E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.11.20 19:51:28
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

11219

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Νοεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Ένταξη του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και
μετονομασία του σε Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4486/2017«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 115).
β) Του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύει (Α΄ 38).
γ) Της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3772/2009 «Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών
ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 43
παρ. 2 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181).
δ) Του άρθρου 6 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 213).
ε) Του ν.δ. 1113/1949 «Περί ιδρύσεως Νοσοκομείου
κρατουμένων» (Α΄ 158).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ζ) Του π.δ. 88/2018 (Α΄ 160).
2. Την αριθμ. 58819/7.4.2003 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης τύπου Α’ και Β’» (Β΄ 463).
3. Την αριθμ. Υ25/6.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄ 2144).
4. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη» (Β΄
2168).
5. Την αριθμ. 92001/13.12.2017 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
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των «Κατανομή θέσεων προσωπικού των Καταστημάτων
Κράτησης» (ΑΔΑ:6697Ω-ΦΘΜ).
6. Τις αριθμ. Β1α, Β2α/95003/20.12.2017 και Β2α/
οικ.55301/16.7.2018 εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
7. Τις από 13.11.2017 και 10.7.2018 εισηγήσεις της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ελάχιστη ετήσια δαπάνη ύψους εκατό δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (115.000,00), που η κάλυψή της θα
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της 2ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και ειδικότερα τους
ΚΑΕ 1312 «Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού» και ΚΑΕ
1311 «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού» (46.000,00 και
69.000,00 ευρώ, αντίστοιχα).
9. Το γεγονός ότι οι λοιπές δαπάνες λειτουργίας που
προκαλούνται από τις διατάξεις του παρόντος θα καλυφθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. και ειδικότερα:
α) αρτοτροφοδοσίας κρατουμένων (ΚΑΕ 1411 του
Ε.Φ.17-310), δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος (ΚΑΕ 0832
του Ε.Φ. 17-110), δαπάνες ύδρευσης (ΚΑΕ 0831 του Ε.Φ.
17-110), δαπάνες τηλεπικοινωνιών (ΚΑΕ 0824 του Ε.Φ.
17-110), δαπάνες θέρμανσης (ΚΑΕ 1512 του Ε.Φ. 17310), δαπάνες καθαριότητας (ΚΑΕ 1231 του Ε.Φ. 17-310),
δαπάνες επισκευής και συντήρησης του κτιρίου (ΚΑΕ
0851,1311 του Ε.Φ. 17-310), δαπάνες για τη λειτουργία
των υπηρεσιών διοίκησης, φύλαξης και κοινωνικής εργασίας, και προμήθειας υλικών, σκευών, επίπλων, μηχανημάτων, αναλωσίμων (ΚΑΕ 0511, 0512, 0513, 0829, 0833,
0843, 0861, 0871, 0873, 1111, 1321, 1421, 1511, 1699,
1711, 1723 του Ε.Φ.17-310) και
β) μισθοδοσίας προσωπικού υπαγόμενου στο
Υ.Δ.Δ.Α.Δ., (ΚΑΕ 0211, 0213, 0215, 0221, 0225, 0228, 0291,
0292, 0293, 0294 του Ε.Φ. 17-310).
10. Τις αριθμ. 68/2018 και 178/2018 γνωμοδοτήσεις
του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, του Υπουργού Υγείας, του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Μετονομασία του Νοσοκομείου
Κρατουμένων Κορυδαλλού και ένταξή του
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
1. Το Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού (Ν.Κ.Κ.),
το οποίο εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.)
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του
ν. 3772/2009 (Α΄ 112), μετονομάζεται σε Ειδικό Κέντρο
Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού (Ε.Κ.Υ.Κ.Κ.) και λειτουργεί ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα της 2ης
Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Πε.),η οποία
συστάθηκε δυνάμει των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του
ν. 3329/2005 (Α΄ 81). Το Υπουργείο Υγείας, μέσω της 2ης
Δ.Υ.Πε., έχει την επιστημονική εποπτεία για το ιατρικό,
νοσηλευτικό και παρακλινικό έργο του Ε.Κ.Υ.Κ.Κ.. Ως κατάστημα κράτησης, το Ε.Κ.Υ.Κ.Κ. λειτουργεί σε επίπεδο
Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εφαρμόζονται σε αυτό
οι διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα.
