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Κορυδαλλός, 31 Ιούλη 2017
Αριθ. Πρωτ.: 133
Προς:

Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ

ΘΕΜΑ: «Ανάληψη εξωτερικών θυρωρείων από την εξωτερική φρουρά»

Συνάδελφοι Συναδέλφισσες,
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B’ αρ. φύλ. 2635/27-7-2017 η υπ’ αριθμ.
53266 Απόφαση του κ. ΥΔΔΑΔ με τίτλο «Χώρος ευθύνης και καθήκοντα του προσωπικού
εξωτερικής φρούρησης των εξωτερικών θυρωρείων των Καταστημάτων Κράτησης».
Η ανάληψη των εξωτερικών θυρωρείων θα ξεκινήσει πιλοτικά από την 27/9/2017 και
σε (8) Καταστήματα Κράτησης: Γρεβενών, Δομοκού, Νιγρίτας, Τρικάλων, Χανίων, Λάρισας,
Πάτρας και Μαλανδρίνου.
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, για την ενίσχυσή του με
το κίνητρο της επιχορήγησης».

2

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.871/155/417344/
09-02-1978 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Περί συστάσεως παγίας προκαταβολής εις το Μετοχικόν Ταμείον Στρατού. (Β΄ 228)».

3

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου καθηγητή
(πρώτης βαθμίδας) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

4

Χώρος ευθύνης και καθήκοντα του Προσωπικού
Εξωτερικής Φρούρησης των εξωτερικών θυρωρείων των Καταστημάτων Κράτησης.

5

Μετατροπή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού στο Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Μυκόνου,
αρμοδιότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

6

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ:
4912/120862/5.11.2015 υπουργική απόφαση με
θέμα «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων
παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής
παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης
των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)».

7

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΠ 374/18-07-2016
πράξης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής

Αρ. Φύλλου 2635

του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών με τίτλο «Αθλητικές
Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, για την ενίσχυσή
του με το κίνητρο της επιχορήγησης».
Με την αριθ. 77290/11.07.2017 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 § 1 και
το άρθρο 3 § 2.i της αριθ. 26359/ΥΠΕ/5/02648/Ε/Ε1_1/
ν. 3299/04/29.5.2014 (ΦΕΚ 1515/Β΄/06.06.2014) απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει,
ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, για την ενίσχυσή του με το κίνητρο
της επιχορήγησης», λόγω διόρθωσης του τόπου εγκατάστασης της επένδυσης.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της με αριθ. 26359/
ΥΠΕ/5/02648/Ε/Ε1_1/ν. 3299/04/29.5.2014 (ΦΕΚ 1515/
Β΄/06.06.2014) απόφασης.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2635/27.07.2017

Αριθμ. Φ. 951.1/56/988090/ Σ.3217
(2)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.871/155/417344/
09-02-1978 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Περί συστάσεως παγίας προκαταβολής εις το Μετοχικόν Ταμείον Στρατού. (Β΄ 228).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εθνικής Άμυνας

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄
204), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν.
369/1976 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του
ν.δ. 496/1974 ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως (Α΄ 264).
β) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
γ) Της υπ' αριθμ. Υ5/27-01-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Β΄ 204).
δ) Της υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
2. Την υπ' αριθμ. Φ.871/155/417344/9-2-1978 κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και
Οικονομικών (Β΄ 228).
3. Την υπ' αριθμ. Φ.951.1/297/448010/2-9-1993 κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και
Οικονομικών (Β΄ 773).
4. Το υπ' αριθμ. 32/1/19-12-2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού
(ΜΤΣ).
5. Την υπ' αριθ. 23Α/2017 εισήγηση του προϊσταμένου
των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΜΤΣ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός ύψους πάγιας προκαταβολής
του Μετοχικού Ταμείου Στρατού
1. Το ύψος της παγίας προκαταβολής, που έχει συσταθεί στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) με την παρ. 1
του άρθρου μόνου της υπ' αριθμ. Φ.871/155/417344/
09-02-1978 (Β΄ 228) κοινής απόφασης των Υπουργών
Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, ορίζεται στο ποσό των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
2. Η περιπτ. α΄ του άρθρου μόνου της υπ' αριθμ.
Φ. 951.1/297/448010/02-09-1993 (Β΄ 773) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών
καταργείται.
Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2017
Οι Υπουργοί

