ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΚΡΗΔΩΝ
Σα κέηξα αζθάιεηαο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ
απνηεινύλ
γλσζηηθό
αληηθείκελν
ησλ
ππαιιήισλ
εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο θξνύξεζεο ησλ θπιαθώλ.
ΓΔΝΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Όζα κέηξα αθνξνχλ ηελ εμσηεξηθή κέξηκλα θαη αζθάιεηα
είλαη απφιπηε επζχλε ησλ ππαιιήισλ εμσηεξηθήο θξνχξεζεο.
Μέηξα, ιεηηνπξγίεο θαη πξφλνηεο πνπ αθνξνχλ ή εμειίζζνληαη
ζην εζσηεξηθφ ηεο θπιαθήο απνηεινχλ απνθιεηζηηθή επζχλε
ησλ ππαιιήισλ εζσηεξηθήο θχιαμεο. Όηαλ νη ππάιιεινη
εμσηεξηθήο θχιαμεο επηκεινχληαη απφ θνηλνχ κε ηνπο
ππαιιήινπο εζσηεξηθήο θχιαμεο δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ
αζθάιεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο, ππφθεηληαη ζηηο δηαηαγέο θαη
νδεγίεο ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Γειαδή
ηνπ Γηεπζπληνχ, ησλ Αξρηθπιάθσλ θαη ησλ Υπαξρηθπιάθσλ
εζσηεξηθήο θχιαμεο.
Ο Γηεπζπληήο, σο ζπλνιηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία
θαη ηα ζέκαηα αζθάιεηαο ηεο θπιαθήο, εθηφο απφ ηνλ
θαζεκεξηλφ έιεγρν θαη επνπηεία ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ
θαηαζηήκαηνο θξνληίδεη λα γίλνληαη θαηά θαηξνχο απφ κηθηέο
νκάδεο ππαιιήισλ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο θχιαμεο
αζθήζεηο εηνηκφηεηαο. Τηο νκάδεο απηέο ηηο ζπγθξνηεί ν ίδηνο
θαη νξίδεη σο επηθεθαιή Αξρηθχιαθα εζσηεξηθήο θχιαμεο. Οη
αζθήζεηο απηέο έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ αληηκεηψπηζε
πεξηπηψζεσλ ζηάζεσλ, δηακαξηπξίαο, θαηάιεςεο θπιαθήο,
νκεξίεο θαη έθηαθηεο αλάγθεο φπσο ππξθαγηά θαη ζεηζκφο.
Οη εμσηεξηθνί ππάιιεινη γηα νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ
εμειίζζεηαη ζηνλ ρψξν επζχλεο ηνπο ελεκεξψλνπλ πάξαπηα
ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο ζηελ εμσηεξηθή θξνπξά θαη απηνί κε
ηελ ζεηξά ηνπο ηνλ επηθεθαιή πξντζηάκελν εζσηεξηθήο
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βάξδηαο. Τα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο εζσηεξηθήο
θχιαμεο.
Οη εμσηεξηθνί θξνπξνί αλ θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ
απφ θνηλνχ κε ηνπο ππάιιεινπο εζσηεξηθήο θχιαμεο
πξνβιήκαηα ηάμεο θαη αζθάιεηαο ή ηνπο δεηεζεί πξνιεπηηθά
λα πξνζέιζνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο θπιαθήο, νθείινπλ άλεπ
δεχηεξεο πξνεηδνπνηήζεσο λα ηεζνχλ ζηελ δηάζεζε θαη ηηο
εληνιέο ηνπ Γηεπζπληνχ, ηνπ Αξρηθχιαθα ή ηνπ Υπαξρηθχιαθα
επηθεθαιήο βάξδηαο
Τν πξφγξακκα ππεξεζίαο ππάιιεισλ εζσηεξηθήο
θχιαμεο είλαη πξφγξακκα ηνπιάρηζηνλ 1-2 εβδνκάδσλ,
αλαθνηλψλεηαη έγθαηξα θαη πεξηιακβάλεη κφλν ηελ κέξα θαη ηελ
ψξα πξνζέιεπζεο ησλ ππαιιήισλ. Οη ππάιιεινη 5 ηνπιάρηζηνλ
ιεπηά πξηλ ηελ πξνβιεπφκελε ψξα αλάιεςεο ππεξεζίαο,
πξνζέξρνληαη ππνρξεσηηθψο ζην Αξρηθπιαθείν θαη ηνπο
αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ Αξρηθχιαθα ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή
ηνπ ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επηκέξνπο ηνκείο θαη πφζηα επζχλεο.
Τα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ππάιιεινπο εμσηεξηθήο θχιαμεο.
Ζ αλάιεςε ππεξεζίαο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο θξνπξνχο
γίλεηαη ππφ ηελ επίβιεςε επηθεθαιή αιιαγήο. Ξεθηλνχλ θαη
θηλνχληαη φινη καδί απφ ηελ πιεζηέζηεξε πξνο ηελ πην
απνκαθξπζκέλε ζθνπηά θαη φινη καδί πάιη επηζηξέθνπλ ζηελ
έδξα ηεο ππεξεζίαο. Ζ θίλεζε γίλεηαη εζσηεξηθψο θαη
ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ πξψηε λεθξή δψλε κεηά ηελ εμσηεξηθή
πεξίβνιν.

