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Τροποποίηση του Οργανισμού 
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ−ΥΓΕΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6, 7 και 11 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και 

εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

β) του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

γ) του άρθρου 4 του Ν.  4052/2012 «Νόμος αρμοδιό−
τητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του νό−
μου «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρη−
ματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχε−
δίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνι−
κής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α΄),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) 
και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού,

ε) το γεγονός ότι με την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.39510/2012 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1158/τ.Β΄/ 2012) καταργή−
θηκε εκ παραδρομής ένα (1) Οδοντιατρικό Τμήμα με την 
Μονάδα Οδοντιατρικής Περίθαλψης Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες (ΑμΕΑ), καθώς και θέσεις προσωπικού οι οποίες 
δεν ήταν κενές,

στ) του άρθρου 34 του Ν.  2519/1997 «Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ζ) του άρθρου 15 και της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν.  
1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α΄),

η) τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.  3754/2009 «Ρύθμι−
ση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του 
ΕΣΥ σύμφωνα με το Π.Δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 43/Α΄),

θ) του Π.Δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης 
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄),

ι) την υπ’ αριθμ.  Υ4α/οικ84627/2011 Απόφαση «Διασύν−
δεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύν−
δεσης τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

ια) Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστο Σταικούρα (ΦΕΚ Β΄

2105/9−7−2012).
2. Το υπ’ αριθμ. 10044/24−5−2012 έγγραφο της 6ης ΥΠΕ 

Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας.
3. Το υπ’ αριθμ. 4807/05−07−2012 έγγραφα της Διοική−

τριας του Γ.Ν. Λευκάδας.
4. Τις υπ’ αριθμ. 4/3.12.2010, 8/15.4.2011, 13/28.7.2011 

(θέμα 9ο), 14/24.8.2011 (θέμα 2ο), 15/27..2011 (θέμα 10ο) 
και 16/3.11.2011 (θέμα 7ο) αποφάσεις του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., απο−
φασίζουμε:

Η υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.39510/10.4.2012 κοινή Υπουργική από−
φαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας» 
(ΦΕΚ 1158/Τ.Β΄/2012), τροποποιείται και συμπληρώνεται 
όπως παρακάτω:

«ΑΡΘΡΟ 1 

Στο άρθρο 6 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» στην 
παράγραφο (1) και στα Τμήματα του Χειρουργικού Το−
μέα προστίθεται ένα (1) Οδοντιατρικό Τμήμα, ως εξής:
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6. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑμΕΑ)

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 
ως έχει».

«ΑΡΘΡΟ 2 

Στο άρθρο 14 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» επέρχονται οι 
κάτωθι αλλαγές: α) στις θέσεις της Ιατρικής Υπηρεσίας, 
στην παράγραφο 2Α αναδιατυπώνονται οι θέσεις στην ει−
δικότητα της Παθολογίας και της Οδοντιατρικής, ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2

β) στις θέσεις της Ιατρικής Υπηρεσίας, στην παρά−
γραφο 2, στο μόνιμο προσωπικό και στην κατηγορία ΔΕ 
αναδιατυπώνονται οι θέσεις του κλάδου ΔΕ Ιατρικών 
και Βιολογικών Εργαστηρίων, ως εξής:

IV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
Έξι (6) θέσεις
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 

ως έχει». 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
    Αριθμ. 7001/2/1464 (2)

Ίδρυση Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων 
Κράτησης Αλλοδαπών. 

 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τo άρθρο 11 παρ. 4 του Ν.  1481/1984 «Οργανισμός 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.  
1590/1986 (Α΄ 49).

2. Το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν.  2800/2000 «Αναδιάρθρω−
ση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 41).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Το άρθρο 1 περίπτωση β΄ εδάφιο 2 της 7004/3/60 
από 6−9−2012 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί−
τη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα 
υπηρεσιακά όργανα» (Β΄ 2459). 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση – Έδρα − Υπαγωγή

1. Ιδρύονται οι ακόλουθες Υπηρεσίες Φύλαξης Εγκα−
ταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.):

α. Υπηρεσία Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλ−
λοδαπών Αττικής, με έδρα το δήμο Αχαρνών και διοι−
κητική υπαγωγή στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. 

β. Υπηρεσία Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλ−
λοδαπών Κορίνθου, με έδρα το δήμο Κορινθίων και διοι−
κητική υπαγωγή στην Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας.

γ. Υπηρεσία Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλ−
λοδαπών Δράμας, με έδρα το δήμο Παρανεστίου και δι−
οικητική υπαγωγή στην Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας.

δ. Υπηρεσία Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλ−
λοδαπών Κομοτηνής, με έδρα το δήμο Κομοτηνής και δι−
οικητική υπαγωγή στην Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης. 

