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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 209779/Ζ1 (1)
 Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Β7/94δ/6−6−1998 (ΦΕΚ 747 

Β΄/24−7−1998) που αφορά στο Διατμηματικό Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Αυτοματι−
σμού» του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου − Ανα−
μόρφωση προγράμματος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ−

γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 
6 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27 
του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 
5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134 Α΄).

4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 
4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω−
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθη−
καν με τις διατάξεις της παρ. γ' του άρθρου 47 του ν. 
4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 
4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 του 
ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) και ιδίως 
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2013 «Ίδρυση Σχολών στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο» (ΦΕΚ 119 Α΄).

8. Την υπουργική απόφαση 175372/Υ1/29.10.2014 «Μετα−
βίβαση δικαιώματος Υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" 
στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους 
Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 2988).

9. Την υπουργική απόφαση Β7/94δ/6−6−1998 (ΦΕΚ 747 
Β΄/24−7−1998) «Έγκριση του Διατμηματικού−Διεπιστημο−
νικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστή−
ματα Αυτοματισμού» του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτε−
χνείου» όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 91966/
Β7 (ΦΕΚ 1337 Β΄ 16−10−2002) και 77074/Β7 (ΦΕΚ 1244 
Β΄/6−9−2005) Υπουργικές Αποφάσεις.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Ειδικής Διατμημα−
τικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ «Συστήματα Αυτομα−
τισμού» (συνεδρία 10−10−2014).
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11. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων.

12. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέ−
λευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (συ−
νεδρίαση 03/11/2014).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (συνε−
δρίαση 20720−11−2014).

14. Τα με αρ. πρωτ. 1073/31−5−2012, 263/20−1−2014, 934/11−
5−2012, 1491/19−5−2014, 613/12−2−2014 και 3089/20−11−2013 
έγγραφα της ΑΔΙΠ από το οποία προκύπτει ότι έχει 
ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση των συνεργαζό−
μενων Τμημάτων.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθ. Β7/94δ (ΦΕΚ 747 Β΄/
24−7−1998) υπουργική απόφαση ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μη−
χανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυ−
τεχνείου σε συνεργασία με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Ηλε−
κτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Ναυ−
πηγών Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Ναυπηγών 
Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών της Σχο−
λής Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων − Μεταλ−
λουργών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων − Μεταλ−
λουργών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και φυσικών 
Επιστημών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και 
Φυσικών Επιστημών, θα λειτουργήσουν από το ακαδη−
μαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Συστήματα Αυτοματισμού», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 
(ΦΕΚ 148 Α΄ 16−8−2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Άρθρο 2
Αντικείμενο− Σκοπός

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η ενίσχυση της επιστημο−
νικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και έρευνας και η 
παραγωγή νέας γνώσης στην περιοχή των «Συστημάτων 
Αυτοματισμού».

Σκοποί του ΔΠΜΣ είναι:
(α) η εξειδίκευση Διπλωματούχων Μηχανικών του ΕΜΠ 

ή Πτυχιούχων άλλων ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμά−
των θετικής κατεύθυνσης στις σύγχρονες μεθόδους και 
τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγ−
γισης, συνεργασίας και έρευνας, καθώς και η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού 
δυναμικού στο πιο πάνω επιστημονικό πεδίο, έτσι ώστε 
να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις, 
ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες 
των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών 
και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πο−
λυδιάστατα θέματα των Συστημάτων Αυτοματισμού που 
είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου. (β) 
η σε βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικα−
νοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε να 
καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (Μ.Δ.Ε.) στα «Συστήματα Αυτοματισμού» με τις εξής 
κατευθύνσεις:

1. «Συστήματα Κατασκευών & Παραγωγής» και
2. «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρομποτικής».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Μηχανικοί 
των Σχολών του ΕΜΠ και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών, 
καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμά−
των της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι 
Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε ορίζε−
ται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ΔΠΜΣ περιλαμβάνει δύο Κατευθύνσεις Σπουδών, 
Κατεύθυνση Α: Συστήματα Κατασκευών και Παραγωγής 
και Κατεύθυνση Β: Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και 
Ρομποτικής.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ, απαιτείται: α) παρακο−
λούθηση και επιτυχή εξέταση σε έξι (6) μαθήματα στο 
Α΄ εξάμηνο, β) παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε 
έξι (6) μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο και γ) εκπόνηση Με−
ταπτυχιακής Εργασίας και επιτυχή προφορική εξέταση 
στο Γ' εξάμηνο. Το θέμα της Μεταπτυχιακής Εργασίας 
ανατίθεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο τέλος 
του Β΄ εξαμήνου. Η ολοκλήρωση και εκπόνηση της με−
ταπτυχιακής εργασίας γίνεται στο Γ εξάμηνο και εφ' 
όσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, παρατείνεται κατά ένα 
επιπλέον εξάμηνο.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα μαθήματα ανά κατεύθυνση:

Α΄ Κατεύθυνση: «Συστήματα Κατασκευών και 
Παραγωγής»

Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου (επιλέγονται 6) ECTS

1101 Βέλτιστος Σχεδιασμός Βιομηχανικών 
Προϊόντων 5

1103 Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις 5
1104 CAD και Εφαρμογές 5
1105 CAE και Εφαρμογές 5
1206 Έξυπνα Υλικά 5
1107 Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου 5

1108 Προτυποποίηση και Έλεγχος 
Δυναμικών Συστημάτων 5

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Μαθήματα B΄ Εξαμήνου (επιλέγονται 6) ECTS

1201 Συστήματα Μεταφορικών Μέσων 5
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1202 Διεργασίες και Τεχνικές 
Αντιρρύπανσης 5

1203 Τεχνολογία Συγκολλητών 
Κατασκευών 5

1204 Η−Μ Μελέτες 5
1205 Τεχνολογία Πολυμερών 5
1106 CAΜ και Εφαρμογές 5

1207 Ενεργειακά Συστήματα σε Κτίρια και 
Βιομηχανία 5

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

B΄ Κατεύθυνση: «Συστήματα Αυτόματου
Ελέγχου και Ρομποτικής»

Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου ECTS
2101 Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου 5
2103 Μετρήσεις 5
2104 Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου 5
2105 Αυτοματισμός στην Παραγωγή 5

2112 Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου 
Ελέγχου 5

Σύνολο ECTS εξαμήνου 30
Μαθήματα B΄ Εξαμήνου ECTS

2201 Πολυμεταβλητά Συστήματα Ελέγχου 5

2203 Ευφυή Συστήματα Ελέγχου και Ρομπο−
τικής 5

2204 Μηχανοτρονικά Συστήματα 5
2205 Εργαστήριο Ρομποτικής 5
2206 Αισθητήρες 5
1204 Η−Μ Μελέτες 5

Σύνολο ECTS εξαμήνου 30
Γ΄ Εξάμηνο ECTS

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας 30

Κάθε ΜΦ, επιλέγει τέσσερα (4) μαθήματα από τον 
Πίνακα Μαθημάτων της κατεύθυνσης την οποία ακολου−
θεί και δύο (2) μαθήματα από τον Πίνακα Μαθημάτων 
της άλλης κατεύθυνσης ήτοι έξι (6) για κάθε εξάμηνο 
σπουδών, δηλαδή 6 μαθήματα για το Α΄ Εξάμηνο + 6 
μαθήματα για το Β΄ Εξάμηνο = 12 μαθήματα για τα Α΄ 
και Β΄ Εξάμηνα σπουδών.

Συνεπώς, για τη λήψη του ΜΔΕ ο μεταπτυχιακός φοι−
τητής θα πρέπει να συγκεντρώσει ενενήντα (90) πιστω−
τικές μονάδες (ΠΜ), οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 
Α΄ Εξάμηνο: 30 ΠΜ (6 μαθήματα x 5 ΠΜ έκαστο = 30 ΠΜ),
Β΄ Εξάμηνο: 30 ΠΜ (6 μαθήματα x 5 ΠΜ έκαστο = 30 ΠΜ),
Γ΄ Εξάμηνο: 30 ΠΜ (συγγραφή και εκπόνηση μεταπτυ−
χιακής εργασίας). 

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ανέρχεται κατ’ ανώ−
τατο όριο σε πενήντα (50) ετησίως. 

