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Κορυδαλλός, 22 Μάρτη 2013
Αριθ. Πρωτ. 99
ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
Θέμα: Κοινοποίηση του Ν.4138/2013 και του Ν.4139/2013
Συνάδελφοι Συναδέλφισσες
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο Ν. 4138/19-3-2013 (ΦΕΚ Α’ αριθ. Φύλλου 72) ο
οποίος στο άρθρο 13 προβλέπει την διάθεση κατασχεμένων οχημάτων και στα
Καταστήματα Κράτησης. Επίσης, δημοσιεύτηκε ο Ν. 4939/20-3-2013 (ΦΕΚ Α’ αριθ. Φύλλου
74) «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», ο οποίος, εκτός των άλλων,
προβλέπει διατάξεις που αφορούν το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης, όπως τη
ρύθμιση των νυκτερινών και εξαιρεσίμων μας έτους 2012, αύξηση οργανικών θέσεων κ.α.
Συγκεκριμένα:
Ο Νόμος 4138/19-3-2013 στο άρθρο 13 αναφέρει τα εξής:
1. Χερσαία, πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα που έχουν κατασχεθεί οποτεδήποτε από
αστυνομικές ή λιμενικές αρχές ως αντικείμενα λαθρεμπορίας, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών
ουσιών, λαθρεμπορευμάτων ή παράνομων μεταναστών ή ως μέσα παράνομης διακίνησης όπλων ή
αρχαιοτήτων, μπορεί να διατίθενται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού
Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής που ενήργησαν την κατάσχεση ή σε άλλες Υπηρεσίες του ίδιου
Σώματος για κάλυψη των αναγκών τους, εφόσον παρέλθουν τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία
κατάσχεσής τους και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα
ή απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση των μέσων
αυτών στους ιδιοκτήτες τους. Για τη διάθεση των ως άνω μέσων εκδίδεται αντίστοιχα απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,
ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Σώματος στο οποίο ανήκει η υπηρεσία που προέβη στην
κατάσχεση. Από τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα ορισμένα μπορεί να διατίθενται για την κάλυψη
αναγκών καταστημάτων κράτησης, μετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά περίπτωση
2. Αν μετά τη διάθεση του μέσου που κατασχέθηκε διαπιστωθεί ότι αυτό δεν είναι κατάλληλο για τις
ανάγκες της Υπηρεσίας, παραδίδεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Αν μετά
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τη διάθεση του μέσου που κατασχέθηκε, διατάχθηκε αμετακλήτως με βούλευμα ή δικαστική
απόφαση η απόδοσή του στον ιδιοκτήτη, καταβάλλεται σε αυτόν ως πλήρης αποζημίωση ποσό ίσο
με την αξία του μέσου, όπως αυτή ορίζεται σε Έκθεση Κοστολόγησης, στην οποία υπολογίζονται ή
όχι, κατά περίπτωση, οι δασμοί, οι φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν καταβληθεί και που
συντάσσεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 για τη διάθεση του μέσου
που κατασχέθηκε. Εφόσον ο δικαιούχος δεν αποδέχεται το ποσό της αποζημίωσης, δύναται να
προσφύγει, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της Έκθεσης Κοστολόγησης, στα
Διοικητικά Δικαστήρια για τον καθορισμό της αξίας του ως άνω μεταφορικού μέσου. Η Έκθεση
Κοστολόγησης συντάσσεται από επιτροπή που απαρτίζεται από έναν ανώτερο αξιωματικό αρμόδιο
για θέματα τεχνικών και έναν ανώτερο αξιωματικό αρμόδιο για θέματα οικονομικών από τις
αντίστοιχες Υπηρεσίες του κάθε Σώματος και έναν μηχανολόγο − μηχανικό της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι αποφάσεις που αφορούν τη διάθεση των μέσων κοινοποιούνται
στην αρμόδια για τη σχετική παράβαση Εισαγγελική Αρχή.»
265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται
παράγραφος 10, ως εξής:«10. Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης και τους πάσης φύσεως
φόρους και τέλη, πλην εισαγωγικού δασμού και ΦΠΑ, τα πλωτά μέσα και τα αυτοκίνητα οχήματα,
καινούργια ή μεταχειρισμένα, τα οποία παραχωρούνται με δωρεά στην Ελληνική Αστυνομία, το
Πυροσβεστικό Σώμα ή το Λιμενικό Σώμα−Ελληνική Ακτοφυλακή για την εξυπηρέτηση των αναγκών
τους,
, ως εξής: «δ. Τα αυτοκίνητα
οχήματα, καινούργια ή μεταχειρισμένα, τα οποία παραχωρούνται με δωρεά στην Ελληνική
Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα ή το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή για την εξυπηρέτηση
των αναγκών τους.»

