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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων προσω
πικού Φυλακών, Σωφρονιστικών Καταστημάτων καί
'Ιδρυμάτων ’Αγωγής ’Ανηλίκων καί άλλων τινών δια
τάξεων».

ΙΙρός τψ’ Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Αιά τών διατάξεων τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου ρυθμί

ζονται θέματα προσωπικού τών Φυλακών, Σωφρονιστικών 
καί Θεραπευτικών Καταστημάτων, ως και Ιδρυμάτων Α
γωγής ’Ανηλίκων. 'Η ρύθμισις αϋτη είναι απαραίτητος διά 
την εύρυθμον λειτουργίαν των.

Είδικώτερον, αΐ έπί μέρους διατάξεις τοϋ σχεδίου τούτου 
έχουν ώς ακολούθως :

"Αρθρον 1.
Διά τοϋ άρθρου τούτου, οι καθηγηται Μέσης Εκπαιδευ- 

σεως τών 'Ιδρυμάτων ’Αγωγής Ανήλικων τοϋ 1 πουργειου 
Δικαιοσύνης, χάριν τής άρχής τής ίσης μεταχειρίσεως, έξ- 
ομοιοϋνται ώς προς τό ώράριον εργασίας, αργίας, διακοπας 
καί την υπηρεσιακήν των κατάστασιν προς τους καθηγητας 
Μέσης Γενικής Έκπαιδεύσεως άρμοδιότητος''Υπουργείου 
’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων. "Αμα δέ, προς άντι- 
μετώπισιν τών υπηρεσιακών αναγκών αύξάνονται αί θέσεις 
τών~ Καθηγητών Θεολόγων-κατά μίαν έπί ίσαρίθμώ μέιώ-~ 
σει τών Καθηγητών Μουσικής.

"Αρθρον 2.
Διά τοϋ άρθρου τούτου έξομοιοΰνται ωσαύτως ώς προς 

τό ώράριον εργασίας, αργίας καί διακοπάς οί διδάσκαλοι 
’Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως τών 'Ιδρυμάτων ’Αγωγής 
’Ανηλίκων προς τό άντίστοιχον Προσωπικόν τοϋ 'Υπουρ
γείου ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων,

"Αρθρον 3. ‘
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου ρυθμίζεται ό τρό

πος, πληρώσεως τών θέσεων τοϋ Κλάδου ΜΕ2 βαθμούχων 
Προσωπικού Φυλάξεώς διά πεπειραμένου καί έγγραμμά-· 
του προσωπικού, ώστε τοΰτο νά δύναται νά άσκηση έπιτυ- 
χώς τά καθήκοντα βαθμούχων προσωπικού φυλάξεώς.

Είδικώτερον διά τοϋ άρθρου τούτου ορίζεται κατ’ άρχήν, 
ότι αί θέσεις 'Υπαρχιφυλάκων, πληροϋνται διά μετατάξεως 
φυλάκων κεκτημένων άπολυτήριον Σχολής Μέσης Γενικής 
Έκπαιδεύσεως. Ουτω, έπιτυγχάνεται ή έπάνδρωσις τοϋ 
Κλάδου τούτου διά πεπειραμένου καί έγγραμμάτου προσω
πικού, έν συνεχεία δέ λάμβάνεται πρόνοια όπως εις περίπτω- 
σιν έλλείψεως καταλλήλων πρός μετάταξιν φυλάκων κεκτη
μένων άπολυτήριον Μέσης Γενικής Έκπαιδεύσεως καί χά
ριν τής όμαλής διεξαγωγής τής υπηρεσίας, αί θέσεις αύται 
νά πληροϋνται διά λίαν πεπειραμένων φυλάκων άποφοιτη- 
σάντων εύδοκίμως τής Σχολής Προσωπικού Φυλάξεώς,. 
έξελισσομένων όμως βαθμολογικούς μόνον μέχρι τοϋ βα
θμού 6ου.

/ "Αρθρον 4.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου συμπληροϋνται 

αί διατάξεις τοϋ Π.Δ.602/1976 «περί ’Οργανισμού τοϋ Υ
πουργείου Δικαιοσύνης», διά την κάλυψιν τοϋ κε^οϋ ώς πρός 
την κατάταξιν καί την βαθμολογικήν έξέλιξιν τών φυλάκων 
τής τέως Β' Κατηγορίας.