2. Το ιατρείο που λειτουργεί εντός του Καταστήματος
Κράτησης Κορυδαλλού υποστηρίζεται λειτουργικά και
διασυνδέεται επιστημονικά με το Ε.Κ.Υ.Κ.Κ..
3. Με απόφαση του Διοικητή της 2ης Υ.Πε., ύστερα από
αίτηση του Υπεύθυνου για το Συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας του Ε.Κ.Υ.Κ.Κ., μπορεί να καλύπτονται
οι υγειονομικές ανάγκες των ασθενών του Ε.Κ.Υ.Κ.Κ. και
να υποστηρίζεται η λειτουργία του από το υγειονομικό
προσωπικό των Κέντρων Υγείας που εδρεύουν στο Δήμο
Κορυδαλλού ή όμορων Δήμων.
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του Ε.Κ.Υ.Κ.Κ. είναι η κάλυψη των αναγκών των
κρατούμενων ασθενών σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και γενικότερα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 1
και 4 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115), η βραχεία νοσηλεία και η
παρακολούθηση και διαχείριση των χρονίως πασχόντων.
Άρθρο 3
Διασύνδεση του Ε.Κ.Υ.Κ.Κ.
1. Το Ε.Κ.Υ.Κ.Κ. διασυνδέεται επιστημονικά με το Γενικό
Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».
Η επιστημονική διασύνδεση περιλαμβάνει τη νοσηλεία
των ασθενών του Ε.Κ.Υ.Κ.Κ. στο Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά, την
εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους από ιατρούς
ειδικοτήτων και τη διενέργεια παρακλινικού ελέγχου.
Η παραπομπή και μεταγωγή των κρατουμένων γίνεται
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Σωφρονιστικό
Κώδικα.
2. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο και μόνο κατά τις ημέρες που δεν εφημερεύει το Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά, τυχόν
έκτακτα ή επείγοντα περιστατικά, παραπέμπονται για
αντιμετώπιση ή/και νοσηλεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, κατά τις ημέρες εφημερίας τους στα
ακόλουθα Νοσοκομεία: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»,
Τζάνειο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, Ειδικό
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», Γενικό Νο-
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σοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων
Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία».
3. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να εξυπηρετούνται
περιστατικά του Ε.Κ.Υ.Κ.Κ. από τα τακτικά ιατρεία νοσοκομείων του Νομού Αττικής, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
Άρθρο 4
Οργανικές θέσεις προσωπικού
1. Οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις του προσωπικού
του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού που προβλέπονται στο άρθρο 46 του π.δ. 96/2017 όπως ισχύει,
διατηρούνται στο Ε.Κ.Υ.Κ.Κ. κατά κλάδους και κατηγορίες
ως εξής:
α) Υγειονομικό προσωπικό
- Εννέα (9) θέσεις κλάδου ΠΕ Ιατρών
- Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών
- Δέκα (10) θέσεις κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Νοσηλευτικής
- Οκτώ (8) θέσεις κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής
β) Επιστημονικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό
- Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
- Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
- Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
- Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
- Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
(ΙΔΑΧ)
- Δύο (2) θέσεις κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
- Πέντε (5) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