Ι

Αριθμ. Φ21/117499/Ζ2
(3)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου καθηγητή
(πρώτης βαθμίδας) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄258/
08-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83/
11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και του άρθρου τέταρτου «Ρυθμίσεις θεμάτων
προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του
ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α΄129/13-07-2016).
γ) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
δ) Του π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ Α΄133/05-06-2013) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση ΤμημάτωνΚατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας».
ε) Του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ Α΄181/29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», ως ισχύει.
στ) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού».
ζ) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄208/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

Τεύχος Β’ 2635/27.07.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

η) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄210/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την υπ' αριθ. Ε5/671/30-04-1998 (ΦΕΚ 124/
τ. Ν.Π.Δ.Δ./10-7-1998) υπουργική απόφαση με την οποία
διορίσθηκε ο Γεώργιος Μιαούλης του Ιωάννου, σε κενή
οργανική θέση Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας» (Ο.Μ.
Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών), του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
3. Την υπ' αριθ. Φ18/Ε5/1561/22-06-2001(ΦΕΚ 143/
τ. Ν.Π.Δ.Δ./05-07-2001) υπουργική απόφαση με την
οποία μετατράπηκε η θέση του καθηγητή Γεωργίου Μιαούλη του Ιωάννου, σε προσωποπαγή θέση αναπληρωτή
καθηγητή, του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
4. Την με αριθ. πρωτ. Δ.5/9688/13-09-2001 πράξη
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (ΦΕΚ 206/τ. Ν.Π.Δ.Δ./
17-09-2001) με την οποία μετατράπηκε η προσωποπαγής θέση αναπληρωτή καθηγητή του Γεωργίου Μιαούλη
σε τακτική θέση καθηγητή (πρώτης βαθμίδας).
5. Την με αριθ. πρωτ. 6/637/26-04-2017 (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.) αίτηση του Γεωργίου Μιαούλη
του Ιωάννη, καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών, του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τη μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.
6. Το με αριθ. 24/12-05-2017 πρακτικό της Τακτικής
Συνέλευσης του Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων και
Εφαρμογών, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του για
τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του καθηγητή
(πρώτης βαθμίδας) Γεωργίου Μιαούλη.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ' αριθ. 10/
12-05-2017 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, σύμφωνα με το οποίο
εγκρίνεται η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του
καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) Γεωργίου Μιαούλη μετά
και τη σύμφωνη γνώμη του Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών.
8. Το υπ' αριθ. Φε. 1/4769/12-06-2017 έγγραφο του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
του Γεωργίου Μιαούλη του Ιωάννη, καθηγητή (πρώτης
βαθμίδας) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.,
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Τ.Ε.Ι. Αθήνας,
από «Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας» σε «Πληροφοριακά Συστήματα».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 11 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. 53266
(4)
Χώρος ευθύνης και καθήκοντα του Προσωπικού
Εξωτερικής Φρούρησης των εξωτερικών θυρωρείων των Καταστημάτων Κράτησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 48 και του άρθρου 50 του
ν. 2721/1999 «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 1756/1988 (Α΄ 35), 1729/1987 (Α΄ 144), του
Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄
122), όπως αυτή συμπληρώθηκε από την παρ. 1 του άρθρου Δέκατου Εβδόμου του ν. 4411/2016 «Κύρωση της
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα
στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου
της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής
και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο
της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων
πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασηςπλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις
σωφρονιστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142),
β) του π.δ. 215/2006 «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης» (Α΄ 217),
γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98),
δ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Mεταφορών
και Δικτύων» (Α΄ 208),
ε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 210).
2. Τη με αριθ. 58819/7.4.2003 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
«Εσωτερικός Κανονισμού Λειτουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης τύπου Α΄ και Β΄» (Β΄ 463),
3. Τη με αριθ. 104356/30.12.2014 κοινή απόφαση των
Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη «Κανονισμός Ασφάλειας των Καταστημάτων Κράτησης» (Β΄ 3581).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ανάθεση καθηκόντων
Σε υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης του Υπουρ-
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γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη λειτουργία και φρούρηση των
εξωτερικών θυρωρείων των Καταστημάτων Κράτησης.
Άρθρο 2
Χώρος ευθύνης εξωτερικού θυρωρείου
Ως χώρος ευθύνης του Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των εξωτερικών θυρωρείων των Καταστημάτων
Κράτησης ορίζεται:
α) κάθε εξωτερική πύλη εισόδου - εξόδου του εξωτερικού περιβόλου του Καταστήματος Κράτησης και
β) κτίσματα επί των ως άνω πυλών ή περίκλειστοι χώροι του Καταστήματος Κράτησης που έχουν οριστεί ως
«εξωτερικά θυρωρεία» και χρησιμοποιούνται ως χώροι
παραμονής και εκτέλεσης υπηρεσίας υπαλλήλου.
Άρθρο 3
Καθήκοντα Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
1. Το Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης στα εξωτερικά θυρωρεία εκτελεί τα αναφερόμενα στο άρθρο
59 παρ. 8 εδ. α΄, β΄ και ζ΄ του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης τύπου
Α΄ και Β΄ καθήκοντα, λαμβάνοντας τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 του
Κανονισμού Ασφάλειας των Καταστημάτων Κράτησης.
2. Ως καθήκοντα του Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης στα εξωτερικά θυρωρεία των Καταστημάτων
Κράτησης ορίζονται:
3. α) Ο έλεγχος των εισερχόμενων προσώπων, ειδών
και οχημάτων, που συνίσταται σε:
4. αα) Έλεγχο των εισερχόμενων πολιτών, δικηγόρων και
υπαλλήλων. Ειδικότερα, ελέγχεται το νόμιμο της εισόδου
των εισερχόμενων προσώπων, καθώς και τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας τους και στη συνέχεια διενεργείται έλεγχος
των προσώπων και των προσωπικών τους ειδών μέσω των
μηχανημάτων ασφαλείας (αντιβανδαλιστικής θύρας ή πύλης ανίχνευσης - μηχανημάτων Χ ray - συσκευής Garrett).
αβ) Έλεγχο των εισερχομένων ειδών που προορίζονται
για την υπηρεσία των Καταστημάτων Κράτησης ή για
τους κρατούμενους. Ειδικότερα, ελέγχεται το νόμιμο της
εισόδου όλων των εισερχόμενων ειδών με μηχάνημα
Χ ray, ελέγχονται μακροσκοπικά τα εισερχόμενα είδη
που προορίζονται για την υπηρεσία και προωθούνται
στους αρμόδιους υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Φύλαξης
για περαιτέρω έλεγχο τα είδη που εισέρχονται κατά τη
διάρκεια του επισκεπτηρίου και τα οποία προορίζονται
για τους κρατούμενους.
αγ) Έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων οχημάτων που προορίζονται για την παράδοση και παραλαβή κρατουμένων, για την παράδοση των ειδών της
υπηρεσίας, καθώς και τα οχήματα των υπαλλήλων τα
οποία επιτρέπεται να εισέλθουν. Ειδικότερα, ελέγχεται
το νόμιμο της εισόδου του οχήματος και τα έγγραφα
ταυτοπροσωπίας των επιβαινόντων. Περαιτέρω, ελέγχονται μακροσκοπικά το εσωτερικό των εισερχόμενων
οχημάτων (καμπίνα επιβαινόντων και πορτ-μπαγκάζ),
όταν πρόκειται για παράδοση ειδών της υπηρεσίας ή
για οχήματα υπαλλήλων, όπου τα τελευταία επιτρέπεται να εισέλθουν. Επίσης, ελέγχεται μακροσκοπικά το
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εσωτερικό των εξερχόμενων οχημάτων και ελέγχονται
με ειδικό κάτοπτρο - καθρέπτη τα εξερχόμενα οχήματα
(έλεγχος σασί).
β) Η τήρηση βιβλίων και η ενημέρωση των ηλεκτρονικών αρχείων, που συνίσταται σε:
βα) Τήρηση βιβλίου ή ηλεκτρονικού αρχείου παρουσίας υπαλλήλων, στο οποίο καταγράφονται οι ώρες εισόδου και εξόδου κάθε υπαλλήλου.
ββ) Τήρηση βιβλίου ή ηλεκτρονικού αρχείου επισκεπτών, στο οποίο καταγράφονται η ημερομηνία και η
ώρα εισόδου κάθε επισκέπτη, το ονοματεπώνυμό του,
