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Θέμα: «Διατάξεις του Ν. 4760/2020 που αφορούν την Υπηρεσία μας».
Κύριε/α Πρόεδρε, συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 247/Α/11-12-2020 ο Νόμος 4760/2020 με τίτλο
"Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας
Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου."
Μία σειρά από διατάξεις αφορούν και την Υπηρεσία μας όπου συνοπτικά
ανά άρθρο αναφέρονται τα εξής:
Άρθρο 11. «Ρυθμίσεις θεμάτων επιλογής προσωπικού για την πλήρωση των
θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των
Καταστημάτων Κράτησης»
Η πρόσληψη προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ
Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων
Κράτησης υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενώ η λειτουργία των επιτροπών, ο τρόπος διεξαγωγής των
υγειονομικών εξετάσεων, των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη. Παράλληλα οι περιλαμβανόμενοι στον προσωρινό πίνακα
διοριστέων δύναται να προσληφθούν σύμφωνα με το άρθρο8 του ν. 4210/2013
(Α΄ 254), εφόσον έχουν υποβληθεί επιτυχώς στις υγειονομικές εξετάσεις και τις
αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Άρθρο 14. «Μετατάξεις υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής
Φρούρησης».
Π.Ο.Υ.Ε.Φ

2

Πλέον κατά εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές
ανάγκες, δύνανται υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
να μετατάσσονται, μετά από αίτημά τους και με απόφαση του αρμοδίου οργάνου
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τηρουμένου σε κάθε περίπτωση του
άρθρου 62 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77), σε κενές θέσεις της Γενικής Γραμματείας
Αντεγκληματικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007).
Άρθρο 35. «Διάθεση κατασχεμένων μέσων».
Για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών και των Καταστημάτων
Κράτησης της Χώρας, μπορεί να τους διατίθενται κατά κυριότητα κατασχεμένα
μέσα, τα οποία ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες και με συγκεκριμένες διαδικασίες,
ενώ αυτές δύναται να ακολουθηθούν και για τα οχήματα, τα οποία έχουν
ακινητοποιηθεί από αστυνομικές αρχές, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46 του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57) και οι ιδιοκτήτες τους δεν προσέρχονται
να τα παραλάβουν εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τότε που έλαβαν
αποδεδειγμένα γνώση για την ακινητοποίηση.
Επίσης θέματα που αφορούν έμμεσα την Υπηρεσία μας περιγράφονται και
στο Άρθρο 4 «Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης
και Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου» και στο Άρθρο 8 «Αύξηση
οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής
Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».
Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση.
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