Οΰτω διά τών παραγράφων 1 καί 2, συνιστάται νέος Κλά
δος ΜΕ Φυλάκων εις όν θά άνήκουν άπαντες οί φύλακες τής 
τέως Β' κατηγορίας καί εις τόν. όποιον θά μετατάσσωνται 
εφεξής καί οί φύλακες οί κεκτημένοι τόν ΙΟον βαθμόν του
λάχιστον καί άποφοιτήσαντες εύδοκίμως τοϋ οικείου Τμή
ματος τής Σχολής Σωφρονιστικών 'Υπαλλήλων, ώς τούτο 
έγένετο καί πρό τοϋ έτους 1970.

Τέλος διά τών διατάξεων της παραγράφου 3 αίτινες θά 
ίσχύσουν άπό 1ης ’Ιανουάριου 1978 οί φύλακες τοϋ Κλάδου 
τούτου έξελίσσονται βαθμολογικώς μέχρι τοϋ βαθμού 6ου 
ώς καί άπαντες οί υπάλληλοι τών Κλάδων ΜΕ, τών λοιπών

Δημοσίων 'Υπηρεσιών. 'Η τοιαύτη βαθμολογική έξέλιξις 
είναι σύμφωνος πρός τάς άρχάς τοϋ 'Υπαλληλικού Κωδικός 
ετι δέ καί ποός τάς κατευθυντηρίους νοαοιαάς τοϋ Νόιιου 
434/1976.

"Αρθρον δ.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου έπιδιώκεται ή 

άλλαγή τοϋ οργάνου έπιλογής τών υποψηφίων πρός διορι
σμόν εις θέσεις Φυλάκων Φυλακών καί Σωφρονιστικών 
Καταστημάτων, έπί σκοπώ άξιολ.ογήσεως τούτων ΰπό προ
σώπων κεκτημένων μεγα/.υτέραν πείραν ττερί τάς Φυλ.ακάς 
καί Σωφρονιστικά Καταστήματα, καθ’ όσον ή ένεργουμένη 
μέχρι τοϋδε έπιλογή ύπό τών επιτροπών τών προβλεπομέ- 
νων ύπό τοϋ άρθρου 157 τοϋ Α.Ν.125/1967 «ττερί Σωφρο
νιστικού Κώδικος Έκτελέσεως Ποινών καί Άσφαλ.ιστικών 
μέτρων», άπεδείχθη έν τή πράξει ότι δέν συμβάλλει 
έπαρκώς εις τήν έκλογήν τών πλέον καταλλήλων υποψη
φίων πρός διορισμόν, δυναμένων νά άντεπεξέλθουν πλήρως 
εις τά, ΐδιορύθμου καί ειδικής φύσεως καθήκοντα φύλακος 
Φυλακών καί Σωφρονιστικών Καταστημάτων, ετι δέ διά 
τοϋ τρόπου τούτου δυσχεραίνεται τά μέγιστα καί έπιμηκύ- 
νεται χρονικώς ή διαδικασία διορισμού τών φυλάκων. Κατά 
τά λοιπά έφαρμόζονται αί κείμεναι διατάξεις.

---- ‘ '· "Αρθρον 6."....~
Διά τοϋ άρθρου τούτου, ορίζεται ότι ή κατανομή τών θέ

σεων τοϋ Προσωπικού τών Φυλακών, Σωφρονιστικών Κα
ταστημάτων καί .Ιδρυμάτων ’Αγωγής ’Ανηλίκων, θά γίνετ 
ται δΓ άποφάσεως τού 'Υπουργού Δικαιοσύνης. Οΰτω διά 
τής διατάξεως ταύτης παρέχεται ή εύχέρεια ανακατανομής 
τών όργανικών θέσεων, τοϋ, προσωπικού τών έν λόγιο Κατα
στημάτων, άναλόγως τών υφισταμένων έκάστοτε υπηρε
σιακών αναγκών καί πρός έξασφάλισιν τ7ς όμαλής καί ευρύ
θμου λειτουργίας αύτών. _ , ■·.’-’

> ■ . "Αρθοον '7. ■ ·. ■ ■
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου ορίζεται ότι αί 

κανονικαί καί άναρρωτικαί άδειαι μέχρις ένός μηνός χορη
γούνται είς τό προσωπικόν τών Φυλακών, Σωφρονιστικών 
Καταστημάτων καί Ιδρυμάτων ’Αγωγής ’Ανηλίκων ύπό 
τοϋ προϊσταμένου έκάστου Καταστήματος. Διά τής ρυθμί
σεως ταύτης άπαλλάσσεται ή άρμόδια ύπηρεσία τοϋ Υπουρ
γείου Δικαιοσύνης σημαντικού φόρτου επουσιώδους έργα- 
σίας καί παρέχεται ή εύχέρεια εις τούς προϊσταμένους τών 
έν λόγω Καταστημάτων νά χορηγούν τάς κανονικός άδειας 
τοϋ προσωπικού έν συνδυασμώ πρός τάς ύφισταμένας έκά
στοτε ύπηρεσιακάς άνάγκας αύτών. / ν . ..