- Εξήντα τέσσερις (64) θέσεις κλάδου ΔΕ Φύλαξης
2. Από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις προσωπικού
της 2η Υ.Πε., οι οποίες προκύπτουν από τις διατάξεις των
άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014, προβλέπονται στο
Ε.Κ.Υ.Κ.Κ. οι παρακάτω θέσεις κατά κλάδο, βαθμό, κατηγορία και ειδικότητα:
α). Ιατροί και οδοντίατροι κλάδου ΕΣΥ
1. Επτά (7) θέσεις ειδικότητας Γενικής Ιατρικής
2. Τρεις (3) θέσεις ειδικότητας Παθολογίας
2. Δύο (2) θέσεις ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής
3. Δύο (2) θέσεις ειδικότητας Βιοπαθολογίας
4. Μία (1) θέση ειδικότητας Πνευμονολογίας
5. Μία (1) θέση ειδικότητας Οφθαλμολογίας
6. Μία (1) θέση ειδικότητας Ορθοπεδικής
7. Μία (1) θέση ειδικότητας Καρδιολογίας
8. Μία (1) θέση ειδικότητας Νευρολογίας
9. Μία (1) θέση ειδικότητας Ουρολογίας
10. Μία (1) θέση ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας
11. Δύο (2) θέσεις Οδοντιάτρων
12. Μία (1) θέση Ψυχιάτρου
13. Μία (1) θέση ειδικότητας Χειρουργού
β). Λοιπό Προσωπικό
1. Μία (1) θέση ΤΕ Φυσικοθεραπείας
2. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής
3. Δώδεκα (12) θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής
4. Έντεκα (11) θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
5. Μία (1) θέση ΠΕ Φαρμακοποιών
6. Δύο (2) θέσεις ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
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7. Τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας
ή ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (Χειριστών - Εμφανιστών)
8. Τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ
Παρασκευαστών.
Άρθρο 5
Υπεύθυνος για τον Συντονισμό
της επιστημονικής λειτουργίας του Ε.Κ.Υ.Κ.Κ.
1. Ως Υπεύθυνος για το Συντονισμό της επιστημονικής
λειτουργίας του Ε.Κ.Υ.Κ.Κ. ορίζεται ιατρός κλάδου ΕΣΥ
που υπηρετεί στο Ε.Κ.Υ.Κ.Κ. με απόφαση του Διοικητή της
2ης Υ.Πε., κατά τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 17
του ν. 1397/1983. Ο Υπεύθυνος για τον συντονισμό της
επιστημονικής λειτουργίας του Ε.Κ.Υ.Κ.Κ. ασκεί την επιστημονική εποπτεία και συντονίζει όλο το υγειονομικό
προσωπικό (ιατρούς, οδοντιάτρους και λοιπό προσωπικό) του Ε.Κ.Υ.Κ.Κ. και του διασυνδεόμενου ιατρείου της
παρ. 2 του άρθρου 1.
2. Το υγειονομικό και επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι) του
Ε.Κ.Υ.Κ.Κ., ανεξαρτήτως υπαγωγής τους στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ή στο Υπουργείο Υγείας, συντονίζεται από τον Υπεύθυνο
για τον συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας του
Ε.Κ.Υ.Κ.Κ. για κάθε θέμα που αφορά στη νοσηλεία, θεραπεία, παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και αποκατάστασης
ασθενών του Ε.Κ.Υ.Κ.Κ..
Άρθρο 6
Ωράριο λειτουργίας
Το Ε.Κ.Υ.Κ.Κ. λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το ωράριο της
τακτικής λειτουργίας και των εργαστηρίων του Ε.Κ.Υ.Κ.Κ.
είναι επτάωρο και πενθήμερο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, σε δύο βάρδιες ως εξής: από τις 8.00 έως τις 15.00
και από τις 14.00 έως τις 21.00. Με απόφαση του Διοικητή
της 2ης Υ.Πε., κατόπιν εισήγησης του υπεύθυνου για τον
συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας του Ε.Κ.Υ.Κ.Κ.,
το ανωτέρω ωράριο μπορεί να μεταβάλλεται.
Άρθρο 7
Δυναμικότητα κλινών
Η δυναμικότητα του Ε.Κ.Υ.Κ.Κ. ορίζεται σε 50 κλίνες
για βραχεία νοσηλεία και 50 κλίνες για ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία χρόνιων πασχόντων, σε ειδικά
διαμορφωμένους χώρους.