ο αριθμός ταυτότητας ή άλλου σχετικού εγγράφου (διαβατηρίου, κάρτας διαμονής, κ.λπ.), η ιδιότητά του, ο
προορισμός του, η ώρα αποχώρησής του και τίθεται η
υπογραφή του υπαλλήλου.
βγ) Τήρηση βιβλίου ή ηλεκτρονικού αρχείου επισκέψεων δικηγόρων και συμβολαιογράφων, στο οποίο καταγράφονται η ημέρα και η ώρα επίσκεψης, τα ονοματεπώνυμα των κρατουμένων και των επισκεπτών δικηγόρων
και συμβολαιογράφων, ο αριθμός μητρώου τους και η
ώρα αποχώρησής τους.
βδ) Τήρηση βιβλίου ή ηλεκτρονικού αρχείου εισόδουεξόδου κρατουμένων, στο οποίο καταγράφονται τα ονοματεπώνυμα των κρατουμένων στους οποίους χορηγήθηκε τακτική, έκτακτη ή εκπαιδευτική άδεια εξόδου και
η ώρα εξόδου τους, η ημέρα και η ώρα επιστροφής τους,
με υπογραφή του υπαλλήλου και τυχόν παρατηρήσεις
(λ.χ. καθυστερημένη επιστροφή του κρατουμένου).
βε) Τήρηση βιβλίου ή ηλεκτρονικού αρχείου αποφυλακιζόμενων κρατουμένων, στο οποίο καταγράφεται το
ονοματεπώνυμο του κρατούμενου, η ώρα εξόδου και η
αιτία αποφυλάκισης.
βστ) Τήρηση βιβλίου εισόδου - εξόδου παντός είδους οχημάτων, υπηρεσιακών ή τροφοδοσίας, στο οποίο καταγράφονται ο αριθμός κυκλοφορίας κάθε οχήματος, το ονοματεπώνυμο του οδηγού του και των συνεπιβαινόντων, η ώρα
εισόδου και εξόδου, η αιτία εισόδου και το ονοματεπώνυμο
και η υπογραφή του υπαλλήλου που διενεργεί τον έλεγχο.
γ) Η εξυπηρέτηση των πολιτών που προσέρχονται στο
Κατάστημα Κράτησης, με την παροχή ενημερωτικών
πληροφοριών κατόπιν επικοινωνίας με τα αρμόδια Τμήματα προς λήψη οδηγιών ή διευκρινίσεων.
δ) Ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας των κρατουμένων.
Τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας των κρατουμένων που
αποφυλακίζονται ελέγχονται κατά την έξοδο από την
πύλη και πραγματοποιούνται οι σχετικές καταχωρήσεις
στα βιβλία ή τα ηλεκτρονικά αρχεία. Τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας των κρατουμένων που εξέρχονται με τακτική
ή άλλου είδους άδεια και στη συνέχεια εισέρχονται εκ
νέου, ελέγχονται τόσο κατά την έξοδο όσο και κατά την
είσοδο και πραγματοποιούνται οι σχετικές καταχωρήσεις
στα βιβλία ή τα ηλεκτρονικά αρχεία. Για τον σκοπό αυτό,
η γραμματεία του Καταστήματος Κράτησης ενημερώνει
το προσωπικό των εξωτερικών θυρωρείων.
Άρθρο 4
Ιεραρχική διάρθρωση
1. Το Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης των εξωτερικών θυρωρείων τελεί υπό τις εντολές του Προϊσταμένου
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Διεύθυνσης και του Προϊσταμένου του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης ή των νόμιμων αναπληρωτών τους.
2. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης:
α) Εισηγείται ως προς τη λήψη των ενδεδειγμένων
μέτρων ασφαλείας των εξωτερικών θυρωρείων και των
εσωτερικών και εξωτερικών πυλών.
β) Μεριμνά για την καθημερινή στελέχωση των εξωτερικών θυρωρείων με το αναγκαίο προσωπικό, καθώς
και για την ορθή τήρηση των βιβλίων και την ορθή καταχώριση των στοιχείων στο ηλεκτρονικό αρχείο του
Καταστήματος Κράτησης.
γ) Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης,
τον Προϊστάμενο του Τμήματος Φύλαξης και τους Προϊσταμένους των λοιπών Τμημάτων του Καταστήματος
Κράτησης για την ομαλή λειτουργία του εξωτερικού
θυρωρείου.
Άρθρο 5
Ειδικότερες ρυθμίσεις
Σε σχέση με τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφαλείας
Καταστημάτων Κράτησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης
τύπου Α΄ και Β΄, στα Καταστήματα Κράτησης στα οποία
η λειτουργία των εξωτερικών θυρωρείων έχει ανατεθεί
στο Τμήμα Εξωτερικής Φρούρησης:
α) Όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή ισχυρές ενδείξεις απόπειρας εισαγωγής παράνομων ουσιών ή
αντικειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
διάπραξη αδικημάτων ή την προσβολή της ασφάλειας
του Καταστήματος, ο επισκέπτης καλείται να υποβληθεί σε σωματική έρευνα που προβλέπεται στο άρθρο
5 παρ. 7 του Κανονισμού Ασφαλείας και, σε περίπτωση
άρνησής του, του απαγορεύεται η είσοδος και θα ειδοποιείται άμεσα ο Εισαγγελέας Επόπτης και η αρμόδια
Αστυνομική Αρχή.
β) Τα βιβλία τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 57 παρ. 6
εδ. 14 περίπτ. ε, θ, ι, ιδ, ιε, ιζ, ιθ και κ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης
τύπου Α΄ και Β΄, ελέγχονται ενυπογράφως σε καθημερινή
βάση για την πιστή τήρηση και ενημέρωση τους από
τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης.