ΔΗΟΓΟ ΟΥΖΜΑΣΩΝ
Τα εηζεξρφκελα ζην θαηάζηεκα νρήκαηα ειέγρνληαη
θαηαξρήλ αλ έρνπλ λφκηκε άδεηα εηζφδνπ. Σηε ζπλερεία γίλεηαη
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ζρνιαζηηθφο έιεγρνο, ηφζν καθξνζθνπηθά φζν θαη κε εηδηθά
κεραλήκαηα, ψζηε λα απνθιεηζηεί ε είζνδνο απαγνξεπκέλσλ
εηδψλ, νπζηψλ ή κέζσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα απφδξαζε θξαηνπκέλσλ ή λα πιήμνπλ γεληθφηεξα ηελ
αζθάιεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ζ ίδηα δηαδηθαζία ζρνιαζηηθνχ
ειέγρνπ αθνινπζείηαη θαη θαηά ηελ έμνδν ησλ νρεκάησλ γηα λα
απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν απφδξαζεο θξαηνπκέλσλ, θινπήο
αληηθεηκέλσλ, κεραλεκάησλ ή άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
ηεο θπιαθήο. Όια ηα εηζεξρφκελα ή εμεξρφκελα νρήκαηα
θαηαγξάθνληαη ζε ζρεηηθά βηβιία ζηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη νη
ελδείμεηο
φπσο
ν
αξηζκφο
απηνθηλήηνπ,
ε
εκεξνκελνρξνλνινγία, ε ψξα, ν ζθνπφο εηζφδνπ, ηα ζηνηρεία
αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο νδεγνχ θαη επηβαηλφλησλ. Ο έιεγρνο
γίλεηαη εληφο εηδηθψλ θισβψλ θαη φπνπ δελ ππάξρνπλ
επηβάιιεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ.
ΝΔΟΔΗΔΡΥΟΜΔΝΟΗ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΟΗ
Καηά ηελ είζνδν λενεηζεξρνκέλνπ θξαηνχκελνπ, ηελ
ηνπνζέηεζή ηνπ ζε θειί θαη ηελ θξάηεζή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλε
πηέξπγα ηελ απνθαζίδεη ν Αξρηθχιαθαο ή ν λφκηκνο
αλαπιεξσηήο ηνπ. Πξνο ηνχην ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ
θξαηνχκελν εηδηθφ έληππν ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη εάλ έρεη
ιφγνπο λα ιεθζνχλ κεηξά γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ αζθάιεηα, αλ
έρεη πξνεγνχκελα κε θάπνηνπο ζπγθξαηνχκελνπο ηνπ, αλ έρεη
θάπνηνλ γλσζηφ, αλ ιακβάλεη εηδηθή ηαηξνθαξκαθεπηηθή αγσγή
(ςπρνθάξκαθα) θαη αλ ζπκθσλεί κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ. Τν σο
άλσ έγγξαθν ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ θξαηνχκελν, απφ απηφλ
πνπ έθαλε ηελ ηνπνζέηεζε θαη παξαδίδεηαη ζηνλ Γηεπζπληή.
Τελ επνκέλε ηίζεηαη ππφςε ηνπ ζπκβνχιηνπ ηεο θπιαθήο ην
νπνίν απνθαζίδεη γηα ηελ νξηζηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ
θξαηνπκέλνπ. Αιιαγέο θειηψλ ή ρψξσλ θξάηεζεο δχλαηαη λα
γίλνληαη απφ ηνλ Αξρηθχιαθα γηα ιφγνπο πνπ ν ίδηνο γλσξίδεη
θαη θξίλεηαη απαξαίηεην ή θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ
θξαηνπκέλνπ. Οη αιιαγέο απηέο θαηαγξάθνληαη είηε
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ειεθηξνληθά είηε ζε βηβιίν θαη ελεκεξψλεηαη ν Γηεπζπληήο ηνπ
θαηαζηήκαηνο.
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θξαηνπκέλσλ γίλεηαη ζηα πιαίζηα
νθεηιφκελνπ δηαρσξηζκνχ ζηνπο άμνλεο ππφδηθνη, θαηάδηθνη,
αδίθεκα θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αδηθήκαηνο, ηνμηθνκαλία,
ππφηξνπή θαη δηαγσγή ζε πξνεγνχκελε θξάηεζε. Σε
πεξηπηψζεηο πνπ νη θξαηνχκελνη γηα ιφγνπο εζληθφηεηαο,
ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ δνμαζηψλ θαη πεπνηζήζεσλ εθθξάδνπλ
πξνηίκεζε ηνπνζέηεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. Σε
θάζε άιιε πεξίπησζε ηέηνηνο δηαρσξηζκφο κε πξσηνβνπιία ηεο
ππεξεζίαο απαγνξεχεηαη απζηεξψο.
Οη λενεηζεξρφκελνη θξαηνχκελνη παξαιακβάλνληαη απφ
ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ δειηίν θαη
βηβιίν θαη ηνπνζεηνχληαη φινη καδί ζηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν
ρψξν παξαιαβήο. Απφ εθεί έλαο - έλαο κεηαθέξεηαη ζηνλ
παξαθείκελν ρψξν έξεπλαο θαη ηνπο γίλεηαη ζσκαηηθή έξεπλα
κε ηξφπν πνπ δελ πξνζβάιιεη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα.
Σρνιαζηηθή έξεπλα γίλεηαη επίζεο θαη ζε φια ηα αληηθείκελα ή
απνζθεπέο πνπ θέξνπλ καδί ηνπο. Όζα πξάγκαηα
απαγνξεχνληαη αλαγξάθνληαη ζε δηπιφηππε απφδεημε,
αληίγξαθφ ηεο νπνίαο παξαιακβάλεη ν θξαηνχκελνο. Σηελ
ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη φια ζε εηδηθφ βηβιίν θαη θπιάζζνληαη
κε επζχλε ηνπ απνζεθάξηνπ ζηελ απνζήθε θξαηνπκέλσλ.
Δπίζεο, νη λενεηζεξρφκελνη θξαηνχκελνη θσηνγξαθίδνληαη
ππνρξεσηηθά γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ αλαγλψξηζήο ηνπο,
ελεκέξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαθέινπ θαη ησλ δηάθνξσλ
πξνζσπηθψλ θαξηειψλ πνπ δηαηεξεί ε ππεξεζία, φπσο θαξηέια
πγείαο, ινγηζηεξίνπ θιπ.
ΔΡΔΤΝΔ
Έξεπλεο γίλνληαη θαζεκεξηλά ζηνπο ρψξνπο θξάηεζεο,
ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ζηνπο ήδε θξαηνχληεο
θξαηνχκελνπο. Φσξίδνληαη ζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο θαη ην
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απνηέιεζκα ηνπο αλαθέξεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ εθηεινχληα ηελ
έξεπλα ππάιιειν θαη θαηαγξάθεηαη ζε ζρεηηθφ βηβιίν.
Ταθηηθέο είλαη νη έξεπλεο πνπ γίλνληαη ζηνπο
λενεηζεξρφκελνπο θξαηνχκελνπο, ζηα πξναχιηα, ζηνπο ρψξνπο
θξάηεζεο, ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ν θαζεκεξηλφο
έιεγρνο θαη επνπηεία ησλ θξαηνπκέλσλ απφ ηνπο ηνπνζέηεο
ππάιιεινπο. Οη ππάιιεινη νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ
θαζεκεξηλά κε αλαθνξά ηνπο γηα νηηδήπνηε αμηνπξφζερην
παξαηήξεζαλ ή ζπλέβε ζην ρψξν επζχλεο ηνπο.
Έθηαθηεο έξεπλεο είλαη απηέο πνπ αλά πάζα ζηηγκή
κπνξνχλ λα δηαηάμνπλ ν Δηζαγγειέαο επφπηεο, ν Γηεπζπληήο
θαη ν Αξρηθχιαθαο. Έθηαθηε έξεπλα κπνξεί λα δηαηάμεη επίζεο
θαη ν Υπαξρηθχιαθαο βάξδηαο, είηε θαηά ηελ απνπζία ηνπ
Αξρηθχιαθα ή αθφκε θαη θαηά ηελ παξνπζία ηνπ αθνχ πξψηα
ηνλ ελεκεξψζεη. Έθηαθηεο έξεπλεο γίλνληαη θαζεκεξηλά ζε
ρψξνπο πξνεπηιεγκέλνπο απφ ηνλ Αξρηθχιαθα. Όιεο νη έξεπλεο
θαη ην απνηέιεζκα ηνπο θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν ην
νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Αξρηθχιαθα, ηνπο δηελεξγήζαληεο
ηελ έξεπλα ππάιιεινπο θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή. Δάλ
ζηα ζπκπεξηιακβαλφκελα ηεο έξεπλαο ππάξρεη νηηδήπνηε
επηιήςηκν ή παξάλνκν ζπληάζζεηαη απφ ηνλ ππάιιειν πνπ ηα
βξήθε, ζρεηηθή αλαθνξά.
ΑΚΡΟΑΔΗ
Οη λενεηζεξρφκελνη θαη νη ήδε θξαηνχκελνη έρνπλ
δηθαίσκα αθξνάζεσλ απφ ηνλ Δηζαγγειέα επφπηε, Γηεπζπληή,
Αξρηθχιαθα,
γξακκαηεία,
ινγηζηήξην,
θνηλσληθνχο
ιεηηνπξγνχο, ςπρνιφγνπο, άιινπο επηζηήκνλεο θαη γηαηξνχο
ηνπ θαηαζηήκαηνο Τν πξφγξακκα φισλ ησλ αθξνάζεσλ
ζπληάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή εθηφο απφ ηηο αθξνάζεηο
εηζαγγειέα γηα ηηο νπνίεο απνθαζίδεη ν Δηζαγγειέαο επφπηεο
ηνπ θαηαζηήκαηνο
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Οη αθξνάζεηο γηαηξνχ γίλνληαη ζην ηαηξείν ηεο θπιαθήο,
ζην νπνίν απνθεχγεηαη λα ππάξρνπλ ελέζεηο, λπζηέξηα,
θάξκαθα ή άιια ηαηξηθά εξγαιεία. Όια ηα παξαπάλσ
θπιάζζνληαη ζηελ θαξκαθαπνζήθε ή ζε άιινπο απηφλνκνπο
θαη αζθαιείο ρψξνπο παξαθείκελνπο ηνπ ηαηξείνπ. Οη
αθξνάζεηο επφπηε Δηζαγγειέα θαη Γηεπζπληή γίλνληαη ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξίαζεο ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ
ζπκβνπιίνπ εξγαζίαο, ε νπνία κεξηκλείηε ψζηε λα είλαη ζε
ρψξν παξαθείκελν ηνπ Αξρηθπιαθείνπ. Οη αθξνάζεηο
Αξρηθχιαθα, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ςπρνιφγσλ ή άιισλ
επηζηεκφλσλ
επηβάιιεηαη
λα
γίλνληαη
ζε
εηδηθά
δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο θπιαθήο. Σε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αθξνάζεηο θξαηνπκέλσλ απφ
θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ςπρνιφγνπο ή άιινπο εηδηθνχο
επηζηήκνλεο δχλαηαη λα γίλνληαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο,
αθνχ πξψηα ελεκεξσζεί ζρεηηθά ν Αξρηθχιαθαο θαη ην εγθξίλεη
ν Γηεπζπληήο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Οη θξαηνχκελνη θαηά ηελ
δηάξθεηα εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο κεηαθίλεζή ηνπο,
αλεμάξηεηα κε ην πνπ πεγαίλνπλ ζπλνδεχνληαη πάληα απφ ην
θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ.
Σηελ θηγθιίδα θάζε πηέξπγαο θξαηνχληαη ζρεηηθά βηβιία
ηα νπνία ελεκεξψλεη ν ηνπνζέηεο ππάιιεινο θαηαγξάθνληαο ην
φλνκα ηνπ θξαηνπκέλνπ, ηελ ψξα εμφδνπ, ηελ ψξα εηζφδνπ θαη
ηνλ πξννξηζκφ. Τα παξαπάλσ βηβιία ειέγρνληαη θαζεκεξηλά
απφ ηνλ επηθεθαιή βάξδηαο θαη ζεσξνχληαη απφ ηνλ
Αξρηθχιαθα. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα ηηο
κεηαθηλήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θξαηνπκέλσλ απφ ηνπο ρψξνπο
θξάηεζεο πξνο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο. Οη θαηά ηφπνπο
ηνπνζέηεο ππάιιεινη ζηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο εθηειείηαη
νπνηαδήπνηε εξγαζία ζπκπιεξψλνπλ ζε εηδηθά έληππα ην φλνκα
ηνπ εξγαδφκελνπ θξαηνχκελνπ, ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο
ηνπο θαη εκεξνρξνλνινγία. Τα παξαπάλσ δειηία ππνγξάθνληαη
ζηελ ζπλέρεηα απφ ηνλ ηνπνζέηε ππάιιειν θαη ηνλ
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ππαξρηθχιαθα βάξδηαο. Σηελ ζπλέρεηα φιεο νη θαηαρσξήζεηο
ησλ παξαπάλσ δειηίσλ αλαγξάθνληαη αλά εηδηθφηεηα ζε
ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ηελ νπνία ππνγξάθεη ν
Αξρηθχιαθαο, ζεσξεί ν Γηεπζπληήο θαη δίδεηαη ζην ινγηζηήξην
πξνθεηκέλνπ λα πεξαζηνχλ απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν ζηελ
αηνκηθή κεξίδα εξγαζίαο θάζε εξγαδφκελνπ.
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ
Ο ηξφπνο επηθνηλσλίαο ησλ θξαηνπκέλσλ πξέπεη λα
γίλεηαη κφλν κε ηξφπνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ
Σσθξνληζηηθφ Κψδηθα θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο. Με επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Καηαζηήκαηνο
επηβάιιεηαη θάζε θπιαθή λα δηαζέηεη κεραλήκαηα εληνπηζκνχ
θαη απνηξνπήο θάζε παξάλνκεο επηθνηλσλίαο φπσο απηή κε
θηλεηά ηειέθσλα, αζπξκάηνπο θιπ. Τα παξαπάλσ κεραλήκαηα
πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη εγθεθξηκέλα απφ αξκφδηεο
αξρέο ψζηε λα απνθιείεηαη ην ελδερφκελν λα πξνθαιέζνπλ
πξνβιήκαηα πγείαο ζηνπο θξαηνπκέλνπο ή ζην πξνζσπηθφ ηεο
θπιαθήο.
Οη θξαηνχκελνη κπνξνχλ λα δέρνληαη ή λα απνζηέιινπλ
επηζηνιέο, επρεηήξηεο θάξηεο, επηηαγέο θαη ηειεγξαθήκαηα
κφλν κέζσ ηνπ θξαηηθνχ ηαρπδξνκείνπ, ελψ ηα δέκαηα
απαγνξεχνληαη Δπηηξέπνληαη κφλν απηά πνπ ζπλνδεχνληαη απφ
ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηνλ Σσθξνληζηηθφ Κψδηθα
επηζθέπηεο θαη εθφζνλ πεξηέρνπλ κφλν είδε ξνπρηζκνχ θαη
θιηλνζθεπαζκάησλ. Οη αιινδαπνί θξαηνχκελνη κπνξνχλ λα
δέρνληαη δέκαηα κφλν κέζσ ησλ πξεζβεηψλ ηνπο.
ΔΠΗΚΔΠΣΖΡΗΑ
Καηά ηα επηζθεπηήξηα απαγνξεχνληαη φια ηα είδε
δηαηξνθήο, θαζαξηφηεηαο ή θαπληζηνχ. Δπηηξέπνληαη κφλν είδε
ξνπρηζκνχ, βηβιία, εκεξήζηνο ή πεξηνδηθφο ηχπνο. Οη
επηζθέπηεο αθνχ θαηαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ηεο αζηπλνκηθήο
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ηνπο ηαπηφηεηαο, ν βαζκφο ζπγγέλεηαο θαη ε δηεχζπλζε