ε. Υπηρεσία Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλ−
λοδαπών Ξάνθης, με έδρα το δήμο Ξάνθης και διοικητική 
υπαγωγή στην Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης.

2. Οι Υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου είναι 
επιπέδου Αστυνομικού Σταθμού, λειτουργούν εντός των 
εγκαταστάσεων των Κέντρων Κράτησης μη νόμιμων 
μεταναστών και η τοπική τους αρμοδιότητα ταυτίζεται 
με τον χώρο των εγκαταστάσεων αυτών.

Άρθρο 2
Αποστολή – Αρμοδιότητες

1. Οι Υ.Φ.Ε.Κ.Α. έχουν ως αποστολή την ασφαλή φύλαξη 
των μη νόμιμων μεταναστών που τελούν υπό καθεστώς 
νόμιμου περιορισμού της ελευθερίας τους, τη μέριμνα 
για την κράτησή τους στις εγκαταστάσεις της Υπη−
ρεσίας σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους 
και τη συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες, 
Αρχές και Φορείς για την παροχή σ’ αυτούς ιατρικού 
ελέγχου, φαρμακευτικής κάλυψης και ψυχοκοινωνικής 
διάγνωσης και στήριξης. Στην αποστολή των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. 
περιλαμβάνονται ιδίως:

α. η παραλαβή, καταγραφή και ο έλεγχος των προς 
κράτηση αλλοδαπών,

β. η μέριμνα για τη σίτιση, την ένδυση, την ιατρική 
εξέταση και τη διακομιδή τους σε νοσοκομεία ή κέντρα 
υγείας, εφόσον παρίσταται σχετική προς τούτο ανάγκη,

γ. ο διαχωρισμός των ατόμων που ανήκουν σε ευάλω−
τες ομάδες και η κράτησή τους σε διακριτούς χώρους 
των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα 
στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Υ.Φ.Ε.Κ.Α.,

δ. η μέριμνα για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία 
των εγκαταστάσεων και την περιφρούρησή τους επί 
24ώρου βάσεως,

ε. η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας του 
Κέντρου Κράτησης προς το σκοπό πρόληψης γεγονό−
των ή καταστάσεων που δύναται να διαταράξουν την 
ομαλή λειτουργία του,

στ. η συνεργασία με συναρμόδιες Αρχές, Υπηρεσίες 
και Φορείς προς το σκοπό παροχής ιατροφαρμακευτι−
κής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας και συμβουλευτικής 
στήριξης στα άτομα που κρατούνται στα Κέντρα Κρά−
τησης και η μέριμνα για τη διερμηνεία στις περιπτώσεις 
που αυτό απαιτείται,

ζ. η παραλαβή, η καταγραφή και φύλαξη των αντικει−
μένων που παραδίδονται από τους κρατούμενους κατά 
την άφιξή τους στο Κέντρο Κράτησης και η παράδοσή 
τους σε αυτούς με την αποχώρησή τους,
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η. η ενημέρωση των κρατουμένων για τα δικαιώματά 
τους και η παροχή πληροφοριών για την επιστροφή 
τους στις χώρες προέλευσής τους σε συνεργασία με 
άλλους Φορείς και Υπηρεσίες. 

Άρθρο 3
Στελέχωση − Καθήκοντα Οργάνων

1. Οι Υ.Φ.Ε.Κ.Α. στελεχώνονται με το αναγκαίο για τη 
λειτουργία τους αστυνομικό προσωπικό καθώς και από 
ειδικούς φρουρούς και συνοριακούς φύλακες.

2. Οι Υ.Φ.Ε.Κ.Α. διαρθρώνονται σε επιμέρους λειτουρ−
γικά Κλιμάκια ως εξής:

α. Κλιμάκιο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο εί−
ναι αρμόδιο για την εξασφάλιση της γραμματειακής, 
τεχνικής και γενικά της διοικητικής υποστήριξης της 
Υπηρεσίας.

β. Κλιμάκιο Εσωτερικής Λειτουργίας, το οποίο είναι 
αρμόδιο για την παραλαβή, καταγραφή, τακτοποίηση 
και διαχείριση των αλλοδαπών που παραδίδονται προς 
κράτηση στην Υπηρεσία.

γ. Κλιμάκιο Φρούρησης και Εποπτείας, το οποίο είναι 
αρμόδιο για την φρούρηση των εγκαταστάσεων της 
Υπηρεσίας και την εποπτεία των χώρων κράτησης για 
την αποτροπή τυχόν παράνομων ενεργειών και κατα−
στάσεων. 

Θέματα στελέχωσης και επιμέρους αρμοδιοτήτων των 
Κλιμακίων ρυθμίζονται στο πλαίσιο του εσωτερικού κα−
νονισμού λειτουργίας των Υ.Φ.Ε.Κ.Α.