γ) Τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 59 παρ.
8 περίπτ. β του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης τύπου Α΄ και Β΄ ασκούνται από τους υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Προσωπικού
Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος και πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα τίθεται σε ισχύ δύο μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται στα Καταστήματα Κράτησης Γρεβενών, Δομοκού, Νιγρίτας, Τρικάλων, Χανίων, Λάρισας, Πατρών και
Μαλανδρίνου.
Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα λοιπά Καταστήματα
Κράτησης θα υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της πα-
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ρούσας εφόσον διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό και
την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ3α/Γ.Π.24099
(5)
Μετατροπή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού στο Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Μυκόνου, αρμοδιότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παρ. 6 και 10 του άρθρου 3 του ν. 4238/2014
«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ. Α΄),
καθώς και του άρθρου 1, των παρ. 1 και 2 του άρθρου
2 και του άρθρου 23 του ιδίου νόμου, όπως ισχύουν,
β. των άρθρων 14, 15 και 18 του ν. 1397/1983 «Εθνικό
σύστημα υγείας» (ΦΕΚ 143/τ. Α΄), όπως ισχύουν,
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α΄).
2. Τα π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ. Α΄) και 125/2016 (ΦΕΚ 210/
τ.Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/τ. Α΄) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
4. Την υπ' αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
(ΦΕΚ 2168/τ. Β΄).
5. Την υπ' αρ. Α3α/οικ.13713/31-7-1986 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Σύσταση Κέντρου Υγείας Μυκόνου Ν. Κυκλάδων» (ΦΕΚ 564/τ. Β΄), όπως ισχύει.
6. Την υπ' αρ. 6368/28-6-1994 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Σύσταση θέσεων προσωπικού των Κέντρων
Υγείας (ΚΥ.) και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) της
χώρας» (ΦΕΚ 508/τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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7. Την υπ' αρ. ΔΑΑΔ 36136/26251/5-12-2014 διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και
Αιγαίου, με θέμα «Μεταφορά θέσεων και προσωπικού
των Κέντρων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου
Υγείας Διοικητικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και
Αιγαίου» (ΑΔΑ: 70Α9469Η2Ξ-ΩΝΞ).
8. Τα υπ' αρ. ΔΑΑΔ 6996/15-2-2017 και ΔΑΑΔ 13677/
27-3-2017 έγγραφα της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.
9. Το πρακτικό της 70ης Συνεδρίασης/31-3-2017 του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών.
10. Την υπ' αριθμ. Β1α/οικ.29709/19-4-2017 εισήγηση
της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε' του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄) και την υπ' αριθμ.
Β1α/οικ.43576/8-6-2017 παροχή πρόσθετων στοιχείων.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού Π/Υ ύψους χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00€)
περίπου, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ του Υπουργείου Υγείας (ΚΑΕ
0225 Φορέας 260), αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ' αρ. 6368/28-6-1994 κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
όσον αφορά τις θέσεις προσωπικού του Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρου Υγείας Μυκόνου, όπως αυτές μεταφέρθηκαν και
διαπιστώθηκαν στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με την αρ. 7 σχετική και τις διατάξεις του άρθρου
23 του ν. 4238/2014, ως ακολούθως:
• Την μετατροπή τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων από τις έξι (6) συνολικά κατηγορίας ΔΕ κλάδου
Πληρωμάτων Ασθενοφόρων σε τέσσερις (4) οργανικές
θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσηλευτικής.
• Την μετατροπή της μοναδικής κενής οργανικής θέσης
κατηγορίας ΤΕ κλάδου Κοινωνικής Εργασίας (με ταυτόχρονη κατάργηση του κλάδου) σε μια (1) οργανική θέση
κατηγορίας ΤΕ κλάδου Ραδιολογίας - Ακτινολογίας.
• Την μετατροπή της μοναδικής κενής οργανικής θέσης
κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθ. Προσωπικού Μαγειρίου (με
ταυτόχρονη κατάργηση του κλάδου) σε μια (1) οργανική
θέση κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών.