θαηνηθίαο ηνπο ππνρξενχληαη θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην
θαηάζηεκα λα πεξλνχλ απφ έιεγρν κε εηδηθά κεραλήκαηα ηα
νπνία είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη δελ πξνζβάιινπλ ηελ πγεία ηνπο.
Ζ είζνδνο ησλ επηζθεπηψλ ζην θαηάζηεκα δχλαηαη λα
θαηαγξάθεηαη κε ειεθηξνληθά κέζα θαη ε δηαδηθαζία
απνζήθεπζεο ησλ θαηαγξαθψλ αθνινπζεί ηηο απφ ηνλ λφκν
πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο. Όπνπ ηζρχεη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία
νθείιεηαη λα ππάξρνπλ εκθαλείο αλαθνηλψζεηο πνπ ζα
ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηνπο επηζθέπηεο.
Τν πξνζσπηθφ ηεο θπιαθήο δελ έρεη δηθαίσκα ζσκαηηθήο
έξεπλαο ησλ επηζθεπηψλ. Μπνξεί φκσο λα δεηήζεη πξνο ηνχην
ηελ αξσγή ησλ αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ θαη λα πξνβεί ζε
νιηγφιεπηε απαγφξεπζε ηεο εμφδνπ ηνπ επηζθέπηνπ κέρξη λα
πξνζέιζνπλ ηα αζηπλνκηθά φξγαλα.
Ο Γηεπζπληήο, ν Αξρηθχιαθαο θαη νη λφκηκνη
αλαπιεξσηέο ηνπο κπνξνχλ λα απαγνξεχζνπλ ηελ είζνδν ζε
επηζθέπηε πνπ δηθαηνχηαη κελ ηελ είζνδν, δελ απνδέρεηαη φκσο
ηνπο φξνπο δηαδηθαζίαο, δελ ζπλεξγάδεηαη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ
θαηαζηήκαηνο, είλαη εκθαλψο ζε θαηάζηαζε κέζεο ή ρξήζεο
εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ή βξίζθεηαη γεληθψο εθηφο ειέγρνπ.
Τα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα επηζθέπηνληαη γηα
ππεξεζηαθνχο ιφγνπο ππάιιεινη άιισλ αξρψλ θαη ππεξεζηψλ
φπσο Δηζαγγειείο, αλαθξηηηθνί ππάιιεινη, αζηπλνκηθνί,
ιηκεληθνί, ππξνζβέζηεο, πξαγκαηνγλψκνλεο θιπ. Καηά ηελ
είζνδφ ηνπο επηδεηθλχνπλ ηελ ππεξεζηαθή ηνπο ηαπηφηεηα πνπ
ππνρξενχληαη λα θέξνπλ καδί ηνπο θαζψο επίζεο ζρεηηθή
παξαγγειία Δηζαγγειέα πξσηνδηθψλ ή εθεηψλ θαη βεβαίσζε
ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιφγνη
επίζθεςεο. Άπαληεο πεξλνχλ απφ ηνλ πξνβιεπφκελν έιεγρν θαη
θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν επηζθεπηψλ. Ζ επίζθεςε γίλεηαη ζην
γξαθείν αθξνάζεσλ ηνπ Δηζαγγειέα επφπηε ηνπ θαηαζηήκαηνο.
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Ζ επίζθεςε αζηπλνκηθψλ, άιισλ δησθηηθψλ αξρψλ θαη
πξαγκαηνγλσκφλσλ γίλνληαη κφλν θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη θαηφπηλ πξνζπλλελφεζεο κε ηνλ
Γηεπζπληή ηνπ Καηαζηήκαηνο. Αζηπλνκηθά φξγαλα πνπ
πξνζέξρνληαη ζηελ θπιαθή γηα ιήςε θαηάζεζεο θξαηνπκέλσλ
νθείινπλ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηνλ αξηζκφ δηθνγξαθίαο ή
ζρεηηθήο εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο. Αζηπλνκηθά ή άιια
δησθηηθά φξγαλα κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ θπιαθή θαη λα
επηζθεθηνχλ θξαηνχκελνπο ρσξίο λα αθνινπζεζεί ε
πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη
θξαηνχκελνη ην έρνπλ δεηήζεη νη ίδηνη κε αίηεζή ηνπο.
Όινη ζπλνιηθά νη πξναλαθεξφκελνη επηζθέπηεο
απαγνξεχεηαη λα δψζνπλ νηηδήπνηε ζηνπο θξαηνπκέλνπο ρσξίο
λα ην εγθξίλεη ν Γηεπζπληήο ηνπ Καηαζηήκαηνο. Δμαίξεζε
γίλεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη ζρεηηθή εηζαγγειηθή
παξαγγειία απφ πξντζηάκελν Δηζαγγειέα πξσηνδηθψλ ή
εθεηψλ. Ο ππάιιεινο ηνπ εμσηεξηθνχ ζπξσξείνπ νθείιεη λα
ελεκεξψζεη άκεζα γηα ηελ είζνδν ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ηνλ
Γηεπζπληή ηνπ Καηαζηήκαηνο θαη λα θαηαρσξήζεη ζηα ζρεηηθά
βηβιία ηελ είζνδφ ηνπο.
Γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο επηζθέπηεο θαζψο θαη γηα ηα
κέιε ζεξαπεπηηθψλ νξγαλψζεσλ, δάζθαινπο, θαζεγεηέο
γπκλαζίνπ, ιπθείνπ ή ζρνιείσλ δεχηεξεο επθαηξίαο, κέιε
εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ ή γηα φζνπο άιινπο ππάξρεη λφκηκε
είζνδνο ζηελ θπιαθή αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία ειέγρνπ
πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο επηζθέπηεο.
Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε είζνδνο ζην εζσηεξηθφ ηεο θπιαθήο ή
ζην Γηνηθεηήξην, αζηπλνκηθψλ ή ππαιιήισλ άιισλ δησθηηθψλ
αξρψλ πνπ νπινθνξνχλ. Τα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο
ππαιιήινπο εμσηεξηθήο θξνχξεζεο.
ΜΔΑ ΑΦΑΛΔΗΑ
Σε θάζε θαηάζηεκα επηβάιιεηαη λα ιεηηνπξγνχλ σο κέζα
αζθαιείαο δηάθνξα κεραληθά, ειεθηξνληθά, ειεθηξηθά ή
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πδξαπιηθά ζπζηήκαηα. Τα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πέξαλ ηεο
παξαηεξήζεσο δχλαηαη λα έρνπλ θαη δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο.
Ο ρεηξηζηήο θαη ν επηβιέπνλ ηα κεραλήκαηα ειεθηξνληθήο
θαηαγξαθήο θαηέρεη απζηεξά πξνζσπηθφ θσδηθφ πνπ ηνπ
επηηξέπεη ηελ ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ. Γηαθνξεηηθνχο κεηαμχ
ηνπο θσδηθνχο ιεηηνπξγίαο ψζηε λα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ην
ζχζηεκα θαη ηηο πξνεγνχκελεο θαηαγξαθέο δηαζέηνπλ ν
Αξρηθχιαθαο θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Γηα ηελ
αλαπαξαγσγή πξνεγνχκελσλ θαηαγξαθψλ επηβάιιεηαη λα
πξναπαηηνχληαη θαη νη ηξεηο θσδηθνί. Ζ αλαπαξαγσγή απφ ηελ
νπνία πξνθχπηνπλ παξάηππα, παξάλνκα ή αμηνζεκείσηα
γεγνλφηα ηίζεηαη ακέζσο εηο γλψζε ηνπ Δηζαγγειέα επφπηε ηεο
θπιαθήο. Ο ρξφλνο απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ νξίδεηαη ζε
ζπλελλφεζε κε ηελ επηηξνπή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Ζ θαηαγξαθή ζηνπο ρψξνπο
θνηησληζκνχ, αθξνάζεσλ, ηαηξείν ή ζε ρψξνπο πνπ νη
θξαηνχκελνη θαηαθεχγνπλ θαηά κφλαο π.ρ ινπηξά, ηνπαιέηεο
θιπ απαγνξεχεηαη. Ζ ρξήζε αλαπαξαγφκελσλ δεδνκέλσλ
απαγνξεχεηαη απζηεξά απφ φινπο. Δμαίξεζε γίλεηαη κφλν γηα
πεξηπηψζεηο πνηληθψλ εξεπλψλ, θαη απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηνλ
Δηζαγγειέα επφπηε.
Σηα κέζα αζθαιείαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ιεηηνπξγία
ειεθηξνκαγλεηηθψλ θιεηδαξηψλ, ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν
ησλ νπνίσλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ θεληξηθφ ζεκείν επίβιεςεο.
Αλ γίλεηαη κεραληθά ή ειεθηξηθά, ηφηε πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε
θνξά αληίζεηε ηεο θαηεχζπλζεο θαη ηεο θίλεζεο ησλ
θξαηνπκέλσλ π.ρ. φηαλ ε θίλεζε γίλεηαη απφ θάησ πξνο ηα
πάλσ ν επάλσ ηνπνζέηεο αλνίγεη ηελ θάησ πφξηα θαη ν θάησ
ηνπνζέηεο αλνίγεη ηελ πάλσ πφξηα. Τα θιεηδηά ηνπ κεραληθνχ
ζπζηήκαηνο ησλ θειηψλ, αθηίλσλ, άιισλ ηνκέσλ ή δηαδξφκσλ
πνπ νδεγνχλ ζε άιινπο ρψξνπο, θξαηνχληαη ζην Αξρηθπιαθείν
ππφ ηελ επζχλε ηνπ Αξρηθχιαθα θαη ηελ επίβιεςε ηνπ
Υπαξρηθχιαθα επηθεθαιή βάξδηαο.
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Μεηά ηελ βξαδηλή αλαθνξά νη θχιαθεο ηνπνζέηεο
παξαδίδνπλ ην ζχλνιν ησλ θιεηδηψλ πνπ γηα ιεηηνπξγηθνχο
ιφγνπο είραλ ζηελ δηάζεζε ηνπο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο
γηα ηελ θαηνρή ή ηελ ρξήζε ησλ θιεηδηψλ, αλ απηφ απαηηεζεί,
είλαη ν επηθεθαιήο βάξδηαο Υπαξρηθπιαθεχνλ, Υπαξρηθχιαθαο
ή Αξρηθπιαθεχνλ.
ΥΩΡΟΗ ΚΡΑΣΖΖ
Σε θάζε θπιαθή επηβάιιεηαη λα ππάξρνπλ ή λα
δηακνξθσζνχλ θειηά λενεηζεξρνκέλσλ θξαηνπκέλσλ ζηα νπνία
ηνπνζεηνχληαη φινη νη λενεηζεξρφκελνη θξαηνχκελνη γηα
πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε θαη γηα ιφγνπο πξνζαξκνγήο ηνπο.
Σηα θειηά απηά πέξα ησλ λενεηζεξρνκέλσλ δχλαηαη λα
θξαηνχληαη γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νη επηζηξέθνληεο
απφ άδεηα θξαηνχκελνη, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαιχηεξνο
έιεγρνο θαη λα απνηξαπεί ε είζνδνο απαγνξεπκέλσλ
αληηθείκελσλ, νπζηψλ ή άιισλ πξαγκάησλ δηά ηεο κεζφδνπ
θαηαπφζεσο θαη αθνδεχζεσο.
Σηα παξαπάλσ θειηά πνπ ηνπνζεηνχληαη θξαηνχκελνη
φηαλ επηζηξέθνπλ απφ άδεηα, δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπαιέηεο
ή φπνπ ππάξρνπλ λα θιεηδψλνληαη. Οη θξαηνχκελνη πνπ ζα
θξαηνχληαη εθεί κε ειεθηξηθφ θαη ερεηηθφ ζχζηεκα ζα
ελεκεξψλνπλ γηα ηελ θάιπςε πξνζσπηθψλ ή άιισλ αλαγθψλ
ηνπο θαη ζα νδεγνχληαη γηα απηέο, ζπλνδεπφκελνη απφ ηνλ
ππάιιειν ηνπνζέηε θαη ηνλ Υπαξρηθχιαθα βάξδηαο. Οη
θξαηνχκελνη απηψλ ησλ θειηψλ θάζε θνξά πνπ ζα ρξεηαζηεί λα
κπνπλ ή λα βγνπλ ζα εξεπλψληαη πάληα ζρνιαζηηθά. Έξεπλα
επίζεο ζα γίλεηαη κεηά ηελ έμνδν ηνπ θξαηνπκέλνπ θαη πάληα
παξνπζία ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θειηνχ θαη ζηα πξάγκαηά ηνπ.
Σε θάζε θαηάζηεκα ππάξρνπλ πξνθεηκέλνπ λα
εθηεινχληαη ζρεηηθέο πεηζαξρηθέο πνηλέο, εηδηθά θειηά γηα ηελ
ρξήζε ησλ νπνίσλ φκσο απαηηείηαη απφθαζε ηνπ πεηζαξρηθνχ
ζπκβνπιίνπ. Σε απηά ηα θειηά ή ζηα θειηά λενεηζεξρνκέλσλ
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θξαηνπκέλσλ κπνξνχλ κε απφθαζε ηνπ επηθεθαιή βάξδηαο ή
ηνπ Αξρηθχιαθα λα θξαηεζνχλ γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα
θαη θξαηνχκελνη νη νπνίνη δελ έρνπλ πεηζαξρηθή πνηλή, ην
επηβάιινπλ φκσο ιφγνη ηάμεο θαη αζθάιεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο.
Σηελ πεξίπησζε απηή φπνηνο δψζεη ζρεηηθή εληνιή ππνρξενχηαη
λα ελεκεξψζεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο, ν νπνίνο κε
ηελ ζεηξά ηνπ ελεκεξψλεη ηνλ Δηζαγγειέα επφπηε. Σε θάζε
ηέηνηα πεξίπησζε ε εληνιή ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα θαη απφ
ζρεηηθή αλαθνξά.
Σε θάζε θαηάζηεκα, ζε απηφλνκν ρψξν ππάξρνπλ θαη
ιεηηνπξγνχλ, ρσξίο εηδηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, θειηά ζηα
νπνία ηνπνζεηνχληαη θξαηνχκελνη πνπ επηθαινχληαη κε αίηεζή
ηνπο, πξνζηαζία δσήο. Καη’ εμαίξεζε θαη γηα ιφγνπο πνπ
εθηηκνχλ ν Γηεπζπληήο ή ν Αξρηθχιαθαο ζηα παξαπάλσ θειηά
δχλαηαη λα θξαηεζνχλ θαη θξαηνχκελνη ρσξίο λα ην δεηήζνπλ ή
λα ην επηζπκνχλ νη ίδηνη. Καηά ηηο λπρηεξηλέο βάξδηεο ηελ
θξάηεζε ησλ θξαηνπκέλσλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηεο παξαπάλσ
κνξθέο θειηψλ κπνξεί λα ηελ απνθαζίζεη θαη ν Υπαξρηθχιαθαο
βάξδηαο. Οθείιεη φκσο ακειιεηί λα ελεκεξψζεη θαηαξρήλ
πξνθνξηθψο θαη ζηελ ζπλέρεηα εγγξάθσο ηνλ Αξρηθχιαθα θαη
ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο.
ΠΡΟΑΤΛΗΜΟ – ΝΔΚΡΔ ΕΩΝΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΑ
Ο πξναπιηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ είλαη ππνρξεσηηθφο
φπνπ θαη αλ απηνί θξαηνχληαη, εηδηθά θειηά, πεηζαξρία θιπ. Οη
ρψξνη πξναπιηζκνχ ειέγρνληαη απφ ηνπο ηνπνζέηεο ππαιιήινπο
ζρνιαζηηθά, ηφζν πξηλ ηελ είζνδν φζν θαη κεηά ηελ έμνδν ησλ
θξαηνπκέλσλ απφ απηά. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξναπιηζκνχ ν
ρψξνο επηβάιιεηαη λα ειέγρεηαη θαη λα θαηαγξάθεηαη
ειεθηξνληθά. Ζ παξαπάλσ θαηαγξαθή δχλαηαη λα απνζεθεχεηαη
γηα ηηο επφκελεο 48 ψξεο. Όπνπ ν αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ
ζην θαηάζηεκα ππαιιήισλ ην επηηξέπεη, ν ρψξνο πξναπιηζκνχ
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πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη λα παξαθνινπζείηαη θαη απφ ηνπνζέηε
ππάιιειν.