3. Ως Διοικητής Υπηρεσίας Φύλαξης Εγκαταστάσε−
ων Κράτησης Αλλοδαπών τοποθετείται αξιωματικός 
της Ελληνικής Αστυνομίας που κατέχει το βαθμό του 
Αστυνόμου Α΄ ή του Αστυνόμου Β΄ ο οποίος, έχει τα 
καθήκοντα του άρθρου 32 του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58) ως 
προς τη διοίκηση και την ειδική αποστολή της Υπηρε−
σίας και επιπλέον:

α. παρακολουθεί τη λειτουργία του Κέντρου Κράτη−
σης και παρεμβαίνει άμεσα για την αντιμετώπιση κα 
διευθέτηση οποιουδήποτε περιστατικού διαταράσσει 
ή απειλεί να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία της 
εγκατάστασης,

β. εποπτεύει, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το προσω−
πικό της Υπηρεσίας στην εκπλήρωση της αποστολής του,

γ. αναφέρει άμεσα στον οικείο Αστυνομικό Διευθυντή 
ή στον αρμόδιο για την εποπτεία και τον έλεγχο των 
Κέντρων της οικείας Διεύθυνσης Υποδιευθυντή για κάθε 
σοβαρό ή έκτακτο περιστατικό το οποίο συμβαίνει στο 
Κέντρο Κράτησης και ιδίως για περιπτώσεις ρατσιστικής 
συμπεριφοράς του προσωπικού σε βάρος των κρατου−
μένων, σοβαρών, μολυσματικών ή αιφνίδιων ασθενειών 
και εκδήλωσης ή απειλής εκδήλωσης βίαιων γεγονότων, 

δ. συνεργάζεται με συναρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές, 
και Φορείς προς το σκοπό αποτελεσματικότερης εκ−
πλήρωσης της αποστολής της Υπηρεσίας,

ε. μεριμνά για την πλήρη ενημέρωσή του επί όλων 
των θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία του οικείου 
Κέντρου Κράτησης και ιδίως επί θεμάτων ασθενειών 
των κρατουμένων και ασφάλειας της εγκατάστασης και 
παρεμβαίνει άμεσα για τη διευθέτησή τους,

στ. σχεδιάζει την καθημερινή διάταξη της Υπηρεσίας 
και καθοδηγεί το προσωπικό για την αποτελεσματικό−
τερη εκπλήρωση της αποστολής του,

ζ. παρακολουθεί τη συμπεριφορά του προσωπικού της 
Υπηρεσίας έναντι των κρατουμένων και παρεμβαίνει 
άμεσα, προβαίνοντας στις προβλεπόμενες δικονομικές 

και πειθαρχικές ενέργειες σε βάρος των υπαιτίων, σε 
κάθε περίπτωση εκδήλωσης ρατσιστικής, βίαιης ή ανάρ−
μοστης συμπεριφοράς,

η. μεριμνά για την ορθή και απαρέγκλιτη εφαρμογή 
του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κράτησης, 
από το προσωπικό της Υπηρεσίας,

θ. εγκρίνει τα αιτήματα τρίτων προσώπων για επίσκε−
ψη στο Κέντρο Κράτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας και τις ισχύουσες διατάξεις,

ι. εκτελεί κάθε άλλο έργο που του ανατίθεται στο 
πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 

3. Ως Αξιωματικοί Υπηρεσίας στις Υ.Φ.Ε.Κ.Α. διατίθε−
νται βαθμοφόροι της Ελληνικής Αστυνομίας από το 
βαθμό του Αρχιφύλακα μέχρι και του Υπαστυνόμου Α΄, 
οι οποίοι έχουν τα οριζόμενα από το άρθρο 60 του 
π.δ. 141/1991 καθήκοντα, σε σχέση με την αποστολή της 
Υπηρεσίας τους και επιπλέον:

α. παραλαμβάνουν τους προς κράτηση αλλοδαπούς 
και μεριμνούν για την καταγραφή και τον έλεγχό τους 
καθώς και για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων 
που τους παραδίδονται, 

β. μεριμνούν για την ιατρική εξέταση καθώς και για 
την παροχή άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
στους αλλοδαπούς που παραλαμβάνουν, εφόσον αυτό 
απαιτείται και το διαχωρισμό εκείνων που ανήκουν σε 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,

γ. επιβλέπουν τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της 
Υπηρεσίας και μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία 
και την καθαριότητα του Κέντρου Κράτησης καθώς και 
για την κατάσταση, παράδοση, παραλαβή και ασφαλή 
φύλαξη του οπλισμού της Υπηρεσίας,