I.
"Αρθρον 8.

Διά τοϋ άρθρου τούτου όρίζεται ότι ή άπόσπασις ύπαλλ.ή- 
λων τών Φυλακών είς ετερα Καταστήματα καί ύπηρεσίας 
λ.όγω έξαιρεττκών' ύττηρεσιακών αναγκών όπου κατά τάς 
κειμένας διατάξεις έπιτρέπεται, είς κατεπειγούσας περι
πτώσεις δύναται νά πραγματοποιηθή καί πρό της γνωμοδο- 
τήσεως τού αρμοδίου Ύττηρεσιακοϋ Συμβουλίου. Τούτο 
καθίσταται απαραίτητον κυρίως είς τάς περιπτώσεις καθ’ 
άς δημιουργοϋνται θέματα τφξεως καί άσφαλείας τών Φυλα
κών καί επιβάλλεται ώς έκ τούτου ή ταχεία έμφάνισις τών 
έν λόγω ύπαλλήλων είς τάς νέας των θέσεις ή καθίσταται 
αναγκαία ή άμεσος άπομάκρυνσις προσωπικού έκ τίνος 
Σωφρονιστικού Καταστήματος λόγω’ πειθαρχικού παρα
πτώματος, πρός άποφυγήν διαταράξεως τής ευρύθμου λει
τουργίας αύτοϋ.

"Αρθρον 9.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου άπλουστεύεται ή 

διαδικασία- τής μετατροπής μετονομασίας καί μεταβολής 
τής έδρας τών Σωφρονιστικών Καταστημάτων καί 'Ιδρυ
μάτων ’Αγωγής ’Ανηλίκων καί όρίζεται ότι τούτο ρυθμί
ζεται δι’άπλής 'Υπουργικής άποφάσεως άντί τού άπαιτου- 
μένου σήμερον Π. Δ/τος.



-δ-

*Άρθρον 10,
Τέλος διά των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου τού- 

του, a) κατατάσσονται εις τον Κλάδον Διδακτικού ΙΙροσω- 
πικοϋ Μέσης Έκπαιδεύσεως, οί ήδη ύπηρετοϋντες Καθη- 
γηταί Μέσης Έκπαιδεύσεως των 'Ιδρυμάτων ’Αγωγής 
’Ανηλίκων, β) λαμβάνεται πρόνοια πληρώσεως κατά πρώ
τον τής κενής θέσεως Καθηγητοϋ Θεολόγου Ιδρυμάτων 
’Αγωγής ’Ανηλίκων διά πεπειραμένου περί την αγωγήν 
δυσαγώγων άνηλίκων, Καθηγητοϋ Θεολόγου καί γ) παρέ
χεται ή δυνατότης χάριν τής άρχής τής ίσης μεταχεφίσεως, 
έπανεντάξεως των ύπαλλήλων Κλάδων ΜΕ Σωφρονιστικών 
Καταστημάτων καί 'Ιδρυμάτων ’Αγωγής ’Ανηλίκων κατα 
τάς διατάζεις τοϋ Ν.Δ.125/1973, έφ’ δσον ούτοι ένεταχθη- 
σαν εις βαθμόν κατώτερον τοϋ 6ου ελλείψει περαιτέρω βαθμο
λογικής έζελίζεως τής θέσεως την όποιαν κατεϊχον.

Ούτως έχει τό ύποβαλλόμενον σχέδιον Νόμου, δπερ παρα- 
καλοΰμεν όπως περιβάλητε δια τής υμετέρας έγκρίσεως.

Έν Άθήναις τή 13 ’Ιουλίου 1977

Οί Υπουργοί _
Ποοεδρίας Κυβερνήσεως Δικαιοσύνης

■ Γ. ΡΑΛΛΗΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
Οικονομικών

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ :

.. -_,7. ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ > ' ■ \
Περί ρυδμίσεως -δεμάτων Προσωπικού Φυλακών Σωφρονιστι- 

'* κών Καταστημάτων καί Ιδρυμάτων ’Αγωγής ’Ανήλικων 
- καί άλλων τινών διατάξεων. .Α/'-λ - ' . ' ί'* ···.; . · - - . * 'ί· V * ■..- · ·;· .

ν - )■ \ Άρδρον 1.
Διδακτικόν Προσωπικόν Μέσης Έκπαιδεύσεως.

