφορά στην στελέχωση του 
κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης 
ορίζεται ότι:
¥4. Για την πλήρωση των θέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 
διορίζονται Έλληνες πολίτες, απόφοιτοι λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν ηλικία 
μεγαλύτερη των 30 ετών, πρέπει να είναι αρτιμελείς, να έχουν ανάστημα 
(χωρίς υποδήματα) τουλάχιστον ενός μέτρου και εβδομήντα εκατοστών (1,70) 
και οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Για 
την επιλογή τους εφαρμόζονται τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια: α)…δ) 
Η κατοχή άδειας ικανότητας οδηγού Γ΄ ή Δ΄ κατηγορίας.®

Περαιτέρω, στην παρ. 9 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι:
¥9. Με προεδρικό διάταγμα, …, καθορίζεται η σύσταση, η στελέχωση και ο 
τρόπος οργάνωσης της Υπηρεσίας Εξωτερικής φρούρησης Καταστημάτων 
Κράτησης, ο χρόνος και η διαδικασία προαγωγών, η στολή και ο οπλισμός, τα 
καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού, ο χρόνος εργασίας, η 
εκπαίδευση και η επιμόρφωσή του, καθώς και η κατανομή των θέσεων στους 
βαθμούς της ιεραρχίας, οι υπηρεσιακές μεταβολές, τα διοικητικά και 
πειθαρχικά μέτρα που λαμβάνονται σε βάρος των υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ 
του παραπάνω προσωπικού, όπως και οι σχέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας 
με τις Υπηρεσίες Εξωτερικής φρούρησης. Με απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεών τους.®

Με βάση την παραπάνω εξουσιοδοτική διάταξη έχει εκδοθεί το ΠΔ 215/2006 
το οποίο στο άρθρο 10 παρ.3 ¥ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΦΡΟΥΡΩΝ® ορίζει ότι:
¥3. Οδηγοί υπηρεσιακών οχημάτων είναι όλοι οι φρουροί που κατέχουν την 
προβλεπόμενη κατά νόμο και κατά περίπτωση για κάθε όχημα άδεια 
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οδήγησης. Δεν έχουν δικαίωμα άρνησης εκτέλεσης της σχετικής υπηρεσίας, 
χρεώνονται το όχημα με τα παρελκόμενά του και είναι υπεύθυνοι για τη 
φύλαξη και την καλή λειτουργία του.®

Τέλος, στο αρθρ. 23 ¥Προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου®, παρ. 2β, 4 και 5 
του ν. 3528/2007 ορίζεται ότι:
¥2. Ειδικότερα το προσωπικό μητρώο περιλαμβάνει: α)……β) Τους τίτλους 
σπουδών ή άλλα τυπικά προσόντα.…
3. …
4. Η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού υποχρεούται να τηρεί, να φυλάσσει και 
να ενημερώνει το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων. Η παράλειψη των υπόχρεων για 
εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου συνιστά το παράπτωμα της 
περίπτωσης στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 107.
5. Η αρμόδια υπηρεσία, σε περίπτωση μετάθεσης του υπαλλήλου, συγκροτεί 
βοηθητικό προσωπικό μητρώο με τα απαραίτητα στοιχεία, το οποίο τον 
συνοδεύει.®

Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η άδεια ικανότητας οδηγού 
κατηγορίας ΓΆ και ΔΆ αποτελεί απαραίτητο προσόν, βάσει του νόμου 
2721/1999, για την κατάταξη στο σώμα των υπαλλήλων Εξωτερικής 
Φρούρησης. Η άδεια αυτή κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 
για την εισαγωγή στο σώμα των υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης. Όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο ΠΔ 215/2006, οι Εξωτερικοί Φρουροί υποχρεούνται 
να εκτελούν υπηρεσία οδηγού υπηρεσιακών οχημάτων, ανάλογα με την 
κατηγορία της άδειας οδηγού που κατέχει ο κάθε ένας. Επομένως, η 
τασσόμενη από το σχετικό προεδρικό διάταγμα υποχρέωση είναι απόλυτα 
σύμφωνη με τον εξουσιοδοτικό νόμο και κείται εντός των πλαισίων της 
νόμιμης εξουσιοδότησης.

Επειδή, όμως, παρά την αρχική κατοχή της σχετικής άδειας, είναι δυνατόν 
στο μέλλον η άδεια αυτή να τροποποιηθεί, με την προσθήκη και άλλης 
κατηγορίας οχημάτων, ή να αφαιρεθεί λόγω π.χ. παράβασης διατάξεων του 
Κ.Ο.Κ., ή να μειωθεί η πραγματική δυνατότητα οδήγησης για λόγους υγείας ή 
άλλους, είναι εύλογη η απαίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας να τηρεί στο 
μητρώο υπαλλήλου φωτοαντίγραφο της άδειας ή υπεύθυνη δήλωση του 
υπαλλήλου. Κάτι τέτοιο προβλέπεται από το άρθρ. 23 παρ. 2β, 4 και 5 του ν. 
3528/2007, αφού στα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων εξωτερικής 
φρούρησης περιλαμβάνεται, κατά την παρ. 4 του άρθρ. 49 του ν. 2721/1999 
εδ. δ), και η ικανότητα οδήγησης.

Κατά συνέπεια, η εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού υπηρεσιακών οχημάτων από 
υπαλλήλους εξωτερικής φρούρησης είναι, κατά τα ανωτέρω, σύννομη, το ίδιο 
δε ισχύει και για την κατάθεση και τήρηση αντιγράφου της άδειας οδήγησης 
στο μητρώο του υπαλλήλου. Άλλο είναι το ζήτημα της ασφαλούς φύλαξης των 
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εν λόγω εγγράφων από την Υπηρεσία και η εξασφάλιση της περιορισμένης 
πρόσβασης στα έγγραφα αυτά, ώστε να μη θιγούν τα προσωπικά δεδομένα 
εκάστου.

Επομένως, επί του τεθέντος ερωτήματος προσήκει θετική απάντηση.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008
Ο γνωμοδοτών νομικός σύμβουλος

Χαράλαμπος Κ. Μπουκουβάλας
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