Μεηαμχ ησλ πξναπιίσλ ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ πεξίβνινπ πξέπεη λα κεζνιαβεί ηνπιάρηζηνλ κία,
θαηά πξνηίκεζε δχν, λεθξέο δψλεο. Οη δψλεο απηέο εθηείλνληαη
εζσηεξηθά θαηά κήθνο ηνπ εμσηεξηθνχ καληξφηνηρνπ θαη
ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ ρψξσλ θξάηεζεο. Όπνπ δελ
ππάξρνπλ ηέηνηεο δψλεο επηβάιιεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ. Ζ
πξψηε απφ κέζα πξνο ηα έμσ λεθξή δψλε πξέπεη λα έρεη
ηνπιάρηζηνλ ηξία κέηξα πιάηνο. Γελ θσηίδεηαη ή θσηίδεηαη
ειαθξψο θαη είλαη παγηδεπκέλε κε κεραλήκαηα ειέγρνπ θίλεζεο
ξαληάξ θιπ. Αλ ππάξμεη θίλεζε κέζα ζε απηφ ην ρψξν ζα
ελεξγνπνηείηαη έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα έληνλνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ πνπ ζα πξνεηδνπνηεί γηα ηελ θίλεζε.
Ταπηφρξνλα κε ηνλ ίδην ηξφπν, ζα ελεξγνπνηείηαη θαη έλα
ερεηηθφ ζήκα, πνπ ζα ελεκεξψλεη ηνπο εμσηεξηθνχο θξνπξνχο
ησλ φκνξσλ ζθνπηψλ θαη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπνζέηε θχιαθα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πηέξπγαο, φηη ζηνλ ρψξν επζχλεο ηνπο ππάξρεη
θίλεζε. Ζ δεχηεξε δψλε πξέπεη λα έρεη ηφζν πιάηνο ψζηε λα
επηηξέπεηαη ζε απηή ε θίλεζε κεραλνθίλεησλ πεξηπφισλ θαη ε
δηέιεπζε ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ. Καη απηή ε δψλε
εμππαθνχεηαη φηη ζα εθηείλεηαη πεξηκεηξηθά έηζη ψζηε λα
θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ κήθνπο ηεο εμσηεξηθήο κάλδξαο.
Καηά ην κήθνο απηήο ηεο δψλεο θαη ζηα ζεκεία πνπ απηή
εθάπηεηαη κε ηα πξναχιηα ηεο θάζε πηέξπγαο, πξέπεη λα
ππάξρνπλ δχν έσο ηξεηο θξνπλνί (αλάινγα κε ην κήθνο ησλ
πξναπιίσλ) κε ηα αληίζηνηρα ιάζηηρα θαη θαλφληα ψζηε αλ
ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία ε πίεζε ηνπ εθηνμεπφκελνπ χδαηνο λα
απνηξέπεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ θξαηνπκέλσλ ζηνλ ρψξν. Ζ
πξναλαθεξφκελε εγθαηάζηαζε γίλεηαη ζηελ δεχηεξε δψλε γηα
λα κπνξεί ε ρξήζε ηνπο λα γίλεηαη άκεζα θαη απφ ηνπο
εμσηεξηθνχο θξνπξνχο.
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Σε πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή
δεχηεξεο δψλεο κε ηα παξαπάλσ πεξηγξαθφκελα κέζα
παγηδεχεηαη ε λεθξή δψλε πνπ ππάξρεη θαη ηα λεθξά πξναχιηα
ηεο πηέξπγαο. Όπνπ κεηαμχ ησλ παξαζχξσλ ησλ θειηψλ θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ καληξφηνηρνπ δελ κεζνιαβνχλ λεθξή δψλε ή λεθξά
πξναχιηα επηβάιιεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ.
ΜΔΣΡΑ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΔΗΒΟΛΖ
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ απνηξνπή εηζβνιήο απφ ην
εμσηεξηθφ πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο θπιαθήο ή απφ ην εζσηεξηθφ
πξνο ην εμσηεξηθφ πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα αλάινγα ηελ
πεξίπησζε: Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξψηεο πεξίπησζεο, πεδή
απφπεηξα απφ έμσ πξνο ηα κέζα επηβάιιεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ
ζηα εμσηεξηθά ζπξσξεία θάζε θπιαθήο εηδηθνί θισβνί
πξνειέγρνπ. Δπίζεο, λα δεκηνπξγεζνχλ λεθξνί ρψξνη κεηαμχ
εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ ζπξσξείνπ, νη πφξηεο ησλ νπνίσλ
ζα αλνίγνπλ κε ζεηξά αληίζεηε πξνο απηή ηεο πνξείαο ησλ
εηζβνιέσλ.
Αθφκε, νη ηνπνζέηεο ππάιιεινη ησλ αθηηλψλ γηα ηέηνηεο
πεξηπηψζεηο λα κπνξνχλ λα αζθαιίζνπλ εζσηεξηθά ηελ πφξηα
ηεο αθηίλαο ψζηε λα απνηξαπεί ε είζνδν ησλ εηζβνιέσλ ζηνπο
ρψξνπο θξάηεζεο αθφκα θαη αλ έρνπλ θαηαιάβεη φινπο ηνπο
άιινπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Γηα ηελ απνηξνπή θαηάιεςεο ηεο
θπιαθήο θαη θίλεζεο ησλ θξαηνπκέλσλ απφ εζσηεξηθά πξνο ην
εμσηεξηθφ επηβάιιεηαη ηα θιεηδηά ησλ θειηψλ ζηνπο νξφθνπο λα
κελ είλαη ίδηα κε απηά ηεο θεληξηθήο θαη ηεο εζσηεξηθήο
θηγθιίδαο ηεο πηέξπγαο.
Μεηά ηελ λπρηεξηλή θαηάθιηζε νη ηνπνζέηεο ππάιιεινη
απαγνξεχεηαη λα αλνίγνπλ θειηά ρσξίο ηελ παξνπζία
Υπαξρηθχιαθα. Δπίζεο κεηά ηελ λπρηεξηλή θαηάθιηζε
απαγνξεχεηαη λα εηζέιζεη ζηελ πηέξπγα θαη ν Υπαξρηθχιαθαο
επηθεθαιήο βάξδηαο θαη λα αλνίμεη θειί έρνληαο καδί ηνπ ην
θιεηδί master. Σε πεξίπησζε πνπ ζα ρξεηαζηεί λα αλνίμεη θειί
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ζα παίξλεη καδί ηνπ κφλν ην θιεηδί πνπ αλνίγεη ην θειί ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πηέξπγαο. Αλ ν επηθεθαιήο βάξδηαο ρξεηαζηεί λα
αλνίμεη θειί ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν εηζέιζεη ζηελ
πηέξπγα κεηά ηελ λπρηεξηλή αλαθνξά, ζπλνδεχεηαη πάληα απφ
ηνπνζέηε ππάιιειν. Ο έλαο απφ ηνπο δχν ηνπνζέηεο
ππαιιήινπο παξακέλεη ζηελ θηγθιίδα ηνπ νξφθνπ ηελ νπνία
θιεηδψλεη θαη ν άιινο ηνπνζέηεο ππάιιεινο καδί κε ηνλ
επηθεθαιή βάξδηαο αλνίγεη ην θειί. Ζ δηαδηθαζία απηή
επηβάιιεηαη πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν ηεο
νκεξίαο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ππαιιήισλ, εάλ νη θξαηνχκελνη
έρνπλ πξνζρεδηάζεη θάηη ηέηνην. Αλ πάξνπλ ην θιεηδί ζα
αλνίμνπλ φια ηα θειηά θαη καδί κε ηνπο ζπγθξαηνχκελνπο ηνπο,
ζα θαηαιάβνπλ ηελ πηέξπγα ή φιε ηελ θπιαθή θαη ζα
επηρεηξήζνπλ νηηδήπνηε έρνπλ ζρεδηάζεη.
Ο ηνπνζέηεο ππάιιεινο έρεη κφληκα θιεηδσκέλε ηελ
εζσηεξηθή θηγθιίδα θαη δελ ζα ηελ αλνίμεη γηα θαλέλα ιφγν,
αθφκα θαη αλ απεηιεζεί ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ
ππαιιήισλ πνπ εηζήξζαλ ζηελ πηέξπγα θαη ελδερνκέλσο έρνπλ
πηαζηεί φκεξνη. Θα ελεκεξψζεη ακέζσο γηα ην ζπκβάλ απφ ηνλ
αζχξκαην θαη ζα δεηήζεη αξσγή απφ άιινπο ππαιιήινπο ηεο
βάξδηαο νη νπνίνη νθείινπλ λα ζπεχζνπλ άκεζα. Ταπηφρξνλα ζα
ελεκεξψζεη θαη ηελ εμσηεξηθή θξνπξά ηεο θπιαθήο.
Δπίζεο ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο πξέπεη
λα δίλεηαη θαη ζηελ κεηαθνξά θξαηνχκελσλ πξνο ην ηαηξείν ηεο
θπιαθήο, ην λνζνθνκείν θξαηνπκέλσλ ή ζε άιια εμσηεξηθά
λνζνθνκεία. Δμππαθνχεηαη φηη θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο
αθνινπζείηαη ε πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία.
ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Σε πεξίπησζε ππξθαγηάο ή ππξπνιηζκνχ ηνπ θειίνπ απφ
ηνπο θξαηνχκελνπο, νη ππάιιεινη ελεκεξψλνπλ ηνλ
Υπαξρηθχιαθα θαη καδί ζπεχδνπλ άκεζα φινη πιελ ηνπ
ηνπνζέηε
ηεο
θηγθιίδαο.
Φξεζηκνπνηνχλ
θαηαξρήλ
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ππξνζβεζηήξεο μεξάο θψλενο, ηνπο νπνίνπο θέξνπλ καδί ηνπο
θαη ζηελ ζπλέρεηα παξαθείκελεο πδξαληιίεο ή ηα ιάζηηρα
θαζαξηφηεηνο. Γελ αλνίγνπλ άιια θειηά γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ.
Δάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην ηφηε θαη κφλν ηφηε κε εληνιή ηνπ
επηθεθαιήο βάξδηαο αλνίγνληαη πξνεπηιεγκέλα θειηά φπσο απηά
ησλ ηξαπκαηηνθνξέσλ ή φπνησλ άιισλ έρνπλ πξνο ηνχην
επηιεγεί. Με ππξνζβεζηήξεο μεξάο θψλενο, άιια ρεκηθά κέζα
θαηάζβεζεο ή εγθαηάζηαζε ππξφζβεζεο κε λεξφ, θαιχπηνληαη
θαη νη ππφινηπνη ρψξνη ηνπ θαηαζηήκαηνο φπσο καγεηξεία,
ζπλεξγεία, αξρείν, απνζήθεο, βηβιηνζήθε, εθθιεζία θαη
αίζνπζεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.
Σε άιιεο πεξηπηψζεηο έθηαθησλ αλαγθψλ φπσο ν ζεηζκφο
ν επηθεθαιήο βάξδηαο επηθνηλσλεί άκεζα κε ηνλ Γηεπζπληή ή
ηνλ Αξρηθχιαθα ηνπο ελεκεξψλεη γηα ην κέγεζνο ηνπ
πξνβιήκαηνο θαη πξνβαίλεη κε ηελ έγθξηζή ηνπο ζε άλνηγκα ησλ
θειηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ θξαηνπκέλσλ ζηα πξναχιηα. Ο
Γηεπζπληήο θαη ν Αξρηθχιαθαο κεηά απφ ηέηνηα εμέιημε
νθείινπλ φπνπ θαη αλ βξίζθνληαη λα ζπεχζνπλ άκεζα ζην
Καηάζηεκα. Με επζχλε ηνπ Γηεπζπληή κεξηκλείηε ψζηε ζε θάζε
θαηάζηεκα λα ππάξρνπλ θαηάιιειεο θαη αλάινγεο κε ηνλ
αξηζκφ ησλ θξαηνπκέλσλ ζθελέο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηνλ
θνηησληζκφ ηνπο θαη ηελ αζθαιή δηαβίσζή ηνπο.
Ο ρξφλνο παξακνλήο ησλ θξαηνπκέλσλ ζηα πξναχιηα ή ζε
επίζεο ρψξνπο εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε ηνπ ζεηζκνχ ηελ
κεηαζεηζκηθή αθνινπζία θαη επίζεο ελδερφκελεο δεκίεο πνπ
έρνπλ ππνζηεί ηα θηήξηα ηνπ θαηαζηήκαηνο. Αλ έρνπλ ππνζηεί
δεκίεο θαη νη ππνδνκέο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη κέρξη απηέο λα
απνθαηαζηαζνχλ νη θξαηνχκελνη ζηηίδνληαη κε έμνδα επίζεο
ππεξεζίαο απφ catering. Ζ ππεξεζία ππνρξενχηαη επίζεο λα
δηαζέζεη γηα ιφγνπο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο επίζεο
θαηάιιειεο πνζφηεηεο λεξνχ. Με έμνδα επίζεο ππεξεζίαο νη
θξαηνχκελνη πξνκεζεχνληαη επίζεο θαη αλάινγεο πνζφηεηεο
πφζηκνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ.
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ΜΔΣΡΑ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΔΗΒΟΛΖ ΠΣΖΣΗΚΩΝ ΜΔΩΝ
Σε πεξίπησζε εηζβνιήο κε πηεηηθά κέζα απαγνξεχεηαη ε
ρξήζε πξαγκαηηθψλ ππξψλ ελαληίνλ ηνπ πηεηηθνχ κέζνπ. Γηα
ηελ απνηξνπή ηέηνησλ εγρεηξεκάησλ πξέπεη ζε θπιαθέο θαη
ρψξνπο πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί θαηάιιεινη γηα ηελ θξάηεζε
ηέηνηνπ βειελεθνχο θξαηνπκέλσλ λα ηνπνζεηνχληαη νξηδφληηεο
ή θάζεηεο αληεξίδεο θαη λα ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε
ζπξκαηφζρνηλα. Να θαιχπηνληαη επίζεο κε εηδηθφ δίρηπ φινη νη
ρψξνη πξναπιηζκνχ ηέηνησλ θξαηνπκέλσλ, ψζηε λα απνηξαπεί
ζε θάζε πεξίπησζε απφπεηξα εηζβνιήο αιιά θαη ξίςεο απφ
πηεηηθά κέζα, βαξχ ή άιινπ νπιηζκνχ, εηδηθφηεξα ζε
ζηαζηαζζέληεο ή επηρεηξνχληεο απφδξαζε θξαηνχκελνπο.
Γηα ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ελδερφκελεο εηζβνιήο
πηεηηθψλ κέζσλ αθνινπζεί σο παξάξηεκα ηνπ παξφληνο, εηδηθή
θαη εμεηδηθεπκέλε πξφηαζε φπσο αθξηβψο ηελ θαηέζεζα ζην
έθηαην ζπλέδξην ηεο νκνζπνλδίαο καο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006.
ΜΔΑ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΑΔΩΝ ΑΠΟΓΡΑΔΩΝ
Καηά ηελ δηάξθεηα ζηάζεσο ή δηακαξηπξίαο φηαλ νη
θξαηνχκελνη βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή
ησλ πξναπιίσλ θαη δελ θηλνχληαη κε θαηεχζπλζε πξνο ηνλ
εμσηεξηθφ πεξίβνιν κε ζθνπφ ηελ απφδξαζε, ε ρξήζε φπισλ
απφ ηελ εμσηεξηθή θξνπξά απαγνξεχεηαη. Φξήζε φπισλ απφ
ηελ εμσηεξηθή θξνπξά κε πξαγκαηηθά ππξά γίλεηαη κφλν αλ
επηρεηξεζεί κεκνλσκέλε, νκαδηθή απφπεηξα απφδξαζεο ή φηαλ
θηλδπλεχεη ε δσή θξαηνχκελσλ ή ππαιιήισλ. Σηελ πεξίπησζε
απηή θηππά άκεζα ν ζπλαγεξκφο, ξίπηνληαη ππξνβνιηζκνί ζηνλ
αέξα θαη ηαπηφρξνλα δεηείηαη απφ ηνπο θξαηνχκελνπο λα
ζηακαηήζνπλ ακέζσο ην εγρείξεκα ηνπο. Αλ νη θξαηνχκελνη δελ
ζπκκνξθσζνχλ ζηηο εληνιέο αθηλεηνπνίεζεο ηνπο θαη
ζπλερίζνπλ, νη εμσηεξηθνί θξνπξνί κπνξνχλ λα ππξνβνιήζνπλ
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ελαληίνλ ηνπο θαη λα ηνπο ηξαπκαηίζνπλ, ρσξίο φκσο λα
θηλδπλεχζεη ζε θακία πεξίπησζε ε δσή ησλ θξαηνπκέλσλ.
Σε πεξίπησζε πνπ επηρεηξείηαη απφ ηνπο θξαηνχκελνπο
θαηάιεςε ηεο θπιαθήο, δίλεηαη απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ζηελ
απνηξνπή θαηάιεςεο θαη δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία ν