σεως δεμάτων άφορώντων εις την κατάστασιν των δημοσίων 
υπαλλήλων καί υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», καταργοΰνται.

Άρδρον 2.
Διδάσκαλοι ’Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως.

Εις τό άρδρο 54 τού Π.Δ. 602/1976 «περί ’Οργανισμού 
τοϋ Υπουργείου Δικαιοσύνης» προστίδεται 3 παράγραφος 
εχουσα ούτω:

«3. 'Ως προς τάς καδ’ έόδομάδα ώρας διδασκαλίας, την 
διάρκειαν τοΰ σχολικού καί εκπαιδευτικού έτους, τάς άργίας. 
ημιαργίας καί τάς δερινάς διακοπάς τού προσωπικού τοΰ Κλά
δου τούτου, έχουν εφαρμογήν τά ΐσχύοντα έπί τοΰ αντιστοίχου 
προσωπικού τοΰ υπαγόμενου εις την αρμοδιότητα τοΰ 'Υπουρ
γείου.’Εθνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων».

' Άρδρον 3.
Πλήρωσις δέσεων Ύπαρχιφυλάκων.

Εις τό άρδρον 60 τού Π.Δ. 602/1976 «περί ’Οργανισμού 
τού 'Υπουργείου Δικαιοσύνης» προστίδεται 2 παράγραφος ίχου- 
σα ούτως: ,

«2. At δέσεις Ύπαρχιφυλάκων τού Κλάδου ΜΕ2 Βαδμού- 
χων Προσωπικού Φυλάξεως Φυλακών καί Σωφρονιστικών Κα
ταστημάτων, πληροϋνται διά μετατάξεως Φυλάκων κεκτημέ- 
νων τούλάχιστον τόν έαδμόν 9ον άμα δε καί απολυτήριον 
Σχολής Μέσης Γενικής Έκπαιδεύσεως. Έν ελλείψει Φυλά
κων κεκτημένων τά έν τή προηγούμενη παραγράφω οριζόμενα 
προσόντα, αί δέσεις 'Υπαρχιφυλάκων δύνανται νά πληροϋνται 
διά μετατάξεως Φυλάκων έπί βαδμψ 7ψ κο άνωτέρφ, άπο- 
φοιτησάντων εύδοκίμως τού οικείου τμήματι ς τής Σχολής 
Σωφρονιστικών Υπαλλήλων. Ή κατά τήν παρούσαν- παρά
γραφον μετατασσόμενοι εφεξής Φύλακες εις τόν Κλάδον Βα- 
δμοόχων Προσωπικού φυλάξεως, εξελίσσονται δαδμολογικώς 
έν -ίώ Κλάδω τούτω μόνον μέχρι τού όαδμιοϋ 6ου».

Άρδρον 4.
Κλάδος ΜΕ10 Φυλάκων.

1. Ό κλάδος Καδηγητών 'Ιδρυμάτων ’Αγωγής ’Ανηλίκων, 
φέρει έφεξής τόν τίτλον «Κλάδος Διδακτικού Προσωπικού 
Μέσης Έκπαιδεύσεως 'Κραμάτων Αγωγής ’Ανηλίκων» υπα
γόμενος εις την Α' Κατηγορίαν καί περιλαμβάνει οκτώ (8) 
δέσεις, ήτοι δύο (2) θεολόγων, τρεις (3) Φυσικής Αγωγής, 
δύο (1) Οικιακής Οικονομίας καί μίαν (1) Μουσικού, ίιακρι- 
νομένας κατά όαδμοός καί μισδολογικά κλιμάκια ώς εξής:

Μία (1) δέσις έπί ίαδμώ Γυμνασιάρχου καί μισδολογικφ 
κλιμακίω 8.

Μία (1) δέσις έπί βαδμώ Βοηδοϋ Γυμνασιάρχου καί μισδο- 
λογικώ κλιμακίω 7.

Έξ (6) δέσεις έπί ίαδμοίς Καδηγητοΰ—Πρωτοόαδμίου 
Καδηγητού καί μισδολογικοΐς κλιμάκιο:ς 2—6.