Άρθρο 8
Προσωπικό 

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες του ΔΠΜΣ καλύπτονται από 
μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Σχολών. Μαθήματα μπο−
ρούν να ανατίθενται και σε μέλη ΔΕΠ άλλων Σχολών του 

ΕΜΠ ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής, καθώς και σε άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση του ΔΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των συνεργαζόμενων 
Τμημάτων και του ιδρύματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2021−2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το προβλεπόμενο ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ 
υπολογίζεται σε 10.000 € και αναλύεται κατ’ εκτίμηση 
ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης Προϋπολογισμός σε €
1. Αναλώσιμα 3.000
2. Δαπάνες Μετακινήσεων/ 
Επισκεπτών −

3. Εξοπλισμός/ Λογισμικό/ 
Υλικοτεχνική υποδομή 4.000

4. Συντήρηση Εξοπλισμού/ 
Λογισμικού 3.000

5. Βιβλία 1.000
Σύνολο 10.000

Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ προβλέπεται να 
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΕΜΠ και το υπό−
λοιπο από άλλες πηγές όπως φορείς του ευρύτερου 
Δημοσίου ή και Ιδιωτικού τομέα, ερευνητικά προγράμ−
ματα, προγραμματικές συμφωνίες με φορείς του δημο−
σίου και του κοινωνικού τομέα και άλλες επιστημονικές 
δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι 
συμβατές με τους σκοπούς του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο 
πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013−14 θα 
περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.

 Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2014

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
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    Αριθμ. 7560/160512 (2)
Καθορισμός των όρων, των δικαιολογητικών και των δι−

αδικασιών πληρωμής και ελέγχου της οικονομικής 
ενίσχυσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυ−
μία: «GENFROCO ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο: «GENFROCO A.E.», 
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για 
την υλοποίηση του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩ−
ΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙ−
ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑΣ GENFROCO AE».

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές 
ισχύουν :

1. Τα άρθρα 3,4 του Ν.1409/1983 (ΦΕΚ Α 199) «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση του Ν.Δ.131/1974 «Περί παροχής 
οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνιατρική, δα−
σική και αλιευτική παραγωγή».

2. Το άρθρο 1 του Ν.1338/83 (ΦΕΚ Α 34) «Εφαρμογή του 
Κοινοτικού Δικαίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

3. Του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32).
4. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014), «Αρχές Δη−

μοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/86/ΕΕ − Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005).

6. Του Π.Δ. 107/2014 (ΦΕΚ Α 174).
7. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134 «Διορισμός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την Υ.48/9.7.2012 (ΦΕΚ/Β/2105) απόφασης του πρωθυ−

πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα».

9. Το Π.Δ. 158/2014 (ΦΕΚ 240/Α΄/3.11.2014) «Διορισμός 
Υπουργών».

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 861/2006 του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την 
εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και 
στον τομέα του Δικαίου της θάλασσας.

11 .Τον Κανονισμό (ΕΚ) 391/2007 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση λεπτομερειακών κανόνων εφαρμογής του κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006, αναφορικά με τις δαπάνες 
που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή 
των καθεστώτων παρακολούθησης και ελέγχου στο 
πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρη−
σης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής και 
ιδίως το άρθρο 58 αυτού.

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 404/2011 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή 
του Καν (ΕΚ) 1224/2009.

14. Το αριθμ. (2012)581502/14.05.2012 έγγραφο της ΕΕ 
για τις απαιτήσεις των σχεδίων ιχνηλασιμότητας.

15. Την από 25.10.2012 πρόταση οικονομικής ενίσχυ−
σης προγράμματος ιχνηλασιμότητας της εταιρείας 
GENFROCO ΑΕ.

16. Την πρόταση για χρηματοδότηση προγραμμάτων 
ιχνηλασιμότητας της Γενικής Δ/νσης Αλιείας, όπως δι−
αβιβάσθηκε για έγκριση στην Ε.Ε., με το αριθμ. 3748/ 
523.5/2012/14.11.2012 έγγραφο του Υπ. Ναυτιλίας και Αι−
γαίου και το σχετικό αριθμ. 9132.3/08/2012/9.11.2012 έγ−
γραφο της Γενικής Δ/νσης Αλιείας.