έιεγρνο ρψξσλ, φπσο ε θαξκαθαπνζήθε, ην ηαηξείν, ζπλεξγεία
θαη καγεηξείν. Οη παξαπάλσ ρψξνη πξέπεη γηα επλφεηνπο ιφγνπο
θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή θφζηνο λα κελ θαηαιεθζνχλ πνηέ
απφ ηνπο θξαηνπκέλνπο. Σηελ πεξίπησζε απηή ν επηθεθαιήο
βάξδηαο θαη νη ηνπνζέηεο ππάιιεινη ρσξίο λα ρξεηαζηνχλ ηελ
έγθξηζε απφ θαλέλα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχλνιν ησλ κέζσλ πνπ
έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο θαη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
Γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ θαη
ηελ δηαζθάιηζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο επηβάιιεηαη λα
πξνκεζεπηνχλ νη εμσηεξηθνί θξνπξνί θαη κε φπια πνπ ζα
ιεηηνπξγνχλ κε ειαζηηθέο ζθαίξεο. Ζ θαηνρή φπισλ κε
πξαγκαηηθά ππξά πξέπεη λα πξνβιέπεηαη γηα ηνπο εμσηεξηθνχο
θξνπξνχο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ δσή ηνπο ζην
ελδερφκελν πνπ νη θξαηνχκελνη έρνπλ θαη απηνί ζηελ δηάζεζή
ηνπο αλάινγα φπια. Σε θάζε πεξίπησζε φκσο ν ζηφρνο πξέπεη
λα είλαη πάληα ν εθθνβηζκφο θαη ε αθηλεηνπνίεζε ησλ
θξαηνπκέλσλ θαη κφλν απηφ.
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΔΠΔΗΟΓΗΩΝ –
ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ – ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΠΑΡΥΗΦΤΛΑΚΑ
ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ
Σηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα δεκηνπξγνχληαη θαη
εμειίζζνληαη θαηά θαηξνχο δηάθνξα επεηζφδηα. Με βάζε ηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο
θαηεγνξίεο: ηα θαζεκεξηλά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ
ιεηηνπξγία ηεο θπιαθήο, ηα ηπραία ή απξφβιεπηα πνπ αθνξνχλ
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ηα νξγαλσκέλα
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δηακαξηπξίεο ζηάζεηο θαη απνδξάζεηο.
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Τα ηπραία πεξηζηαηηθά κπνξεί λα είλαη δηαπξνζσπηθά ή
νκαδηθά. Πνιιέο θνξέο απφ θαθή εθηίκεζε ή ιάζνο αληίδξαζε
ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξνχλ δηαπξνζσπηθά επεηζφδηα λα
εμειηρζνχλ ζε νκαδηθά. Ο παξαπάλσ δηαρσξηζκφο γίλεηαη γηαηί
γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο θαθήο εθηίκεζεο ή αληίιεςεο ηα
νκαδηθά επεηζφδηα κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζε γεληθή ζχξξαμε.
Τα νξγαλσκέλα πεξηζηαηηθά είλαη θπξίσο νκαδηθά. Γχν ή
πεξηζζφηεξεο νκάδεο ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο είηε γηα λα
ιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο ή γηα ην πηα ζα επηθξαηήζεη ζηνλ
έιεγρν ηεο θπιαθήο. Οξγαλσκέλα είλαη θαη ηα επεηζφδηα πνπ
μεθηλνχλ κε ζθνπφ ηελ δηακαξηπξία, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ
πεξηπηψζεσλ φκσο, εμειίζζνληαη ζε ζηάζε, εμέγεξζε ή
νκαδηθή απφπεηξα απφδξαζεο.
Σπάληα ε νξγάλσζε κηαο ηδηφηππεο κνλνκαρίαο κπνξεί λα
εμειηρζεί ζε νξγαλσκέλν θαη νκαδηθφ επεηζφδην. Ζ ηδηφηππε
κνλνκαρία είλαη ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο γηα λα ιπζνχλ
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ δηαπξνζσπηθέο δηαθνξέο θξαηνπκέλσλ
πνπ είηε δελ αλήθνπλ ζε θακία νκάδα είηε είλαη θαηψηεξα κέιε
νκάδσλ θαη νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ εθηηκνχλ φηη δελ αμίδεη λα
γίλεη θάηη παξαπάλσ γηα απηνχο.
Τέηνηα γεγνλφηα θπξίσο ηα ριεπάδνπλ, πνιιέο θνξέο
δηαζθεδάδνπλ κε απηά, άιιεο φκσο επηδηψθνπλ ηελ ζπλέρηζε
θαη ηελ εμέιημή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δνπλ ηα φξηα ησλ κειψλ
ηεο νκάδαο ηνπο. Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε επέκβαζε ηνπ
πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη άκεζε κε ζθνπφ θαηαξρήλ λα
απνκνλψζνπλ ην πεξηζηαηηθφ απφ ηνπο ζεαηέο. Σε πεξηπηψζεηο
πνπ γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πεξηζηαηηθφ πξέπεη λα γίλεη απφ ην
πξνζσπηθφ ρξήζε βίαο, θξνληίδνπκε πξψηα λα δεκηνπξγήζνπκε
ελνρέο ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο αξρεγνχο ή ηνπο ηζρπξνχο
θξαηνχκελνπο ηεο πηέξπγαο, φ,ηη έρνπλ ράζεη ηνλ έιεγρν, πξέπεη
λα ληξέπνληαη πνπ αθήλνπλ λα γίλνληαη ηέηνηα επεηζφδηα θαη φηη
είλαη ζπλππεχζπλνη. Σηε ρεηξφηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ ζα
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αζρνιεζνχλ απηνί κε ην πεξηζηαηηθφ θαη πηζαλφηαηα λα ην
ζηακαηήζνπλ. Σίγνπξα φκσο, έηζη δελ ζα αληηδξάζνπλ ζηελ
επηρεηξνχκελε απφ ην πξνζσπηθφ ρξήζε βίαο. Δμππαθνχεηαη φηη
δελ ρσξεί θακία δηαπξαγκάηεπζε γηα ην γεγνλφο θαη κεηά ηελ
ιήμε ηνπ επεηζνδίνπ νη θξαηνχκελνη ζα εμέιζνπλ ηεο πηέξπγαο,
ζα νδεγεζνχλ ζηνλ Αξρηθχιαθα θαη ζα γίλνπλ ζρεηηθέο
αλαθνξέο. Σε πεξίπησζε πνπ ηα πξάγκαηα εμειηρζνχλ
δηαθνξεηηθά, ελεκεξψλεηαη θαη ππνρξενχηαη λα θαηαθζάζεη
ζηελ πηέξπγα ν Αξρηθχιαθαο. Με ηελ παξνπζία ηνπ
Αξρηθχιαθα νπνηαδήπνηε άιιε εκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
βξίζθεηαη εθεί απαγνξεχεηαη.
Γηα ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε κνξθήο επεηζνδίσλ ην
πξνζσπηθφ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ πξφιεςή ηνπο. Σε
απηή πεξηιακβάλνληαη ε θαζεκεξηλή παξαηήξεζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηνπκέλσλ, ε εθηίκεζή ηνπο, ε ζπιινγή
θαη αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ, ν έιεγρνο ησλ θειηψλ θαη ησλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ε έγθαηξε παξέκβαζε θαη ε ελεκέξσζε
ηνπ Αξρηθχιαθα θαη ηνπ Γηεπζπληή γηα νηηδήπνηε ζπλέβε,
παξαηήξεζαλ ή έκαζαλ.
Αλ εμαηξέζνπκε ηα απξφβιεπηα θαη ζπλήζσο
ππνβαζκηζκέλα πεξηζηαηηθά, φπσο δηαπιεθηηζκνί ζηα
ηειέθσλα, ζην θαγεηφ ή ηηο αζινπαηδηέο, γηα φια ηα άιια
πξνβιήκαηα ππάξρνπλ ζαθή πξνκελχκαηα θαη ελδείμεηο. Γηα
ηνλ ιφγν απηφ, ε παξαηήξεζε, ε αμηνιφγεζε θαη ε ελεκέξσζε
πξηλ ην φπνην επεηζφδην, απνηεινχλ κέγηζηε ππνρξέσζε,
πξνηεξαηφηεηα αιιά θαη αζθαιέο θξηηήξην ηεο ηθαλφηεηαο ησλ
ππαιιήισλ. Σηνηρεία φπσο θφβνο, λεπξηθφηεηα, ζπκφο ή
εηξσλεία πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ κεκνλσκέλνπο
θξαηνχκελνπο είηε απφ νκάδεο πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη.
Δπίζεο, πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη νη αζπλήζηζηα κεγάιεο
πξνκήζεηεο, ηξνθίκσλ, ηζηγάξσλ θαη ηειεθαξηψλ, νη πνιιέο
αηηήζεηο γηα αιιαγέο θειίσλ, εηδηθφηεξα αθηηλψλ. Οη
επαλαιακβαλφκελνη θαη αλεμήγεηνη απηνηξαπκαηηζκνί, νη
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απηναπνκνλψζεηο, νη αηηήζεηο γηα πξνζηαζία δσήο θαη ε
αχμεζε ηεο δήηεζεο ςπρνθαξκάθσλ.
Με ηελ εθδήισζε φπνηνπ πεξηζηαηηθνχ δίδεηαη θαηαξρήλ
ζπλαγεξκφο
αζπξκάηνπ
θαη
αθνινπζεί
ερεηηθφο.
Παξαθνινπζνχκε ηηο θηλήζεηο ησλ θξαηνπκέλσλ πξνο φιεο ηηο
θαηεπζχλζεηο, ηελ δηάηαμε θαη ηελ ζχλζεζε ηπρφλ νκάδσλ,
πνηνη θαη θπξίσο ηί αηρκεξά ή άιια αληηθείκελα θξαηνχλ,
θαηαγξάθνπκε πξφζσπα πνπ αλαγλσξίζακε, πξνζπαζνχκε
φπνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ πξφζσπα λα
θαηαγξάςνπκε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζεκάδηα, φπσο
νπιέο ηαηνπάδ, ξνπρηζκφ ή νηηδήπνηε άιιν πξνζδηνξηζηηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ. Πνηνο ρηχπεζε πνηνλ θαη κε ηη θαη
ελεκεξψλνπκε γηα φια απηά ηνπο ππεχζπλνπο βάξδηαο ή ηνλ
Αξρηθχιαθα πνπ ππνρξενχληαη άκεζα λα ζπεχζνπλ ζην ρψξν
πνπ δηαδξακαηίδνληαη ηα πεξηζηαηηθά.
Οη Υπαξρηθχιαθεο επηθεθαιείο αθηηλψλ ή άιισλ ηνκέσλ
πνπ ζηνλ ρψξν επζχλεο ηνπο εμειίζζεηαη πεξηζηαηηθφ ζπεχδνπλ
άκεζα θαη θξνληίδνπλ λα απνκνλψζνπλ ην πεξηζηαηηθφ, λα
απνηξέςνπλ ηελ εκπινθή θαη άιισλ πξνζψπσλ θαη λα
απνηξέςνπλ ηελ επέθηαζή ηνπ ζε άιινπο ρψξνπο, φπσο ηαηξείν,
θαξκαθαπνζήθε, επηζθεπηήξηα θαη καγεηξεία. Δηδηθφηεξα
κεξηκλνχλ λα κελ πηαζηνχλ φκεξνη νη ίδηνη ή φπνην άιιν κέξνο
ηνπ πξνζσπηθνχ.
Δπίζεο θξνληίδνπλ λα δηαηεξεζνχλ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο
ππεξεζίαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη δξφκνη θαη ηξφπνη
πξφζβαζεο ζηνλ ρψξν ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Κξαηνχλ ππφ ηνλ
έιεγρν ηεο ππεξεζίαο φινπο εθείλνπο ηνπο ρψξνπο πνπ
εγγπψληαη ηελ αζθαιή ππνρψξεζε πξνζσπηθνχ ή ηελ άθημε
δπλάκεσλ πνπ ελδερνκέλσο λα πξνζηξέμνπλ γηα ελίζρπζε. Οη
παξαπάλσ ρψξνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηελ θπγάδεπζε
θξαηνπκέλσλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην πεξηζηαηηθφ ή
πξνζέηξεμαλ γηα πξνζηαζία ηνπο ζηνπο ππαιιήινπο. Πξψηε θαη
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ζεκαληηθφηεξε πξφλνηα φκσο είλαη ν εληνπηζκφο ηπρφλ
ηξαπκαηηψλ ππαιιήισλ ή θξαηνπκέλσλ θαη ε αζθαιή
κεηαθνξά ηνπο κέζσ ησλ παξαπάλσ ρψξσλ.
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΗ ΓΡΑΖ
ΑΡΥΗΦΤΛΑΚΑ
Δλεκεξψλνπλ ηνλ Αξρηθχιαθα ν νπνίνο φπνπ θαη αλ
βξίζθεηαη νθείιεη άκεζα λα πξνζηξέμεη. Όηαλ πξνζέιζεη ν
Αξρηθχιαθαο είλαη πιένλ ν απφιπηνο δηαπξαγκαηεπηήο. Απηφο
νθείιεη λα πξνζεγγίζεη ην πεξηζηαηηθφ κε απνθαζηζηηθφηεηα,
εκθαλή δηάζεζε δηαιφγνπ θαη γεληθψο λα δηαρεηξηζηεί ηελ
θαηάζηαζε κε ηξφπν ψζηε λα θαζπζηεξήζεη ηελ θνξχθσζε ηνπ
επεηζνδίνπ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ
είλαη λα κελ επεθηαζεί ην επεηζφδην ζε άιινπο ρψξνπο θαη λα
απνηξαπεί ε πξνζρψξεζε θαη άιισλ θξαηνπκέλσλ ή ελνπνίεζε
άιισλ εζηηψλ ηνπ κεηψπνπ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ζα
επηβαξπλζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν νη ππάξρνληεο ζπζρεηηζκνί
δπλάκεσλ κεηαμχ ππαιιήισλ θαη θξαηνπκέλσλ θαη ζα
κεησζνχλ νη πηζαλφηεηεο γηα ζεηηθή δηεπζέηεζε ηνπ επεηζνδίνπ.
Σηνλ δηάινγν επηζεκαίλεη ηπρφλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο,
ζρέζεηο θαη ζπκθέξνληα κεηαμχ ησλ θξαηνπκέλσλ
δεκηνπξγψληαο ηνπο έηζη δηρνγλσκία θαη ζρεηηθή ακεραλία. Με
ηνλ ηξφπν απηφ θεξδίδεη ρξφλν θαη απνθιείεη ή πεξηνξίδεη ηνλ
αηθληδηαζκφ άιισλ ηνκέσλ ή ππεξεζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο.
Πξνζπαζεί λα απνθιηκαθψζεη ηνλ πθηζηάκελν εθλεπξηζκφ θαη
ζηξεο, πνπ απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ζεηηθή
εμέιημε ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Σπγθεληξψλεη ν ίδηνο πιεξνθνξίεο
θαη ελεκεξψλεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ ππαξρνπζψλ
πιεξνθνξηψλ. Δπηιέγεη λα επηθνηλσλήζεη κε θξαηνπκέλνπο,
αλεμάξηεηα αλ απηνί ζπκκεηέρνπλ ή φρη ζην πεξηζηαηηθφ, αιιά
έρνπλ θαηά θαηξνχο αληηκεησπηζηεί επηεηθψο απφ ηελ ππεξεζία,
ζπλεξγάζηεθαλ ή είραλ δείμεη δηάζεζε ζπλεξγαζίαο, γλσξίδνπλ
φκσο ηα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ ην πεξηζηαηηθφ θαη κπνξνχλ κε
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ηελ παξέκβαζή ηνπο λα δηακνξθψζνπλ εμειίμεηο.
αλαθέξεηαη πνηέ ζηελ παξαπάλσ ζρέζε κε
ζπγθεθξηκέλνπο θξαηνπκέλνπο θαη θξνληίδεη λα κελ
αληηιεπηή νχηε απφ ζπγθξαηνπκέλνπο ηνπο, νχηε απφ
ππαιιήινπο.