Ως εκ τούτου το σύνολο των οργανικών θέσεων των
αντίστοιχων κλάδων των παραπάνω κατηγοριών του
Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. Μυκόνου, διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Νοσηλευτικό και Λοιπό Προσωπικό
Κατηγορία ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Έξι (6) θέσεις
Κατηγορία ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας
Τρεις (3) θέσεις
Κατηγορία ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Επιμελητών
Τέσσερις (4) θέσεις
Κατά τα λοιπά, η ως άνω απόφαση ισχύει ως έχει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. 1483/74804
(6)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ:
4912/120862/5.11.2015 υπουργική απόφαση με
θέμα «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων
παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής
παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης
των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 56 και 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α΄32), τα οποία τροποποιήθηκαν από το άρθρο 46 του
ν. 4384/2016 (78 Α΄).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄98).
2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον
καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων
(ΕΕ L 031/1.2.2002, σ.1).
β) (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την
υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139/30.4.2004, σ.1).
γ) (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με
την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006
και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας
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87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της
οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ
και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της
Επιτροπής (ΕΕ L 304, 22.11.2011, σ.18).
3. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/2015) « Περί ανασύστασης Υπουργείων».
4. Την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποιητικό
υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος», (Β΄199/11.04.2012).
5. Την αριθμ. 3724/162303/22.12.2014 κοινή υπουργική απόφαση «Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον
τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης σε εφαρμογή
των Κανονισμών ( ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ ) 853/2004» (ΦΕΚ
3438 Β΄).
6. Τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
7. Τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ της υπ’ αριθμ. Α2-718/2014
(ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014) υπουργική απόφαση.
8. Το π.δ 73 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών
και Υφυπουργών».
9. Την αριθμ. πρωτ: 4912/120862/5.11.2015 υπουργική
απόφαση με θέμα «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής
παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)», όπως αυτή τροποποιήθηκε από την αριθμ. πρωτ:345/23924/2.3.2017 υπουργική
απόφαση (866 Β΄).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 4912/120862/5.11.2015, απόφασης (ΦΕΚ 2468 Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Μετά την περ. δ της παρ 1 του άρθρου 7 της αριθμ.
4912/120862/5.11.2015, απόφασης (ΦΕΚ 2468 Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται η περίπτωση ε, ως εξής:
"ε) όσον αφορά τους παραγωγούς γαλακτοκομικών
προϊόντων, επιπλέον των ανωτέρω δήλωση αυτών με
την οποία δηλώνουν ότι:
αα) Το γάλα που μεταποιούν δεν υπερβαίνει τις ποσότητες της παρ. 3, του άρθρου 6, της 3724/162303/22.12.2014
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3438/Β΄/2014).
ββ) Τα προϊόντα παρασκευάζονται από γάλα, που
προέρχεται αποκλειστικά από την εκμετάλλευσή τους.
γγ) Τα τελικά προϊόντα πωλούνται λιανικώς στα σημεία
διάθεσης από τους ίδιους".
δδ) Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου
6 της υπ’ αριθμ. 3724/162303 ( ΦΕΚ 3438/22.12.2014)
κοινής υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. 325/2.6.ακ./03-02-2017
(7)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΓΠ 374/18-07-2016
(ΦΕΚ 2405/Β΄/2016) πράξης του Προέδρου της
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών με τίτλο «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και του άρθρου 5 του
ν. 2552/1997.
2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156/Α΄/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/