2. Ώς προς τά προσόντα καί τήν ηλικίαν διορισμού, τήν όα- 
δμολογικήν καί μισδολογικήν έξέλιξιν, τήν άντιστοιχίαν τών 
μισδολογικών κλιμακίων προς τήν κατά τάς διατάξεις τοϋ 
Υπαλληλικού Κωδικός διαόάδμισιν, τόν λογιζόμενον ώς ία- 
σικόν μισδόν καί τήν χορήγησιν ειδικών επιδομάτων, τάς καδ’ 
έόδομάδα ώρας διδασκαλίας, τήν διάρκειαν τοϋ σχολικού καί 
εκπαιδευτικού έτους, τάς άργίσς, ημιαργίας καί τάς δερινάς 
διακοπας, ώς κα> τήν κατάταξιν καί ένταξιν τών ήδη ύπη- 
ρετουντων εκπαιδευτικών του παρόντος άρδρου, έχουν εφαρμο
γή αί αντίστοιχος διατάξεις τού Ν. 309/1976 «περί οργα- 
νωσεως και διοικήσεως τής Γενικής Έκπαιδεύσεως καί αί 
έκαστοτε ίια τα δέματα ταϋτα ίσχύουσαι έπί τοϋ διδακτικού 
προσωπικού Μέσης Εκπαιδεύσεως τοϋ υπαγόμενου εις τό Ύ- 
πουρ^είον Έδνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Κατά τά 
λοιπά εφαρμόζονται α; διατάξεις περί δημοσίων διοικητικών 
υπαλλήλων.

3. Αί διατάξεις τοΰ ipSscu 55 τού Π.Δ. 602/1976 «περί 
’Οργανισμού τού Υπουργείου Δικαιοσύνης» ώς έτροποποιήδη- 
σαν δια του Ν. 434/19/6 «περί πληρωσεως δέσεων καί ρυ*5μί-—

1. Συνιστάται Κλάδος Προσωπικού Φυλακών καί Σωφρο
νιστικών Καταστημάτων υπό τόν τίτλον «Κλάδος ΜΕ10 Φυ
λάκωνε».

2. Εις τόν Κλάδον τούτον μετατάσσονται δι’ άποφάσεως τού 
Υπουργού Δικαιοσύνης οί Φύλακες τού Κλάδου ΣΕ1 Φυλά
κων κεκτημένοι τουλάχιστον τόν ΙΟον όαδμόν καί άποροι τή- 
σαντες εύ&σ/.ιμως τοϋ οικείου Τμήματος τής Σχολής Σωφρο
νιστικών Υπαλλήλων. Πάσα τοιαύτη μετάταξις συνεπάγεται 
σύστασιν δέσεων τού Κλάδου ΜΕ10 Φυλάκων, έπί άντιστοίχιμ 
μειώσει τών δέσεων τοΰ Κλάδου ΣΕ/1 Φυλά/.ων, πάσα δέ περαι
τέρω άπσχώρησις φύλακος τοϋ Κλάδου ΜΕ10 Φυλάκων συνε
πάγεται αντίστοιχον αυξησιν τών δέσεων τοΰ Κλάδου ΣΒ1 Φυ
λάκων. 'Ομοίως εις τόν παρόντα Κλάδον ανήκουν καί απόντες 
οί φύλακες τής τέως Β' Κατηγορίας.'

3. Οί φύλακες τοΰ διά τοΰ παρόντος άρδρου συνιστωμένου 
Κλάδου ΜΕ10 Φυλάκων, εξελίσσονται ίαδμολογικώς καί 
ένιαίως μέχρι τοΰ ίαδμού 6ου.

Άρδρον 5.
Διαδικασία καί ειδικά: προϋποδέσεις διορισμού Φυλάκων.
Ή παράγραφος 3 τοϋ άρδρου 68 τού Π.Δ. 602/1976 «περί 

Οργανισμού τοϋ Υπουργείου Δικαιοσύνης» άντικαδίσταται ώς
έξής:

«3. Ό διορισμός τών Φυλάκων ενεργείται μετά πρότασιν 
Επιτροπής συγκροτούμενης έκ τοϋ Προϊσταμένου τής Εισαγ
γελίας Πρωτοδικών Άδηνών ώς Προέδρου καί τών, Γενι
κού Διευδυντοϋ τής Γενικής Διευδύνσεως Σωφρονιστικής Διοι- 
κήσεως τοΰ Υπουργείου Δικαιοσύνης καί Γενικού Έπιδεωρη- 
τοϋ Φυλακών και Ιδρυμάτων ’Αγωγής Άνηλίκων ώς μελών, 
άναπληρθυμένων έν περιπτώσε: έλλείψεως, απουσίας ή κωλύμ- 
ματος υπό τών νομίμων αναπληρωτών αυτών. Χρέη Γραμμα- 
τέως τής Επιτροπής έκτελεί υπάλληλος τής Διευδύνσεως 
Όργανωσεως καί Διοικήσεως Φυλακών, Σωφρονιστικών καί