Γελ
ηνπο
γίλεη
ηνπο

Πξνηείλεη ζε απηνχο ζρέδην απεκπινθήο θαη απνρψξεζεο,
θαηαξρήλ ειηθησκέλσλ, αζζελψλ, ηπρφλ ηξαπκαηηψλ, αθφκε θαη
θξαηνπκέλσλ πνπ δελ ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ. Δάλ δελ
ππάξρεη ζαθήο θίλδπλνο δσήο ή ζνβαξψλ ηξαπκαηηζκψλ
ζπκπιεθνκέλσλ θξαηνπκέλσλ θαη δελ γίλνληαη θαηαζηξνθέο
βαζηθψλ ππνδνκψλ πνπ ζα αθχξσλαλ ηελ ρξήζε θαη ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ, επηιέγεη ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαιφγνπ θαη
ηεο κε βίαο κε νπνηνδήπνηε άιιν θφζηνο. Σε αληίζεηε
πεξίπησζε πξνηείλεη ζηνλ Γηεπζπληή άκεζε επέκβαζε ηδίσλ ή
άιισλ εηδηθψλ δπλάκεσλ. Δπηδηψθεη λα αληηκεησπηζηεί ην
πεξηζηαηηθφ νπσζδήπνηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο
εκεξνλπθηίνπ. Δίλαη γλσζηφ φηη εάλ δελ αληηκεησπηζηεί ε
ζηάζε ζε κία θπιαθή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ηελ
επνκέλε κε ην άλνηγκα ησλ ππνινίπσλ θπιαθψλ είλαη ζίγνπξν
φηη παξφκνηα θαηλφκελα ζα εμειηρζνχλ θαη ζε άιιεο θπιαθέο.
Τα πεξηζηαηηθά ζηάζεο ή εμέγεξζεο θξαηνπκέλσλ ζπκκεηέρνπλ
θαη ηα δηαρεηξίδνληαη ηα παξαθάησ φξγαλα:

ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΚΡΗΔΩΝ
ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΖ – Αξρηθχιαθαο
ΑΝΑΠ/ΣΖ.
θαηαζηήκαηνο

ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΖ:

Γηεπζπληήο

ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΖ:
Απνηειείηαη
απφ
έλαλ
έκπεηξν
Αξρηθπιαθεχνλ
ή
Υπαξρηθχιαθα, έλαλ έκπεηξν δηνηθεηηθφ ππάιιειν ηεο
γξακκαηείαο ή ηνπ ινγηζηεξίνπ αλάινγα ηελ πεξίζηαζε θαη ηνλ
ςπρνιφγν ή ηνλ εγθιεκαηνιφγν ηνπ θαηαζηήκαηνο.
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ΟΜΑΓΑ ΔΗΖΓΖΖ ΜΔΣΡΩΝ ΔΠΔΜΒΑΖ:
Αξρηθχιαθαο – Γηεπζπληήο Καηαζηήκαηνο
ΟΜΑΓΑ ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΔΝΣΟΛΖ ΜΔΣΡΩΝ ΓΡΑΖ
Δηζαγγειέαο Δπφπηεο
ΟΜΑΓΑ
ΔΚΣΗΜΖΖ
ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ

ΚΑΗ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

Δηδηθφο Γξακκαηέαο – Γεληθφο Γηεπζπληήο Σσθ/θήο Πνιηηηθήο
–
Δηζαγγειέαο Δπφπηεο - Γηεπζπληήο Καηαζηήκαηνο,
ςπρνιφγνο ή εγθιεκαηνιφγνο ηνπ θαηαζηήκαηνο
ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ
ΔΠΔΜΒΑΖ

