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ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις στην απάντηση της πολιτικής ηγεσίας Υ.Δ.Δ.Α.Δ. προς    

ερωτώντες βουλευτές.   

 
              

              Κύριε Υφυπουργέ, 

 

 

              Σε συνέχεια των απαντήσεών σας σε σειρά ερωτημάτων βουλευτών της 

ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ που αφορούσαν θέματα της Υπηρεσίας Εξωτερικής 

Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης όπως η λειψανδρία, η μη έγκαιρη καταβολή 

δεδουλευμένων, η υποβάθμιση της ασφάλειας των καταστημάτων κράτησης λόγω 

μείωσης κονδυλίων, ο ανεπαρκής υλικοτεχνικός εξοπλισμός, η εξαντλητική μείωση των 

αποδοχών των υπαλλήλων κλπ. Έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι : 

1. Παρά του γεγονότος ότι όπως αναφέρετε στις απαντήσεις σας είχαν αρχικά 

εγκριθεί 100 θέσεις για την εξωτερική φρουρά και μετέπειτα είχαν ζητηθεί άλλες 

450 θέσεις στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων για το 2011, καμία από 

αυτές δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της 

χώρας, πάραυτα σκοπεύετε στο σχετικά άμεσο μέλλον, να προχωρήσετε τόσο 

στο «άνοιγμα» του νέου καταστήματος κράτησης στο νομό Χανίων, όσο και 

στην πλήρη λειτουργία του καταστήματος κράτησης Νιγρίτας Σερρών 

παραδεχόμενοι ωστόσο ότι και το προσωπικό δεν επαρκεί για την επάνδρωση 

των ήδη υπαρχόντων καταστημάτων κράτησης, πόσο μάλλον για τα νέα 

καταστήματα, (άλλωστε γι’ αυτό προγραμματιστήκανε οι προσλήψεις για το 

2011), αλλά και ότι τα κονδύλια για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και 

εξαιρέσιμες ημέρες  υπέστησαν μείωση λόγω δημοσιονομικής πολιτικής κατά 
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20% το 2011, ενώ τουλάχιστον κατά 40% κατά τα τελευταία τρία (3) έτη 

συμπληρώνουμε εμείς. 

2. Σαφέστατα «η όποια μείωση των θέσεων, δεν σημαίνει ότι καταργείται η ατομική 

ευθύνη, ούτε αποτελεί άλλοθι για τη μη ορθή - στα πλαίσια της μέσης συνετής 

δυνατότητας – εκτέλεσης των υπηρεσιακών καθηκόντων», αλλά οπωσδήποτε 

επιβαρύνει τόσο το έργο των εξωτερικών φρουρών, όσο και γενικότερα την 

ασφάλεια των καταστημάτων κράτησης αλλά και την ασφάλεια   ολόκληρης της 

κοινωνίας. 

      Ως εκ’ τούτου θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι οι Εξωτερικοί 

Φρουροί, συναισθανόμενοι το βάρος της ευθύνης που φέρουν για την 

διεκπεραίωση του δύσκολου κατά γενική ομολογία έργου τους, που υπό τις 

συνθήκες που ‘σεις συνομολογείτε γίνεται ακόμη δυσκολότερο, υπερβάλουν 

εαυτόν, πέραν «της μέσης συνετής δυνατότητας», για να διαφυλάξουν την 

πολύτιμη ασφάλεια των καταστημάτων κράτησης και να εκτελέσουν άριστα τα 

υπηρεσιακά τους καθήκοντα, ακόμη και αν αυτό μεταφράζεται σε 13000 

οφειλόμενα ρεπό, μόνο στην Εξωτερική Φρουρά του Κορυδαλλού, μείωση των 

αποδοχών τους τουλάχιστον κατά 40% και ανεπαρκέστατο υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό. Επιπλέον σας παραθέτουμε μερικά νούμερα για να αντιληφθείτε το 

κενό ασφαλείας στα καταστήματα κράτησης και τον κίνδυνο που διατρέχει η 

κοινωνία μας. Το 40% των σκοπιών πανελλαδικά δεν φρουρείται,  οι μεταγωγές 

και οι φρουρήσεις κρατουμένων κατά σύστημα γίνονται με μειωμένη δύναμη, 

π.χ.  ο Κορυδαλλός φρουρεί  δώδεκα (12) σκοπιές σε σύνολο δεκαοκτώ(18),η 

Χαλκίδα  τέσσερις(04) σε σύνολο επτά (07) κ.α. χωρίς να συνυπολογίζουμε 

επιπλέον υπηρεσίες, όπως περιπολίες, που προβλέπονται για την ασφάλεια των 

καταστημάτων κράτησης και δεν πραγματοποιούνται . 