δ. αναφέρουν άμεσα στον διοικητή για κάθε έκτακτο, 
σοβαρό ή ιδιαίτερο γεγονός που συμβαίνει εντός των 
εγκαταστάσεων του Κέντρου, 

ε. παρεμβαίνουν άμεσα για τη διευθέτηση τυχόν προ−
βλημάτων ή δυσλειτουργιών και σε περίπτωση αδυνα−
μίας ενημερώνουν άμεσα τον διοικητή τους, 

στ. ενημερώνονται συνεχώς για την κατάσταση των 
κρατουμένων και μεριμνούν για την παροχή ιατρικής, 
φαρμακευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε κάθε 
περίπτωση που αυτό απαιτείται,

ζ. αναφέρουν άμεσα στον διοικητή τους σχετικά με 
την υποβολή αιτημάτων επίσκεψης τρίτων προσώπων 
στο Κέντρο Κράτησης,

η. εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται στο 
πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων τους. 

Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις – Ρύθμιση λεπτομερειών

1. Οι Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων νομών 
καθώς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών 
Αττικής, της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας 
απόφασης, αναθέτουν με διαταγή τους σε έναν από 
τους Υποδιευθυντές τους την εποπτεία και τον έλεγχο 
της οικείας Υ.Φ.Ε.Κ.Α.

2. Σε κάθε Υ.Φ.Ε.Κ.Α. συγκροτούνται, με διαταγή του 
οικείου διοικητή, μία ή περισσότερες ομάδες επιχειρησια−
κής ετοιμότητας από ειδικά εκπαιδευμένο και εξοπλισμέ−
νο προσωπικό της Υπηρεσίας. Οι ομάδες επιχειρησιακής 
ετοιμότητας των Υ.Φ.Ε.Κ.Α παρεμβαίνουν σε περίπτωση 
σοβαρών περιστατικών ή γενικευμένων καταστάσεων οι 
οποίες θέτουν σε κίνδυνο ή απειλούν την εύρυθμη και 
ομαλή λειτουργία του Κέντρου Κράτησης ή θέτουν σε 
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διακινδύνευση την ασφάλεια της ζωής ή της σωματικής 
ακεραιότητας του προσωπικού και των κρατουμένων. Η 
στελέχωση των ομάδων επιχειρησιακής ετοιμότητας, τα 
ειδικότερα καθήκοντα και η επιχειρησιακή τους δράση 
ρυθμίζονται στο πλαίσιο του εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας της επόμενης παραγράφου.

3. Η τυχόν εκδήλωση ρατσιστικής, βίαιης, απάνθρω−
πης ή ταπεινωτικής συμπεριφοράς από προσωπικό των 
Υ.Φ.Ε.Κ.Α. σε βάρος κρατουμένων, πέραν των προβλε−
πόμενων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος 
των υπαιτίων συνεπάγεται και την άμεση απομάκρυνση 
αυτών από την Υπηρεσία τους. 

4. Ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες εφαρμογής των 
διατάξεων της παρούσας απόφασης ρυθμίζονται με τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. ο οποίος 
καταρτίζεται με μέριμνα του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχη−
γείου Ελληνικής Αστυνομίας και εγκρίνεται από τον Αρχηγό.

Άρθρο 5
΄Εναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2012

Ο Αρχηγός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

(3)
   *Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αρταίων

  Με την υπ’ αριθμ. 20045/23−10−2012 απόφαση του Δη−
μάρχου Αρταίων Νομού Άρτας, η οποία εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3584/2007, 
του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011, του άρθρου 35 του 
Ν. 4024/2011, όπως σήμερα ισχύουν και ύστερα από την 
από 30−5−2011 αίτηση της υπαλλήλου, το υπ’ αριθμ. 3/2012 
Πρακτικό (Γνωμοδότηση) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Κρίσης Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Άρτας, το υπ’ αριθμ. 
3/2012 Πρακτικό (Γνωμοδότηση) του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Περιφέρειας Αττικής και τις σύμφωνες γνώμες 
των Δημάρχων Αρταίων και Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος, 
μετατάσσεται, η Παναγιώτα Τσώλα, του Δημητρίου, υπάλ−
ληλος του κλάδου ΥΕ16 Εργατών Νεκροταφειακού Χώρου 
(Ταφών−Εκταφών), με βαθμό Ε΄, με ταυτόχρονη μεταφο−
ρά της θέσης που κατέχει, από το Δήμο Φιλαδέλφειας 
Χαλκηδόνος Νομού Αττικής, στο Δήμο Αρταίων Νομού 
Άρτας, καθόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Αρταίων: 20038/2012)
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−

Δυτικής Μακεδονίας: 63735/13455/2012)
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1204/Γ/13.11.2012

  Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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