ΥΔΓΗΟΤ

ΓΡΑΖ

ΚΑΗ

Δπηθεθαιήο Δηδηθψλ Γπλάκεσλ – Τερληθνί Δκπεηξνγλψκνλεο –
Γηεπζπληήο Καηαζηήκαηνο – Αξρηθχιαθαο
Ζ επέκβαζε ησλ εηδηθψλ δπλάκεσλ γίλεηαη κφλν θαηφπηλ
εληνιήο ηνπ Δηζαγγειέα επφπηε. Σε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ
αθνινπζείηαη ε θαηά λφκν πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία θαη ηελ
επέκβαζε ησλ εηδηθψλ δπλάκελσλ, κπνξεί λα ηελ δηαηάμεη ν
Γηεπζπληήο, ν Αξρηθχιαθαο, ν Υπαξρηθχιαθαο ή νη λφκηκνη
αλαπιεξσηέο ηνπο.
ΜΔΑ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΑΔΩΝ, ΔΞΔΓΔΡΔΩΝ
ΚΑΗ ΑΠΟΓΡΑΔΩΝ
Μέζα ηα νπνία πξνβιέπνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά
εθηίκεζε ησλ επηθεθαιείο ησλ δπλάκεσλ επέκβαζεο είλαη νη
ρεηξνβνκβίδεο θξφηνπ ιάκςεο, δαθξπγφλεο ρεηξνβνκβίδεο ή
θηζνχλεο, ζπξέη, πδξαληιίεο, γθινπ, αζπίδεο, κάζθεο σο θαη
θαξακπίλεο ή άιια φπια κε ειαζηηθεο ζθαίξεο. Όια ηα
παξαπάλσ κέζα εμαηξνπκέλσλ ησλ φπισλ κε ειαζηηθέο
ζθαίξεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ ην θπιαθηηθφ
πξνζσπηθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο. Τα παξαπάλσ κέζα
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θπιάζζνληαη κε επζχλε ηνπ Αξρηθχιαθα ζε εηδηθφ θαη αζθαιή
θσξηακφ. Όπνπ γίλεηαη ρξήζε αλαιψζηκσλ κέζσλ κεηά ηελ
ιήμε ηνπ επεηζνδίνπ, θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ κέζσλ πνπ
θαηαλαιψζεθε, ζπληάζζεηαη πξνο ηνχην εηδηθφ πξαθηηθφ θαη
κεξηκλάηε ε αληηθαηάζηαζή ηνπο.
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΖ
ΑΡΥΗΦΤΛΑΚΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ
Ο δηαπξαγκαηεπηήο Αξρηθχιαθαο δελ πξέπεη λα είλαη ή λα
δείρλεη θαηαδηθαζηηθφο. Δπηκέλεη ζηνλ δηάινγν, απνθεχγεη ηελ
αληηπαξάζεζε κε νκάδεο ή ην ζχλνιν ησλ θξαηνπκέλσλ,
επηδηψθεη σζηφζν ηελ ιεινγηζκέλε πξνζσπηθή αληηπαξάζεζε
κε άηνκα πνπ πξνεπηιέγεη ν ίδηνο θαη ηα νπνία γλσξίδεη θαιά
φπσο θαη ηελ δξάζε ηνπο. Μπνξεί λα ηνπο απεηιεί δηαθξηηηθά
θαη νη ίδηνη έρνπλ ιφγνπο λα δηαθνξνπνηεζνχλ αθνχ είλαη
ζίγνπξν φηη θαηαιαβαίλνπλ ηη ελλνεί. Έηζη δελ ππάξρεη
ελδερφκελν αληαπφδνζεο εθ κέξνπο ηνπο θαη έρεη ήδε
δεκηνπξγήζεη ζε απηνχο ςπρνινγία ελνρήο θαη απνθιηκάθσζεο.
Ζ απεηιή ηνπ πξνο απηνύο επηβάιιεηαη λα είλαη πάληα
δηαθξηηηθή θαη νπδέπνηε εθηειεζηέα. Φξνληίδεη ψζηε ηελ
δηάζεζή ηνπο απηή λα ηελ θαιιηεξγήζνπλ θαη ζε άιινπο
θξαηνπκέλνπο. Γελ απεπζχλεηαη, πνιχ πεξηζζφηεξν δελ
αληηπαξαηίζεηαη γηα θαλέλα ιφγν δεκφζηα κε πξνβιεκαηηθά
άηνκα, φπσο θηιάζζελα, αλάπεξνπο, άηνκα κε ηζηνξηθφ
ςπρσηηθήο δηαηαξαρήο, άηνκα πεξηνξηζκέλεο λνεκνζχλεο,
αθειείο, βιάθεο θαη θπξίσο αλππφιεπηνπο πνπ κπνξεί γηα ηνλ
ιφγν απηφ λα επηδηψμνπλ ηελ αληηπαξάζεζε γηα λα ηξαβήμνπλ
ηελ πξνζνρή ησλ ζπγθξαηνπκέλσλ ηνπο θαη λα θαιχςνπλ έηζη
ηα δηθά ηνπο ππαξμηαθά πξνβιήκαηα.
Απνθεχγεη λα εγθισβηζηεί ζε καθξχο δηαιφγνπο κε
ηδηαίηεξα εθλεπξηζκέλα άηνκα ή άηνκα ππφ ηελ επήξεηα
λαξθσηηθψλ νπζηψλ, απηνζρέδησλ πνηψλ ή ραπηψλ. Σε απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο πξέπεη λα επηζηξαηεχεη ην ρηνχκνξ ηνπ πνπ δελ
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κπνξεί φκσο ζε θακία πεξίπησζε λα έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά
πνπ νη αθξναηέο ηνπ λα ην εθιάβνπλ σο θνξντδία, ηαπείλσζε ή
ριεπαζκφ.
Ωο δηαπξαγκαηεπηήο επηιέγεηαη ν εκπεηξφηεξνο ησλ
Αξρηθπιάθσλ ν νπνίνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηδηαίηεξε επρέξεηα
ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ιφγνπ, λα γλσξίδεη πξφζσπα θαη πξάγκαηα,
λα είλαη έμππλνο, δηνξαηηθφο, κε γξήγνξα αληαλαθιαζηηθά θαη
ξεθιέμ, λα έρεη αληνρή, λα είλαη επξεκαηηθφο ζε επηρεηξήκαηα
θαη αληεπηρεηξήκαηα, λα είλαη ςχρξαηκνο θαη απνθαζηζηηθφο.
Ζ εμνπζία ηνπ δηαπξαγκαηεπηή θαηά ηελ δηαδηθαζία
δηαρείξηζεο δηαπξαγκάηεπζεο πξέπεη λα είλαη παζίδειε θαη
αδηαπξαγκάηεπηε από άιινπο παξάγνληεο. Σε πεξίπησζε πνπ
κέινο ηεο νκάδαο ππνζηήξημεο παξίζηαηαη θαη ζέιεη λα
αλαθεξζεί ζε θάηη, δεηά ηνλ ιφγν απφ ηνλ δηαπξαγκαηεπηή, ηνλ
νπνίν νθείιεη λα κελ δηαθφπηεη πνηέ νχηε ηνλ ίδην νχηε
ελδερνκέλσο άιινλ θξαηνχκελν κε ηνλ νπνίν ζπλνκηιεί. Σε
ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε δεκφζηα δηαθνξνπνίεζε κέινπο ηεο
νκάδαο ππνζηήξημεο ζα εθιεθζεί απφ ηνπο θξαηνπκέλνπο σο
έιιεηςε ζεβαζκνχ ηνπ κέινπο ηεο νκάδαο ζηνλ
δηαπξαγκαηεπηή θαη είλαη ζίγνπξν φηη ην ίδην ζα επηρεηξήζνπλ
θαη νη θξαηνχκελνη. Τφηε ν δηαπξαγκαηεπηήο ζα θαληάδεη σο
έλα αλίζρπξν θαη αθεξέγγπν άηνκν γεγνλφο πνπ πξέπεη λα
απνθεχγεηαη απζηεξά θαη θαηεγνξεκαηηθά. Γηα λα κελ
ππάξμνπλ ηέηνηα ελδερφκελα, δειαδή ζχγθξνπζε ηνπ
δηαπξαγκαηεπηή κε κέινο ηεο νκάδαο ππνζηήξημεο, επηβάιιεηαη
ν δηαπξαγκαηεπηήο Αξρηθχιαθαο λα ζπκκεηέρεη ζηελ επηινγή
ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ππνζηήξημεο δηαπξαγκάηεπζεο.
ε ελδερόκελε δεκόζηα δηαθσλία δηαπξαγκαηεπηή θαη
κέινπο ηεο νκάδαο ππνζηήξημεο, ν δηαπξαγκαηεπηήο
θαηαξγεί επηηόπνπ ην σο άλσ κέινο, σο κέινο ηεο νκάδαο
θαη ηνλ ππνρξεώλεη λα απνρσξήζεη άκεζα. Ο
δηαπξαγκαηεπηήο Αξρηθχιαθαο νθείιεη λα ελεκεξψλεη
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αλειιηπψο γηα φιεο ηηο παξακέηξνπο ηεο δηαδηθαζίαο ηελ νκάδα
αμηνιφγεζεο δηαπξαγκάηεπζεο, πξνηείλεη άιιν κέινο ζηελ ζέζε
ηνπ απνρσξήζαληνο κέινπο ή επηιέγεη λα παξακέλεη κφλν κε ηα
ελαπνκείλαληα κέιε. Ζ νκάδα αμηνιφγεζεο δελ κπνξεί λα
ελαληησζεί ζηελ απφθαζε απνπνκπήο ηνπ κέινπο θαη λα
δηαηάμεη ηελ παξακνλή ηνπ. ε ελδερόκελε ηέηνηα πεξίπησζε
ε νκάδα αμηνιόγεζεο νθείιεη λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνλ
δηαπξαγκαηεπηή Αξρηθύιαθα.
Ο δηαπξαγκαηεπηήο Αξρηθχιαθαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο δείρλεη θαηαλφεζε, έρεη ζπλαίζζεκα,
επεξεάδεη ή επεξεάδεηαη απφ ηα γεγνλφηα, νθείιεη φκσο λα
δηαηεξεί πάληα ηελ επζπθξηζία ηνπ. Μπνξεί λα ραξεί, λα
ιππεζεί αθφκα θαη ειεγρφκελα λα ζπκψζεη. Πνηέ φκσο δελ
επηηξέπεηαη λα εθλεπξηζηεί. Έρεη ππνκνλή ελψ κπνξεί λα δείρλεη
ηαπηφρξνλα απζηεξφο ή ειαζηηθφο. Φξνληίδεη ψζηε κε θαλέλα
ηξφπν λα κελ απμεζνχλ νη πξνζδνθίεο θαη νη απαηηήζεηο ησλ
ζπλνκηιεηψλ ηνπ. Γελ δίλεη πνηέ γξήγνξα, πνιιά ή ιίγα.
Απνθεύγεη λα πξνηείλεη επζέσο πξώηνο απηόο ιύζεηο,
πξνηηκά λα αθνύζεη θαη κεηά λα θαηαζέζεη ελαιιαθηηθέο
ιύζεηο θαη αληηπξνηάζεηο. Ωο θαιόο αθξναηήο είλαη ν
θαιύηεξνο θαη ν πην αμηόπηζηνο δηαπξαγκαηεπηήο. Απνθεχγεη
θαη δελ εγθισβίδεηαη ζε δηνξίεο. Γελ ιέεη γηα θαλέλα ιφγν
ςέκαηα ή πξάγκαηα πνπ δελ κπνξεί λα πινπνηήζεη ή ζα
αλαγθαζηεί λα ηα πάξεη πίζσ. Απνθεύγεη λα ρξεζηκνπνηεί
ιέμεηο όπσο απνθιείεηαη, πνηέ, όρη, μεράζηε ην, ηειεηώζακε ή
άιιεο ηέηνηεο αξλεηηθνύ πεξηερνκέλνπ ιέμεηο. Γελ πξνηείλεη
πνηέ επζέσο ν ίδηνο αληαιιάγκαηα. Σε πεξίπησζε πνπ ηνπ
δεηεζνχλ απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ, αληαπνθξίλεηαη ζην
ζρεηηθφ δηάινγν θαη αληηπξνηείλεη άιια, αθφκα θαη αλ
ζπκθσλεί κε απηά. Κεξδίδεη ρξφλν θαη νξηνζεηεί έηζη
ζεηηθφηεξα γηα ηνλ ίδην ηελ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο.
Γηνξία δηαπξαγκάηεπζεο δίλεη κφλν φηαλ ν ίδηνο έρεη
εμαληιήζεη φια ηα πεξηζψξηα θαη έρεη ηειεηψζεη ηελ πξνζπάζεηά
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ηνπ. Τελ δηνξία απηή νθείιεη πξηλ ηελ αλαθνηλψζεη ζηνπο
ζπλνκηιεηέο ηνπ λα ηελ έρεη ζέζεη ππφςε ηεο νκάδαο
αμηνιφγεζεο θαη λα έρεη εγθξηζεί. Σε πεξίπησζε πνπ ε νκάδα
αμηνιφγεζεο δηαθσλεί κε ηελ δηνξία νθείιεη αλ πηζηεχεη φηη
πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ νη πξνζπάζεηεο λα θαηαξγήζεη άκεζα ηνλ
δηαπξαγκαηεπηή.
Γηαπξαγκάηεπζε
επηδηώθεηαη
θαζ’
νπνηνδήπνηε ηξόπν αθόκα θαη κε αζύξκαην κεγάθσλν ή
ηειέθσλν. Τειηθφο ζθνπφο φκσο πξέπεη πάληα λα είλαη ε
απηνπξφζσπε ή ε δηαπξνζσπηθή ζπλνκηιία θαη επηθνηλσλία,
αλεμάξηεηα ηεο έληαζεο, ηεο πηζαλνινγνχκελεο θιηκάθσζεο ή
φπνηαο άιιεο εμέιημεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ.
Σηελ δηαπξαγκάηεπζε ν δηαπξαγκαηεπηήο ππεξαζπίδεηαη
ην δηθαίσκα ζηελ δηακαξηπξία, εηδηθφηεξα φηαλ κε ηνλ ηξφπν
απηφ απνθεχγνληαη πεξαηηέξσ εληάζεηο ή θαηαζηξνθέο.
Αξλείηαη λα δερηεί θαη δελ απεπζύλεη πνηέ ν ίδηνο
ηειεγξαθηθνύο όξνπο, απνθεύγεη εθβηαζκνύο θαη δηιιήκαηα.
Γηαηεξεί ηνλ δηάινγν θαη ηελ επηθνηλσλία κε νπνηνδήπνηε
θφζηνο. Γελ πξνζπαζεί νχηε επηδηψθεη λα πηάζεη θάπνηνλ
θνξφηδν. Υπελζπκίδεη πξνο ελίζρπζε ηνχηνπ δηαξθψο δηθέο ηνπ
πξνεγνχκελεο ζπκπεξηθνξέο θαη ελέξγεηεο. Υπελζπκίδεη θαη κε
ηνλ ηξφπν απηφ πείζεη γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ησλ ιφγσλ ηνπ,
επηζεκαίλνληαο φηη εγψ φ,ηη ιέσ ην θάλσ θαη ην μέξεηε.
Δπηιέγεη λα ζπλνκηιεί κε άηνκα ηα νπνία είλαη έμππλα θαη
δπλακηθά, αλ απηά είλαη πνιιά επηιέγεη απηνύο πνπ ειέγρεη
πεξηζζόηεξν, θξνληίδεη όκσο, λα κελ θαλεί απηό ζε θακία
πεξίπησζε.
Αληηζέησο επηδηψθεη λα θαλεί φηη απηνί πνπ ζπλνκηιεί
είλαη νη δπζθνιφηεξνη, νη ηθαλφηεξνη θαη νη ζθιεξφηεξνη
ζπγθξαηνχκελνη ηνπο. Δπηδηψθεη δηαθξηηηθά θάπνηνη απφ απηνχο
λα κπνπλ ζηελ θχξηα νκάδα δηαπξαγκάηεπζεο. Αλ ην θαηαθέξεη
πξνηείλεη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ νκάδα λα πάλε ζε έλα ηδηαίηεξν
ρψξν, θάπνπ πην ήζπρα κε ην πξφζρεκα φηη έηζη δηεπθνιχλεηαη
ε ζπλνκηιία ηνπο θαη δελ ζα ρξεηάδεηαη λα θσλάδνπλ.
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Σε ελδερφκελε θαηαθαηηθή απάληεζε απηφ απνηειεί
ζνβαξή έλδεημε γηα ζεηηθή εμέιημε θαη ηειηθή εθηφλσζε ηεο
θαηάζηαζεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλνκηιηψλ ζηνλ
πξναλαθεξφκελν ρψξν δελ απεπζχλεη ηνλ ιφγν ζε
θξαηνπκέλνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηηξνπή θαη είλαη
θάπνηνη απφ απηνχο πνπ απηφο κε ηνλ ηξφπν ηνπ θαηάθεξε λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ νκάδα. Ζ δηάζεζε ησλ παξαπάλσ είλαη
δεδνκέλε θαη πξέπεη λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη κφλν ηελ
θαηάιιειε ζηηγκή κε ζθνπφ λα αιιάμνπλ ηελ άπνςε ησλ
ζπγθξαηνπκέλσλ ηνπο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ζεηηθή εμέιημε
ησλ πξαγκάησλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θάπνηα ζηηγκή θαη ελψ ν
ίδηνο ζα έρεη σξηκάζεη ηηο ζπλζήθεο, ζα δεηήζεη απφ ηελ
επηηξνπή λα απνρσξήζεη ιέγνληάο ηνπο φηη ζέιεη πιένλ λα
κείλνπλ αλεπεξέαζηνη θαη λα απνθαζίζνπλ ην ζσζηφ γηαηί
μέξνπλ πνιχ θαιά πνην είλαη.
Δίλαη ζίγνπξν φηη νη πξνεπηιεγέληεο απφ απηφλ
θξαηνχκελνη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηφηε θαιχηεξα θαη πην
απνηειεζκαηηθά θαη απφ ηνλ ίδην. Γηα ην ιφγν απηφ λσξίηεξα
επαλαθέξεη ζπλέρεηα πξνο ζπδήηεζε δεηήκαηα ζηα νπνία έρεη
επηζεκάλεη φηη νη ζπλνκηιεηέο ηνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε.
Δληνπίδεη επίζεο πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ή αηηήκαηα ησλ
κειψλ ηεο νκάδαο δηαπξαγκάηεπζεο, ηνπνζεηείηαη δηαθξηηηθά
ππέξ ηεο επίιπζεο ηνπο, θαη ηελ ζπλδέεη πάιη δηαθξηηηθά κε ηελ
επλντθή εμέιημε ηνπ πεξηζηαηηθνχ.
ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΜΔ ΟΜΖΡΗΔ
Σε πεξίπησζε νκεξηψλ ν δηαπξαγκαηεπηήο απνθεχγεη λα
επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε απηνχο
θαη δελ ηνλ απαζρνιεί αλ απηφ ην θαηαιάβνπλ θαη νη φκεξνη.
Όπνηε ρξεηαζηεί λα αλαθεξζεί ζηνπο νκήξνπο, ην θάλεη γηα λα
ππελζπκίζεη ζηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ πφζν ζεκαληηθή είλαη θαη
γηα απηνχο, ε αζθάιεηα ησλ νκήξσλ. Ο δηαπξαγκαηεπηήο έρεη
επηιεγεί δηφηη γλσξίδεη ηνπο θξαηνπκέλνπο. Τν ίδην αθξηβψο
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φκσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο θξαηνπκέλνπο, γλσξίδνπλ θαη απηνί
ηνλ Αξρηθχιαθα. Γελ επηηξέπεηαη ινηπφλ θαηά ηελ
δηαπξαγκάηεπζε λα κεηακνξθσζεί ζε θάπνηνλ άιιν. Πξέπεη λα
είλαη ν εαπηόο ηνπ θαη ηίπνηε άιιν. Δλδερνκέλσο, ίζσο ιίγν
πην δηαιεθηηθφο θαη ππνκνλεηηθφο, νθείιεη άιισζηε απηφ λα ην
θάλεη απφ ηελ ζηηγκή πνπ θάλεθε λα θαηαλνεί ηελ δηακαξηπξία.
Γελ μερλά πνηέ, αύξην ζα είλαη πάιη ν Αξρηθύιαθάο ηνπο. Ζ
δηαπξαγκάηεπζε, έρεη ζηνηρεία λίθεο ή ήηηαο. Γελ επηηξέπνληαη
φκσο απάηεο θαη ραδνί παλεγπξηζκνί.
Ο δηαπξαγκαηεπηήο δελ δηαηάδεη θαη νη νκάδεο
επηρείξεζεο δελ δηαπξαγκαηεύνληαη. Τν ηζηνξηθφ ηνπ
πεξηζηαηηθνχ θαη ε εμέιημε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαηαγξάθεηαη
απφ ηνλ δηαπξαγκαηεπηή Αξρηθχιαθα ζε έθζεζε πνπ ππνβάιιεη
ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη αξρέο. Τέηνηεο εθζέζεηο
αμηνινγνχκελεο απφ ηελ αξκφδηα δηεχζπλζε ηεο θεληξηθήο
ππεξεζίαο ηνπ Υπ. Γηθαηνζχλεο δχλαηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ σο
δηδαθηέα χιε ζηελ ζρνιή Σσθ/θψλ Υπαιιήισλ ή ζε ζεκηλάξηα.
Σθνπφο ηέηνησλ εθζέζεσλ είλαη λα επηιέγνληαη έμππλνη,
επξεκαηηθνί, θαη απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο
αλάινγσλ πεξηζηαηηθψλ, θπξίσο όκσο γηα λα αλαδεηθλύνληαη
ελδερόκελα ιάζε, πιεκκέιεηεο θαη παξαιείςεηο κε ζθνπό λα
δηνξζσζνύλ.