Ο Νόμος 4139/20-3-2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών προβλέπει πληθώρα
διατάξεων σχετικά με παρεμβάσεις στα Καταστήματα Κράτησης (π.χ χορήγηση μεθαδόνης
εντός των καταστημάτων κράτησης) και για τις οποίες η Ομοσπονδία μας, τόσο στην
Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όσο κατά την επεξεργασία του Νόμου στις
αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής τόνισε ότι είναι πολύ πιθανόν ορισμένες
από αυτές, πρωτίστως να παραμείνουν ανεφάρμοστες και δευτερευόντως να
δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία συγκεκριμένων φυλακών, δεδομένης
της τραγικής κατάστασης που επικρατεί λόγω της υπερπληθώρας και του συνωστισμού
κρατουμένων, της υποστελέχωσης του προσωπικού και της έλλειψης υποδομών.
Αναφορικά με τις διατάξεις που αφορούν το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης
ο Νόμος προβλέπει τα εξής:
 Στο άρθρο 80 οι θέσεις του προσωπικού αυξάνονται ως εξής:
1. Του κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων κατά δέκα(10).
2. Του κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων κατά τέσσερις(4), που κατανέμονται σε δύο (2) θέσεις
ειδικότητας Παθολογίας και δύο (2) θέσεις ειδικότητας Ψυχιατρικής.
3. Του κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων κατά δύο (2).
4. Του κλάδου ΠΕ Εγκληματολόγων κατά δύο (2).
5. Του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων κατά δύο (2).
6. Του κλάδου ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού κατά έξι (6).
7. Του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής κατά δύο (2).
8. Του κλάδου ΤΕ Υγείας − Πρόνοιας κατά δεκαέξι (16),που κατανέμονται σε:
δέκα (10) θέσεις Ειδικότητας Νοσηλευτικής και έξι (6) θέσεις ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας.
9. Του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρονικών κατά δύο (2).
10. Του κλάδου ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολογίας κατά δύο (2).
11. Του κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού κατά είκοσι (20).
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12. Του κλάδου ΔΕ Τεχνικού κατά τέσσερις (4), που κατανέμονται σε δύο (2) θέσεις ειδικότητας
ηλεκτρολόγων και δύο (2) θέσεις ειδικότητας υδραυλικών.
13. Του κλάδου ΔΕ Φύλαξης κατά τετρακόσιες (400).
14. Του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης κατά τριακόσιες (300).

 Στο άρθρο 90 αναφέρεται το εξής:
«Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται, ως μέλος των Επιτροπών επιλογής και συνέντευξης για
την πρόσληψη προσωπικού των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης των
Καταστημάτων Κράτησης, ο Γενικός Διευθυντής Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε
περίπτωση ελλείψεως αυτού ως μέλος ορίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του στα κύρια υπηρεσιακά
καθήκοντα».

 Στο άρθρο 91 σχετικά με την συνυπηρέτηση συζύγων υπαλλήλων αναφέρεται το εξής:
1. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι
στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και του προσωπικού των
Καταστημάτων Κράτησης, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων,
σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης
υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο
σύζυγός τους.»

 Στο άρθρο 101 παρ. 4 και 5, όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει με προηγούμενη
ανακοίνωσή μας (βλ. ανακοίνωση ΟΣΥΕ με αριθ. πρωτ. 98/15-3-2013), ρυθμίζεται η
δεδουλευμένη και οφειλόμενη νυκτερινή και εξαιρέσιμη εργασία μας κατά το έτος
2012.
Τέλος, τους παραπάνω δύο νόμους μπορείτε να τους δείτε και να τους εκτυπώσετε και
στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, στην ενότητα νομοθεσία: www.osye.org.gr/nomothesia
Την ανακοίνωσή μας για τα ρυθμιζόμενα νυκτερινά και εξαιρέσιμα έτους 2012, καθώς
και για τις αποφάσεις του έτους 2013, μπορείτε να την δείτε και να την εκτυπώσετε στην
ενότητα Ανακοινώσεις: www.osye.org.gr/anakoinoseis
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