Άρθρο 8
Κατανομή αρμοδιοτήτων δαπανών
1. Το Υπουργείο Υγείας έχει την ευθύνη και το κόστος
της συντήρησης και ανανέωσης του υπάρχοντος ιατρικού και νοσηλευτικού εξοπλισμού καθώς και κάθε νέας
προμήθειας για εξοπλισμό, την κάλυψη του ιατρικού
και υγειονομικού υλικού, τη φαρμακευτική δαπάνη και
κάθε δαπάνη που προκαλείται από τη λειτουργία του
Ε.Κ.Υ.Κ.Κ..
2. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων αναλαμβάνει την κάλυψη των δαπανών αρτοτροφοδοσίας των κρατουμένων, των λοιπών
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λειτουργικών δαπανών (ενδεικτικώς, ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, θέρμανσης), καθώς
και δαπανών καθαριότητας, των κάθε είδους δαπανών
για την επισκευή και συντήρηση του κτιρίου, των κάθε
είδους δαπανών για τη λειτουργία των υπηρεσιών διοίκησης, φύλαξης και κοινωνικής εργασίας, καθώς και
την προμήθεια κάθε είδους υλικών, σκευών, επίπλων,
μηχανημάτων, αναλωσίμων κ.λπ. που σχετίζεται με καθεμία από τις παραπάνω λειτουργίες. Οποιεσδήποτε
παρεμβάσεις στο κτίριο του καταστήματος βαρύνουν
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα
καταστήματα κράτησης.
3. Το προσωπικό που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
συνεχίζει να μισθοδοτείται από αυτό, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις για το προσωπικό των καταστημάτων
κράτησης.
Άρθρο 9
Έλεγχος, εποπτεία και αξιολόγηση
1. Το Ε.Κ.Υ.Κ.Κ. εποπτεύεται από τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
Υγείας, κατά λόγο αρμοδιότητας.
2. Αρμόδια όργανα για να διενεργούν έλεγχο της λειτουργίας του καταστήματος είναι όλα τα κατά νόμο αρμόδια όργανα για τη διενέργεια ελέγχων σε δημόσιες
υπηρεσίες, σε μονάδες υγείας του Υπουργείου Υγείας
και σε καταστήματα κράτησης. Όλο το προσωπικό έχει
υποχρέωση συνεργασίας με τα ελεγκτικά όργανα.
3. Κάθε τρία (3) έτη πραγματοποιείται αξιολόγηση του
παρεχόμενου έργου και σύνταξη σχετικής έκθεσης η
οποία υποβάλλεται στα εποπτεύοντα Υπουργεία. Η αξιολόγηση διενεργείται από Επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας
και στην οποία συμμετέχουν επιστήμονες εγνωσμένου
κύρους, με ειδίκευση στα σχετικά επιστημονικά αντικείμενα.
Άρθρο 10
Ρύθμιση διοικητικών θεμάτων Εσωτερική λειτουργία και ασφάλεια
1. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις η Διεύθυνση του
Ε.Κ.Υ.Κ.Κ. έχει την ευθύνη:
α) της φύλαξης και ενδιαίτησης των νοσηλευόμενων
κρατουμένων,
β) της μεταγωγής τους σε δικαστήρια ή δικαστικές
αρχές για δικονομικούς λόγους,
γ) της μεταγωγής τους σε άλλα Καταστήματα κράτησης ή άλλα ειδικά θεραπευτικά ιδρύματα για θεραπευτικούς ή άλλους λόγους, μετά από γνώμη του υπεύθυνου
για το συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας.
2. Τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας και ασφάλειας
του Ε.Κ.Υ.Κ.Κ. ρυθμίζονται από τον Σωφρονιστικό Κώδικα, τον Κανονισμό Ασφαλείας των Καταστημάτων Κράτησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τους.