ΑΝΣΩΝΖ ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟ
ΑΡΥΗΦΤΛΑΚΑ Δ.Κ.Κ.Ν.Α
09/09/2009
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΔΚΣΑΚΣΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΩΝ
Ο..Τ.Δ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ 29 ΗΟΤΝΗΟΤ 2006
ΠΡΟΣΑΔΗ ΜΔΣΡΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ
ΦΤΛΑΚΩΝ – ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ - ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΩΝ
ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΑΠΟΓΡΑΔΩΝ ΚΑΗ
ΔΚΝΟΜΩΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΩΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΩΝ
Ζ αζθάιεηα ησλ Φπιαθψλ πξέπεη λα είλαη άκεζα
ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνηφηεηα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ
θξαηνπκέλσλ πνπ θηινμελνχληαη ζε θάζε κία απφ απηέο. Ωο εθ
ηνχηνπ ηα φπνηα κέηξα δελ πξέπεη θαη δελ κπνξεί λα. αθνξνχλ
ην ζχλνιν ησλ θπιαθψλ. Άιισζηε ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζα ήηαλ
πνιπδάπαλε, ε ζπληήξεζε ηνπο αθφκα πεξηζζφηεξν θαη γηα
θάπνηεο απφ απηέο ζα ήηαλ ππεξβνιή.
Τα πξψηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ζα πξνβιεθηνχλ πξέπεη λα
αθνξνχλ ηελ νξγαλσηηθή δηάηαμε ησλ θαηαζηεκάησλ
θξάηεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπο. Ο πθηζηάκελνο δηαρσξηζκφο
ζε θαηαζηήκαηα Α θαη Β ηχπνπ φρη κφλνλ δελ αξθεί λα
θαιπθζεί ζηνηρεησδψο ν δηαρσξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ,
βαζηθή αλάγθε ηεο Σσθξνληζηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά αθπξψλεη
θαη ηα φπνηα κέηξα αζθάιεηαο. Πξέπεη λα γίλεη ζπλείδεζε
πιένλ ζε φινπο, φηη ζηηο θπιαθέο θηινμελνχληαη θαη
θξαηνχκελνη παγθνζκίνπ ελδηαθέξνληνο. Αζρνινχληαη κε
απηνχο πνιιέο ππεξεζίεο ή νξγαλψζεηο θαη σο ηέηνηνη πξέπεη
λα αληηκεησπίδνληαη. Αλ ην ζχλνιν ησλ κέρξη ηψξα ελεξγεηψλ
θαη ησλ εγρεηξεκάησλ ησλ θξαηνπκέλσλ (ζηάζεηο, απνδξάζεηο
θ.ι.π.),
κε
νπνηνδήπνηε
ηξφπν
θαη
εάλ
απηέο
δηαδξακαηίζηεθαλ, ραξαθηεξηζηνχλ ζπκβαηηθέο ελέξγεηεο, νη
επφκελεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα
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εθθξαζηνχλ δελ ζα απέρνπλ απφ ην λα ραξαθηεξηζηνχλ
ππξεληθέο. Καηαξρήλ θάπνηεο θπιαθέο (πξνηείλεηαη ην 1/10)
είηε σο θπιαθέο θαηαδίθσλ είηε σο θπιαθέο ππνδίθσλ, πξέπεη
λα ραξαθηεξηζζνχλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο θπιαθέο κείδνλνο
αζθαιείαο. (φρη βέβαηα Γθνπαληάλακν).
Τν πξνζσπηθφ πνπ ζα ππεξεηεί ζε απηέο ζα πξέπεη λα είλαη
επηιεγκέλν κε βάζε ηελ πξνηεξαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε θάζε
κία απφ απηέο. Με ηελ ηειεπηαία απφδξαζε (4/6/2006)
απνδείρηεθε παλεγπξηθά φηη ηφζν νξγαλσηηθά φζν θαη ζαλ
γεληθφηεξε ππεξεζηαθή δηάηαμε, ε ππεξεζία εμσηεξηθήο
θξνπξάο ππνιείπεηαη ησλ ιφγσλ πνπ επέβαιαλ ηελ ίδξπζε ηεο.
Πξέπεη απαξαίηεηα πιένλ λα επαλαδηαηππσζεί νξγαλσηηθά
ζηελ ινγηθή ελφο αθφκα θιάδνπ ηεο νχησο ε άιισο
πνιπθιαδηθήο Σσθξνληζηηθήο Υπεξεζίαο.
Σήκεξα ε δηνίθεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο εμσηεξηθήο
θξνπξάο απφ αζηπλνκηθνχο, παξνπζηάδεη ζηνηρεία απηφλνκεο
ππεξεζηαθήο δξάζεο, ιφγσ δε θαη ησλ ζπρλψλ θαη
ιαλζαζκέλσλ δηνηθεηηθψλ παξεκβάζεσλ, απηφ έρεη ζρεδφλ
λνκνζεηεζεί.
Δπηβάιιεηαη
ινηπφλ
ε
ελνπνίεζε
φισλ
ησλ
δηαιακβαλνκέλσλ ζηνλ ρψξν ησλ θπιαθψλ εξγαζηψλππεξεζηψλ θαη ε αλάδεημε ηεο Σ.Υ. ζε επίπεδν γεληθήο
δηεχζπλζεο κε δηθή ηεο ηεξαξρία ππαγφκελε απ' επζείαο ζηνλ
εθάζηνηε Υπνπξγφ Γηθαηνζχλεο. Ζ παξάιιειε- απηφλνκε
δξάζε ηκεκάησλ κίαο ππεξεζίαο εάλ δελ απνθιείεη,
απνκαθξχλεη θαη δπζρεξαίλεη ην ζπληνληζκφ, ηελ επηθνηλσλία
θαη ηελ αιιεινελεκέξσζε πνπ απνηεινχλ ζεκειηψδεηο
επηινγέο γηα ηελ ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία κηαο
ππεξεζίαο.
Τν 265-19/10/99 πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ νξίδεη ηνπο
ζθνπνχο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο εμσηεξηθήο θξνπξάο
πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηέρεη.
Σπκπιεξσκαηηθά, πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ηφζν απφ
ππαιιήινπο ηεο εμσηεξηθήο θξνπξάο φζν θαη ηεο εζσηεξηθήο
θχιαμεο, λα ιεηηνπξγήζνπλ νκάδεο άκεζεο επέκβαζεο θαη
απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεσο. Ωο κέηξν έρεη επηιεγεί θαη
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ιεηηνπξγεί κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ Γαιιία απφ ην
2001.
Τν 2004 ζηηο Γαιιηθέο Φπιαθέο είρακε 224 ζπλνιηθά
επεηζφδηα ζηα νπνία επελέβεζαλ νη δπλάκεηο ηάμεσο θαη
θαηαζηνιήο. Τν 2003 έγηλαλ 183 επεηζφδηα: απφ ηα νπνία ζε 13
απφ απηά επελέβεζαλ νη νκάδεο ηάμεσο, ελψ έγηλαλ θαη 3
ζηάζεηο θξαηνπκέλσλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ απφ ηηο ίδηεο
δπλάκεηο. Τν 2004 έγηλαλ επίζεο 520 ζνβαξέο επηζέζεηο
θξαηνπκέλσλ θαηά πξνζσπηθνχ θαη 463 θαηά ην έηνο 2003.
Πξηλ ηελ ίδξπζε ησλ εηδηθψλ νκάδσλ ηάμεσο ηα πεξηζηαηηθά
απηά ήηαλ ζαθψο κεγαιχηεξα θαη ε εμέιημε ηνπο ηειείσο
δηαθνξεηηθή.
Τν 2004 ζπλέβεζαλ 115 απηνθηνλίεο θαη 757 απφπεηξεο, ην
2003 120 απηνθηνλίεο θαη 786 απφπεηξεο, ην 2002 122
απηνθηνλίεο θαη 798 απφπεηξεο.
Τν 2004 έγηλαλ επίζεο 18 απνδξάζεηο πνπ αθνξνχζαλ 22
ζπλνιηθά θξαηνχκελνπο, 14 απφ ηνπο νπνίνπο ζπλειήθζεζαλ
αξγφηεξα. Τν 2003 έγηλαλ 18 απνδξάζεηο πνπ αθνξνχζαλ 27
ζπλνιηθά θξαηνχκελνπο.
Πέξαλ απφ ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε έθλνκσλ θαη
βίαησλ ζπκπεξηθνξψλ εθ κέξνπο ησλ θξαηνπκέλσλ ζα
ζηακαηήζεη ηνπιάρηζηνλ ην θαηλφκελν θάζε θνξά πνπ ζα
έρνπκε θάπνην γεγνλφο ζηηο Φπιαθέο ( δπζηπρψο πάληα θάηη ζα
έρνπκε) λα παξνπζηάδεηαη ε ρψξα ζαλ λα βξίζθεηαη ζε
εκπφιεκε θαηάζηαζε ή γεληθήο επηζηξάηεπζεο.
Όηαλ νινθιεξσζεί ε νξγαλσηηθή παξέκβαζε ζα πξέπεη
θηλνχκελνη ζε δπν άμνλεο λα επηιέμνπκε ηα κέηξα αζθάιεηαο
θξαηνπκέλσλ, εξγαδνκέλσλ θαη ππνδνκψλ. Ο πξψηνο άμνλαο
(παζεηηθή αζθάιεηα) ζα πεξηιακβάλεη ηα κέζα πνπ ζα έρεη ην
πξνζσπηθφ ζηελ δηάζεζε ηνπ θαη ν δεχηεξνο άμνλαο
(ελεξγεηηθή αζθάιεηα) ζα πξνβιέπεη ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν
αμηνπνίεζεο ησλ κέζσλ. Τελ επζχλε ησλ πξνηάζεσλ απηψλ κε
ππάξρνληνο ή κε ιεηηνπξγψληαο (θαθψο) ελδηάκεζνπ νξγάλνπ
(δηεχζπλζε επηζεψξεζεο -ηκήκα ηάμεο θαη αζθάιεηαο – νκάδεο
δηαρείξηζεο θξίζεσλ) ζα πξέπεη λα ηελ αλαιάβεη ην Κ.Δ.Σ.Φ. κε
δηεπξπκέλε φκσο ζχλζεζε, ζπκκεηέρνληαο ζε απηή εθπξφζσπνη
ησλ εξγαδνκέλσλ, ηερληθνί ζχκβνπινη, θαη εκπεηξνγλψκνλεο.
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Σε αλάινγε πεξίπησζε ην 2001 ε ηφηε Υπνπξγφο.
Γηθαηνζχλεο ηεο Γαιιίαο ΓΚΗΓΚΟΥ, αλέζεζε κε επηζηνιή ηεο
ζην αλψηαην ζηέιερνο ηεο Σ.Υ., πεξηθεξεηαθφ δηεπζπληή
ΣΩΒΔ, ηελ ζχληαμε κειέηεο ζρεηηθά κε επηπξφζζεηα κέηξα
αζθάιεηαο θξαηνπκέλσλ- εξγαδνκέλσλ θαη. Καηαζηεκάησλ
θξάηεζεο. Έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη
θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ κειέηε ηνπ ν σο άλσ δηεπζπληήο ήηαλ
ε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλφκελνπ απνδξάζεσλ κε ειηθφπηεξν.
Σηελ Γαιιία ην θαηλφκελν απηφ ζε αληίζεζε κε ηα άιια
θξάηε κέιε ηεο Δπξψπεο είρε πάξεη κεγάιε έθηαζε.
Απνδξάζεηο κε ειηθφπηεξν είρακε κία κφιηο ζηελ Αγγιία ην
1977, θακία ζηα άιια θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., ζηελ Διιάδα κία
ηελ 04-06-2006, ελψ ζηελ Γαιιία έγηλαλ 5 ζπλνιηθά ηέηνηεο
απφπεηξεο ή απνδξάζεηο.
Ζ ρξήζε ειηθνπηέξνπ θαη ε πηήζε ηνπ πάλσ απφ
Σσθξνληζηηθά Καηαζηήκαηα, πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη
ζαθέζηαηα επηζεηηθή ελέξγεηα θαη δελ πξέπεη λα απαζρνιεί
κφλνλ γηα ην ελδερφκελν απνδξάζεσλ, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί αθφκε θαη γηα ηελ ξίςε βαξχ ή άιινπ νπιηζκνχ
ζην εζσηεξηθφ ηεο Φπιαθήο γηα ινγαξηαζκφ θάπνησλ
θξαηνπκέλσλ, κε πξνθαλείο ζθνπνχο θαη απνηειέζκαηα.
Γίλεηαη θαλεξφ ινηπφλ, φηη ε απαγφξεπζε πηήζεσλ πάλσ απφ
Σσθξνληζηηθά Καηαζηήκαηα πξέπεη λα απνηειέζεη κνλφδξνκν
γηα ην ζχλνιν ηνπο.
Δίλαη θαλεξφ φηη ε ιήςε απηνχ ηνπ κέηξνπ έρεη λα θάλεη
κε αξκνδηφηεηεο άιινπ Υπνπξγείνπ, ε επζχλε φκσο ηεο
πξφηαζεο είλαη απνθιεηζηηθά δηθή καο. Σπκπιεξσκαηηθά ηνπ
κέηξνπ ηεο απαγφξεπζεο πξνηείλνληαη θαη πξέπεη λα
πξνβιεθζνχλ ηα αθφινπζα:
Α) Ζ απνγείσζε ησλ ειηθνπηέξσλ λα γίλεηε απφ εηδηθά
πξνβιεπφκελα κέξε θαη κε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
Β) Οη ρψξνη απηνί ζα πξέπεη λα είλαη θπιαζζφκελνη θαη λα
δηαζέηνπλ εηδηθά κεραλήκαηα, καγλεηηθέο πχιεο, ηνχλει
επηζεψξεζεο κε αθηίλεο Φ θαη ρεηξνθίλεηα κέζα αλίρλεπζεο θαη
εληνπηζκνχ φπισλ θαη εθξεθηηθψλ (φπσο γίλεηαη ζηα
αεξνδξφκηα).
Γ)Οπνηνζδήπνηε ρξεζηκνπνηεί ειηθφπηεξα πξέπεη πξηλ ηελ
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πηήζε λα θσηνγξαθίδεηαη ειεθηξνληθά θαη λα δηαηεξείηαη ε
θσηνγξαθία γηα 24 ψξεο ηνπιάρηζηνλ. Τν κέηξν απηφ ήδε
εθαξκφδεηαη (βηληενζθφπεζε) ζε ηξάπεδεο θαη άιινπο
δεκφζηνπο ρψξνπο. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ρξνληθήο δηάξθεηαο ε θσηνγξαθία λα θαηαζηξέθεηαη θαη ηπρφλ
παξάβαζε ηνπ σο άλσ κέηξνπ (κε θαηαζηξνθή) λα ηηκσξείηαη
πνηληθά.
Γ)Οη ππνςήθηνη ελνηθηαζηέο πξέπεη λα θέξνπλ
ππνρξεσηηθά καδί ηνπο δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή
δηαβαηήξην, ηα νπνία ζα θσηνηππνχληαη. Οη θσηνηππίεο απηέο
ζα θξαηνχληαη φζν δηαξθεί ε πηήζε ζην ρψξν απνγείσζεο, ζα
επηζηξέθνληαη δε ζηνλ πειάηε ή ζα θαηαζηξέθνληαη κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο πηήζεο.
Δ)Οη πχξγνη ειέγρνπ φισλ ησλ αεξνδξνκίσλ πξέπεη λα
γλσξίδνπλ ην ζηίγκα ράξηε φισλ Σσθξνληζηηθψλ
Καηαζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπο.
ΣΤ) Δπζχο κφιηο θάπνην ηπηάκελν κέζν πξνζεγγίζεη θαη
ζηελ ζπλέρεηα πεηάμεη πάλσ απφ θάπνην Σ.Κ. λα ελεξγνπνηείηαη
άκεζα κέζσ εηδηθήο, απεπζείαο γξακκήο ζπλαγεξκφο ζηνλ
πχξγν έιεγρνπ θαη ην Σ.Κ. Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ
κεηάδνζεο κηαο ηέηνηαο πιεξνθνξίαο (γηα πέξαλ ηνπ
θαλνληζκνχ πηήζε πάλσ απφ ηα Σ.Κ.) είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε
κε ηελ έγθαηξε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ εγρεηξήκαηνο.
Ε) Τνπνζέηεζε εηδηθψλ ζπζθεπψλ (RANTAR)
εληνπηζκνχ ηπηάκελσλ αληηθεηκέλσλ ζην Σ.Κ. πνπ ζα
ελεκεξψλεη θαηαξρήλ γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη ζηελ ζπλέρεηα φηη
απηφ εηζήξζε ζηνλ ελαέξην ρψξν πάλσ απφ ην Σ.Κ. θαη ζα
ζεκαίλεη ζπλαγεξκφ. Γηα ηελ ζπλνιηθά απνηειεζκαηηθή
ιεηηνπξγία ηεο παξαπάλσ πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίαο ν ρψξνο
πνπ ζα νξνζεηεζεί σο ειεγρφκελνο ζα πξέπεη .λα είλαη
κεγαιχηεξνο (πφζν αο πξνζδηνξηζηεί απφ εηδηθνχο) απφ ησλ
ρψξν πνπ θαιχπηεη ην Σ.Κ.
Ζ) Τνπνζέηεζε ειεθηξνκαγλεηηθνχ κεραλήκαηνο
ειεγρφκελεο δηαηάξαμεο νξγάλσλ πηήζεσο (ζρεηηθή ηχθισζε)
ην φπνην ζα ελεξγνπνηείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
ζπλαγεξκνχ. Με ηνλ. ηξφπν απηφ εάλ δελ απνηξέςνπκε ην
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εγρείξεκα ζίγνπξα ζα επηβξαδχλνπκε ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ,
επ' σθειεία ηνπ δηθνχ καο ρξφλνπ αληίδξαζεο.
Θ) Αθχξσζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο θξαηνπκέλσλ
ζηηο ηαξάηζεο, θαηαζθεπάδνληαο γείζα πεξηκεηξηθά ησλ
ηαξαηζψλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θξάηεζεο. Τνπνζέηεζε επί
ησλ ηαξαηζψλ αληηθεηκέλσλ, θάζεηεο αληεξίδεο θαη πάζζαινη
πνπ ζα θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ πξνζγείσζε.
Η) Πξνκήζεηα, δηάζεζε θαη απνδνρή ηνπ κέηξνπ ξίςεο
εθθσθαληηθψλ θαπλνγφλσλ θαη δαθξπγφλσλ ρεηξνβνκβίδσλ
απφ ηνπο ππαιιήινπο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο θχιαμεο.
ΗΑ) Τνπνζέηεζε ηζρπξψλ πδξαληιηψλ ζηνπο πξναχιηνπο
ρψξνπο ζε ζεκεία θαη κε ηξφπν πνπ ζα επηηξέπεηαη ν ρεηξηζκφο
ηνπο θαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο θξνπξνχο θαη απφ ην πξσζηθφ
εζσηεξηθήο θχιαμεο.
ΗΒ) Δγθαηάζηαζε πάλσ απφ ηα πξναχιηα ηελησκέλσλ θαη
παξάιιεια ηνπνζεηεκέλσλ ζπξκαηφζθνηλσλ (ληίδεο) ηα νπνία
ζα ζπλδένληαη θάζεηα ζε δχν παξάιιεινπο άμνλεο κε ηέηνην
ηξφπν ψζηε λα επηηξέπεηαη ε ειεθηξνκεραληθή πεξηζηξνθή
ηνπο θαηά κήθνο ησλ αμφλσλ (δίθελ θπιηφκελνπ ηκάληα). Ζ
ελεξγνπνίεζε ηεο θίλεζεο ζηεο πξναλαθεξφκελεο ληίδεο ζα
γίλεηαη απηφκαηα θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ έλαξμε ηνπ
ζπλαγεξκνχ. Ζ ηνπνζέηεζε πάλσ απφ ηα πξναχιηα κφληκεο
εγθαηάζηαζεο δηρηπψλ, ηεληψλ θ.ι.π. αληελδείθλπηαη γηα ιφγνπο
πνιηηηζκνχ θαη ςπρνινγηθνχ αληίθηππνπ ζηνπο θξαηνπκέλνπο.
Δλδερνκέλσο ζε θάπνηεο θπιαθέο απηφ λα επηβάιιεηαη.
ΗΓ) Σαθή, ιεπηνκεξή θαη έγγξαθε δηαηχπσζε ησλ
νθεηιφκελσλ ελεξγεηψλ θαη ησλ θαζεθφλησλ φισλ ησλ
ηνπνζεηψλ ππαιιήισλ, ψζηε λα θαζίζηαηαη εχθνιε ππφζεζε ε
αλάδεημε ησλ πξνζσπηθψλ επζπλψλ θαη ησλ παξαιήςεσλ θαη ε
εκπινθή κε ζπλαξκνδηφηεηεο. Έηζη ζα απνθεχγεηαη ν άδηθνο
θαηαινγηζκφο πνηληθψλ, πεηζαξρηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κέηξσλ,
εηδηθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρεη γίλεη πξνζπάζεηα θαη
ιεινγηζκέλε ρξήζε ησλ κέζσλ απνηξνπήο θαη θαηαζηνιήο π.ρ.
ππξνβνινχλ ή φρη ελαληίνλ πηεηηθνχ κέζνπ πνπ επηρεηξεί
εηζβνιή.
ΗΓ) Δπηβεβιεκέλε ρξήζε ππξφο ζε ελδερφκελε
πξνζγείσζε θαη ξεηή απαγφξεπζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
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πηήζεο ελαληίνλ ειηθνπηέξνπ ή άιινπ κέζνπ. Ζ ρξήζε ππξφο
λα έρεη σο ζηφρν λα πξνμελήζεη βιάβε ζην αληηθείκελν
(θαηαζηξνθή νπξαίνπ, ειίθσλ θ.ι.π).Με ηνλ ηξφπν απηφ
αλεμάξηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο ή κε αληηκεηψπηζεο ηνπ
εγρεηξήκαηνο, ζα απνθεχγνληαη πιένλ νη δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο, δειψζεηο θαη δεκφζηεο δηαθσλίεο πνπ ζπκβάινπλ
ζηελ δεκηνπξγία αληηπαξαζέζεσλ επηηείλνληαο ηελ ζχγρπζε
ζην πξνζσπηθνχ θαη εληζρχνληαο κχρηεο ζθέςεηο γηα
εγρεηξήκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ.
ΗΔ) Δπέθηαζε ηνπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο παξαθνινχζεζεο
ζε φινπο ηνπο πξναχιηνπο ρψξνπο, βηληενζθνπψληαο ηηο ψξεο
πξναπιηζκνχ ησλ θξαηνπκέλσλ. Οη θαηαγξαθέο ζα
δηαηεξνχληαη κέρξη ηελ επφκελε εκέξα. Με ην κέηξν απηφ ζα
αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά θαη ην θαηλφκελν ηεο ξίςεο
λαξθσηηθψλ, φπισλ ή άιισλ απαγνξεπκέλσλ εηδψλ.
ΗΣΤ) Αζθαιηφζηξσζε ησλ πξναχιησλ ρψξσλ γηα λα
απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία έληνλσλ ζχλλεθσλ ζθφλεο πνπ εάλ
δελ απνηξέπνπλ ζίγνπξα δπζρεξαίλνπλ ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ
κέζσλ απνηξνπήο θαη θαηαζηνιήο, θπξίσο γηα ιφγνπο πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ελδερφκελν εμνζηξαθηζκνχ ζθαηξψλ ε
ηζηκεληφζηξσζε αληελδείθλπηαη.
ΗΕ) Καηαζθεπή θισβψλ ππνδνρήο θαη πξνειέγρνπ έμσ
απφ ηα εμσηεξηθά ζπξσξεία φισλ ησλ θπιαθψλ. Τν άλνηγκα
θαη ην θιείζηκν ησλ ζπξψλ ηνπ θισβνχ ζα γίλεηαη ειεθηξηθά
θαη ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπνζέηε ππάιιειν.
ΗΖ) Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ πνπ ζα
αθπξψλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Έηζη ζα
είλαη αδχλαηε ε επηθνηλσλία κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη ζα
απνηξέπεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ν ζπληνληζκφο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο. Ζ ελέξγεηα απηή ζα απαληήζεη
απνθαζηζηηθά θαη ζε πιείζηα άιια πξνβιήκαηα πνπ ιακβάλνπλ
ρψξα ζηελ θπιαθή εθ κέξνπο ησλ θξαηνπκέλσλ. (εθβηαζκνί,
απαγσγέο, απεηιέο, εκπφξην λαξθσηηθψλ θ.ι.π) .
ΗΘ) Φξαγή, αθχξσζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεη ν
Ο.Τ.Δ. γηα ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο κέζσ ηεο πξνζθεξφκελεο
ππεξεζίαο «δηπιήο γξακκήο» ζηα ηειέθσλα ή θαξηνηειέθσλα
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θξαηνχκελνη. Οη θξαηνχκελνη παξφηη
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θξαηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο θπιαθέο ή πηέξπγεο κπνξνχλ κε
ηνλ ηξφπν απηφ λα έρνπλ ηαπηφρξνλε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο
θαη κε νπνηνλδήπνηε άιισλ επηζπκνχλ. Οη αξηζκνί ηειεθψλσλ
ή θαξηνηειεθψλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο
θξαηνπκέλνπο ζε φιεο ηηο θπιαθέο ηεο ρψξαο είλαη γλσζηνί θαη
κπνξεί εχθνια λα πινπνηεζεί ε παξαπάλσ πξφηαζε.
Κ) Δπδηάθξηηε ηεξαξρία κε πξνζσπηθή αλαθνξά θαη ζαθή
θαηαλνκή αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο ψζηε λα θαζίζηαληαη εχθνιε
ππφζεζε ε αλάδεημε πξνζσπηθψλ επζπλψλ θαη λα πξνθχπηνπλ
εκθαλψο νη αληηθεηκεληθέο επζχλεο.
ΚΑ) Ίδηα ζπρλφηεηα αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο εζσηεξηθψλ
θαη εμσηεξηθψλ θξνπξψλ.
ΚΒ) Αιιαγή ηνπ πξναπιίνπ γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο πνπ
κεηάγνληαη ζηελ Γ.Φ. Κνξπδαιινχ γηα δηθαζηήξηα θαη
θξαηνχληαη ζην ηζφγεην ηεο Πέκπηεο (Δ) Πηέξπγαο. Ζ αιιαγή
απηή κπνξεί εχθνια λα γίλεη αξθεί λα δηακνξθσζεί αλάινγα ν
ρψξνο πνπ ππάξρεη κεηαμχ (Δ) θαη (Β) πηέξπγαο.
ΚΓ) Καζηέξσζε εζσηεξηθνχ ζπλερψο κεραλνθηλήηνπ
πεξηπφινπ ζηνλ ρψξν ησλ λεθξψλ δσλψλ κεηαμχ ησλ
πξναπιίσλ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ καληξφηνηρνπ φηαλ είλαη
αλνηρηά ηα πξναχιηα. Τα πεξίπνια πξέπεη λα είλαη κηθηά θαη λα
απνηεινχληαη απφ εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ππαιιήινπο.
ΚΓ) Τνπνζέηεζε Τκεκαηάξρε (Αξρηθχιαθα) ηνπ θιάδνπ
εζσηεξηθήο θχιαμεο ζηελ εμσηεξηθή θξνπξά. Απηφο ζα είλαη
ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επηιεγκέλσλ κέηξσλ θαη
κέζσλ, ζα ειέγρεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, ζα
ιεηηνπξγεί σο ζχλδεζκνο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο θξνπξάο
θαη ζα αλαθέξεη θαζεκεξηλά εγγξάθσο ζηνλ επηθεθαιή ησλ
Αξρηθπιάθσλ θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Καηαζηήκαηνο ηπρφλ
παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ.
ΚΔ) Σπγθξφηεζε, νξγαλσκέλνπ θαη κεζνδηθνχ
κεραληζκνχ πιεξνθφξεζεο απφ θξαηνπκέλνπο κε θίλεηξν ηα
λνκνζεηηθά πξνβιεπφκελα επεξγεηήκαηα απφ ηνλ Σ.Κ.
(εξγαζία, κεηαγσγέο θ.ι.π.) θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο ερεκχζεηαο
εθ κέξνπο ηεο ππεξεζίαο. Απνδνρή ζπκπεξηθνξψλ εθ κέξνπο
ππαιιήισλ πνπ ρεηξίδνληαη ηέηνηεο ππνζέζεηο θαη ελδερνκέλσο
αγγίδνπλ ηηο παξπθέο ηχπσλ θαη θαλφλσλ.
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Δμππαθνχεηαη φηη γηα ηέηνηνπο ρεηξηζκνχο ππνρξεσηηθά
θαη εγθαίξσο ζα έρνπλ ελεκεξσζεί ν Γηεπζπληήο θαη νη επφπηεο
Δηζαγγειηθνί ιεηηνπξγνί. Σε ελδερφκελν ζεκαληηθφηαηεο
πιεξνθνξίαο (φπσο ε απφδξαζε κε ειηθφπηεξν) λα πξνβιέπεηαη
επλντθφηεξε πνηληθή κεηαρείξηζε ηνπ πιεξνθνξηνδφηε, φπσο
θαηά αλαινγία εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο λαξθσηηθψλ ή
άιισλ ζνβαξφηαησλ ππνζέζεσλ θαη πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν
24 ηνπ Π.Κ.

ΓΗΑ ΣΖΝ Π.Α..Κ. (.Τ)
ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟ ΑΝΣΩΝΖ
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΟΤ
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