3. Η φρούρηση νοσηλευομένων κρατουμένων, δεν έχει σκοπό μόνο την αποτροπή 

μίας πιθανής απόδρασης του κρατούμενου αλλά  την ασφάλεια του ιδίου, των 

πολιτών και  του προσωπικού του νοσοκομείου, από πιθανές εξωτερικές 

προσβολές λόγω αντιδικίας, δικαστικών διεκδικήσεων (πχ μάρτυρες κατηγορίας) 

, διαφορές μεταξύ κοινωνικών ομάδων (πχ ακροδεξιοί, αναρχικοί, κ.α.)  . Έτσι 

είναι  παράτολμο, επικίνδυνο, αλλά και παράνομο σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία   να φυλάσσεται ο κρατούμενος μόνο με ένα άτομο, ανεξάρτητα της 

κατάστασης της υγείας του, πολύ δε περισσότερο όταν τα συνοδευτικά του 

έγγραφα τον χαρακτηρίζουν ως «επικίνδυνο απόδρασης». Μην ξεχνάμε ότι ο 

Εξωτερικός Φρουρός  έχει τις ίδιες βιολογικές ανάγκες και αντοχές όπως όλοι οι 

άνθρωποι. 

4. Απαριθμείτε στις απαντήσεις σας μία σειρά κονδυλίων που έχουν διατεθεί για 

«…τη συνεχή βελτίωση του εξοπλισμού της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης 

των καταστημάτων Κράτησης», πλην όμως θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 

ότι οι συσκευές X-RAYS, ελέγχου χειραποσκευών με ακτίνες Χ, ανίχνευσης 

ναρκωτικών και μεταλλικών αντικειμένων, οι ηλεκτρονικές κλειδαριές, και σχεδόν 

όλα  αυτά που αναφέρετε στις απαντήσεις σας δεν αποτελούν εξοπλισμό της 

Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης . Δυστυχώς 

για την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, τις ανάγκες 

της και τον εξοπλισμό της - αλεξίσφαιρα γιλέκα, (έλεγχος για το αξιόμαχο των 



 

πεπαλαιωμένων και αγορά καινούριων προς κάλυψη αυξημένων  αναγκών), 

δημόσιο ατομικό οπλισμό, αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και καταπονημένων 

οχημάτων, χορηγία προβλεπομένων υπηρεσιακών ειδών και ειδών υπηρεσιακής 

ένδυσης και υπόδησης, προβλεπόμενη ανά εξάμηνο μετεκπαίδευση, δημιουργία 

σχολής βαθμοφόρων, αντικατάσταση κατεστραμμένων φορητών ασυρμάτων 

και ασυρμάτων βάσης, συντήρηση και ανέγερση όπου χρειάζεται κτιρίων της 

φρουράς όπως σκοπιές, αποθήκες οπλισμού, αρχιφυλακεία κλπ ,  τα τελευταία  

έτη ελάχιστα έως μηδενικά κονδύλια έχουν διατεθεί στην Υπηρεσία της 

Εξωτερικής φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης.                        

     Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις πριν λίγους μήνες οι Εξωτερικές Φρουρές των 

Καταστημάτων Κράτησης της χώρας, εφοδιαστήκανε με φορητούς ασυρμάτους 

τους οποίους αγόρασε και διέθεσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων 

Εξωτερικής Φρούρησης, ότι οι όποιες εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται, γίνονται 

με έξοδα των ίδιων των φρουρών και ότι υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι από το 

2002 που διοριστήκανε και μέχρι σήμερα δεν έχουν παραλάβει χορηγία 

υπηρεσιακών ειδών. 

      Η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, αποτελεί ένστολη 

και ένοπλη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης με συγκεκριμένα καθήκοντα 

και υποχρεώσεις. Δυστυχώς κοινή διαπίστωση αλλά και πεποίθηση πλέον όλων των 

υπαλλήλων είναι ότι δεν απολαμβάνει της δέουσας προσοχής ώστε οι υπάλληλοί της 

να ασκούν υπό τουλάχιστον ανεκτές προϋποθέσεις τα  καθήκοντά τους. 

     Σας καλούμε λοιπόν άμεσα, να εφαρμόσετε όλες εκείνες τις διατάξεις των νόμων οι 

οποίες ορίζουν την υποχρέωση της πολιτείας προς τους υπαλλήλους της υπηρεσίας 

Εξωτερικής Φρούρησης που αφορούν τον εξοπλισμό, την εκπαίδευση, την ιεραρχία, 

την επάνδρωση και την αμοιβή, ώστε οι υπάλληλοι να ασκούν αγόγγυστα, 

παραγωγικά και με αμείωτο ενδιαφέρον τα καθήκοντά τους για την προάσπιση της 

ασφάλειας των Καταστημάτων Κράτησης και του κοινωνικού συνόλου. 

      Η απαξίωση και η αδιαφορία προς τις ανάγκες της υπηρεσίας μας δεν μπορεί 

πλέον να είναι αποδεκτή. 
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                                                                   ΓΙΑ ΤΟ 
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