3. Το Ε.Κ.Υ.Κ.Κ. παραμένει συνδεδεμένο στο σύστημα
ηλεκτρονικής διασύνδεσης των καταστημάτων κράτη-
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σης, ενώ την ευθύνη για την τήρηση και παρακολούθηση
όλων των ιατρικών στοιχείων έχει το υγειονομικό προσωπικό του Ε.Κ.Υ.Κ.Κ..
Άρθρο 11
Θέσεις εργασίας νοσηλευόμενων κρατουμένων
1. Το πενταμελές Συμβούλιο Εργασίας Κρατουμένων
του Ε.Κ.Υ.Κ.Κ., μετά από σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου για τον συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας,
προτείνει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
τον αριθμό και την κατηγορία των θέσεων εργασίας κρατουμένων για τις ανάγκες λειτουργίας του καταστήματος,
καθώς και τις θέσεις οι οποίες δύνανται να καλυφθούν
από νοσηλευόμενους κρατούμενους ή κρατούμενους
άλλων καταστημάτων κράτησης.
2. Στις συνεδριάσεις του πενταμελούς Συμβουλίου Εργασίας Κρατουμένων συμμετέχει ο υπεύθυνος για τον
συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας ή ο αναπληρωτής του (ή πρόσωπο που υποδεικνύεται από αυτόν),
με την ιδιότητα του εξειδικευμένου επιστήμονα του άρθρου 41 παρ. 3 του Σωφρονιστικού Κώδικα.
Άρθρο 12
Υπηρεσιακή Κατάσταση Προσωπικού
1. Για την υπηρεσιακή κατάσταση του υγειονομικού
προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν
για το αντίστοιχο προσωπικό του Ε.Σ.Υ..
2. Για το διοικητικό, φυλακτικό και επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγοι, κοινωνικοί, λειτουργοί) που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις που
ισχύουν για το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης.
3. Το υγειονομικό και λοιπό προσωπικό που ανήκει
οργανικά στο Ε.Κ.Υ.Κ.Κ., ανεξαρτήτως υπαγωγής στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων ή στο Υπουργείο Υγείας, μπορεί να μετακινηθεί, αποσπασθεί, μετατεθεί, μεταταχθεί μόνο με κοινή
απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας.
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Οι οργανικές θέσεις του υγειονομικού προσωπικού
που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, προβλέπονται
στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού μεταφέρονται εντός δύο (2) μηνών με διαπιστωτική πράξη που
εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υγείας
και Οικονομικών στη 2η Υ.Πε. ως οργανικές θέσεις στο
Ε.Κ.Υ.Κ.Κ.. Δεν επιτρέπεται η απασχόληση σε άλλες υπηρεσίες της Υγειονομικής Περιφέρειας των υπαλλήλων
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που μεταφέρονται με τη διαδικασία που περιγράφεται
στο ανωτέρω εδάφιο. Το ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό εντάσσεται στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., σε οργανικές θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών λειτουργίας
του Ε.Κ.Υ.Κ.Κ., σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
25 του ν. 4461/2017.
2. Όσοι εκ του προσωπικού της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου(ιατρικό, οδοντιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και φαρμακοποιοί) που, κατά τη δημοσίευση του
παρόντος, υπηρετούν στο Νοσοκομείο Κρατουμένων
Κορυδαλλού, δεν επιθυμούν να υπαχθούν στη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων στο Ε.Κ.Υ.Κ.Κ.,
υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση του καταστήματος
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
παραμένουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μετά δε την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία οι θέσεις τους
μεταφέρονται αυτοδίκαια στο Ε.Κ.Υ.Κ.Κ..
3. Οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται στην παρ.
2 του άρθρου 4 του παρόντος θα προέλθουν από τη
μεταφορά των ήδη υπηρετούντων στο Ν.Κ.Κ. κατά τη
μετατροπή του σε Ε.Κ.Υ.Κ.Κ. και από την ανακατανομή
των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της 2ης Υ.Πε. ύστερα από σχετική
απόφαση του Διοικητή της.
Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει
δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, πλην της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 13 που ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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