2.8.2005) « Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος », όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ. Α΄), « Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ' του άρθρου 47
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7-10-2014).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του « Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα », που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
7. Το πρακτικό της με αριθμό 03/17-01-2017 Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
8. Το πρακτικό της με αριθμό 325/03-02-2017 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.
9. Την υπ' αριθμ. 492/03-02-2014 έκθεση εξωτερικής
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
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Την αντικατάσταση του άρθρου 6 της υπ' αριθμ. ΓΠ
374/18-07-2016 πράξης του Προέδρου της Διοικούσας
Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που
αφορά στην ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) με
τίτλο «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, ως ακολούθως.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου
Σπουδών «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία,
Ανθρωπολογία» είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο).
Αναλυτικά, η διάρθρωση του Μ.Π.Σ. είναι η ακόλουθη:
1ο Εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία
του αθλητισμού και των σπορ (Υ, 10 ECTS).
- Η θέση του αθλητισμού και των σπορ στο πλαίσιο
της ιστοριογραφίας.
- Οι ιστορικές διαδικασίες γέννησης των σύγχρονων
σπορ.
Θεματική Ενότητα: Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία
του αθλητισμού και των σπορ: θεωρία και μέθοδος (Υ,
10 ECTS).
- Ζητήματα κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας του
αθλητισμού και των σπορ.
- Αθλητισμός και σπορ: μέθοδοι και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας πεδίου Θεματική Ενότητα: Ιστορία της
Φυσικής Αγωγής (Υ, 10 ECTS).
- Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της Φυσικής Αγωγής.
- Ιστορική εξέλιξη της Φυσικής Αγωγής στην εκπαίδευση.
2ο Εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες της Φυσικής Αγωγής (Υ, 10 ECTS).
- Φυσική Αγωγή και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.
- Φυσική Αγωγή: κατασκευές της ταυτότητας.
Θεματική Ενότητα: Οι φίλαθλοι και οι κόσμοι τους Ι: η
κοινωνική οργάνωση και εξέλιξη των κοινοτήτων οπαδών (Υ, 10 ECTS).
- Ιστορικές και κοινωνικές διαστάσεις της συλλογικής
οργάνωσης φιλάθλων και οπαδών.
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- Όψεις της οργάνωσης και λειτουργίας των κοινοτήτων οργανωμένων φιλάθλων: η κοινωνική συγκρότηση
του σύγχρονου οπαδισμού.
Θεματική Ενότητα: «Παραβατικότητα» και «βία» στους
αθλητικούς χώρους (Υ, 10 ECTS).
- Μορφές «παραβατικότητας» στους αθλητικούς χώρους.
- Αναπαραστάσεις και ερμηνείες της «παραβατικότητας» και της «βίας» στους αθλητικούς χώρους.
3o Εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Οι φίλαθλοι και οι κόσμοι τους II:
οπαδικές ταυτότητες και κουλτούρα (Υ, 10 ECTS).
- Το κοινωνικό και πολιτισμικό περιεχόμενο των οπαδικών ταυτοτήτων.
- Συλλογική δράση, αξίες και σύμβολα στις οπαδικές
κοινότητες.
Θεματική Ενότητα: Ζητήματα κοινωνικού ελέγχου
στους αθλητικούς χώρους (Υ, 10 ECTS).
- Το θεσμικό-νομικό πλαίσιο λειτουργίας των συνδέσμων
οργανωμένων οπαδών στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
- Φορείς και πολιτικές αντιμετώπισης της αθλητικής
βίας στην Ελλάδα και διεθνώς.
Θεματική Ενότητα: Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία
του σώματος και του φύλου (Υ, 10 ECTS).
- Σώμα και φύλο στις κοινωνικές επιστήμες.
- Αθλητισμός, σώμα και κοινωνικό φύλο.
4ο Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30 ECTS)
Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των εννέα
Θ.Ε. του προγράμματος. Το θέμα της πρέπει να αφορά
ζητήματα σχετικά με τις Θεματικές Ενότητες και τους
επιμέρους άξονες που τις συγκροτούν. Η διπλωματική
εργασία μπορεί να στηρίζεται σε πρωτογενή εμπειρική
έρευνα ή σε πρωτότυπη κριτική ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ΓΠ 374/18-07-2016 (ΦΕΚ 2405/
Β΄/2016)) ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 11 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ
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