17. Την αριθμ. 2013/410/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση 
της Επιτροπής περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της 
Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον 
έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιτήρηση της αλιείας 
για το 2013.

18. Την από 20/09/2013 επιστολή αποδοχής της εται−
ρείας GENFROCO AE, για την υλοποίηση του έργου.

19. Την εγγραφή του έργου με κωδικό 2013ΣΕ08680012 
στο ΠΔΕ του ΥΠΑΑΤ, ΣΑΕ 086/8.

20. Το τροποποιημένο κατασταστικό της εταιρείας 
και την αλλαγή της επωνυμίας της από «GENFROCO 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό 
τίτλο «GENFROCO Ε.Π.Ε», σε "GENFROCO ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο: "GENFROCO A.E".

21. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρού−
σας προκαλείται δαπάνη ύψους μέχρι 169.694,00 ευρώ 
σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους, τα δικαιολογητικά, τις δι−
αδικασίες πληρωμής και τον έλεγχο των δικαιολογη−
τικών για την χρηματοδότηση της «GENFROCO AE», 
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την 
υλοποίηση του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ−
ΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GENFROCO 
A.E.», ως εξής:

Άρθρο 1
Όροι οικονομικής ενίσχυσης

1. Η χρηματοδότηση της GENFROCO AE, ανέρχεται 
μέχρι του ποσού των 169.694,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), στο 
σύνολο της δημόσια δαπάνη, εκ των οποίων το 10% 
καλύπτεται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε (Σ.Α. Ε0868 κωδικός 
έργου: 2013ΣΕ08680012), και το 90% από την Ευρωπα−
ϊκή Επιτροπή (2013/410/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της 
Επιτροπής / Παράρτημα Ι/ Κωδικός έργου: EL/13/08).

Άρθρο 2
Επιλεξιμότητα δαπανών

Α. Επιλέξιμες:
1. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ια−

νουαρίου 2013.
2. Αγορά, ανάπτυξη, εγκατάσταση (συμπεριλαμβα−

νομένης και της αμοιβής του μελετητή) συστημάτων 
ιχνηλασιμότητας και/ή εξοπλισμός, τα οποία να είναι 
συμβατά με τα διεθνή πρότυπα.

3. Τεχνική υποστήριξη σε λογισμικά καλύπτεται για 2 
χρόνια από την εγκατάσταση

4. Συμβατότητα προγράμματος ιχνηλασιμότητας σύμ−
φωνα με τα διεθνή πρότυπα, που θα αποδεικνύεται με 
σχετική επιστολή από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, 
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα ιχνηλα−
σιμότητας έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα.

Η ανάλυση των ανωτέρω θα κατατεθεί στη μελέτη 
απαιτήσεων και θα συμπεριληφθεί στη Σύμβαση συ−
νεργασίας, και δε μπορεί να αποκλίνει σημαντικά από 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 42207

την πρόταση με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα 
από την Ε.Ε.

Β. Μη επιλέξιμες:
1. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος και βαρύνει αποκλειστικά 

την GENFROCO ΑΕ
2. Έξοδα διαχείρισης προγραμμάτων ιχνηλασιμότητας
3. Μισθοί
4. Μετακινήσεις, διαμονή και έξοδα διαβίωσης
5. Έρευνα και ανάπτυξη
6. Τρέχοντα έξοδα, έξοδα συντήρησης, όπως τηλέ−

φωνα κ.λπ.
7. Ανάπτυξη συστημάτων ιχνηλασιμότητας που δεν 

ακολουθούν διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα
8. Δαπάνες που υλοποιήθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 

2013 και μετά την 1η Οκτωβρίου του 2015. Η καταληκτική 
ημερομηνία δύναται να παραταθεί με Απόφαση της Γε−
νικής Δ/νσης Αλιείας, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης 
της GENFROCO AE και μέχρι τα χρονικά περιθώρια που 
επιτρέπει η η αριθμ. 410/13 εκτελεστική απόφαση της ΕΕ.

9. Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, 
μηχανημάτων και εξοπλισμών.

10. Λειτουργικά έξοδα.
11. Συμβολαιογραφικά έξοδα, τέλη, φόροι κ.λπ.
12. Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προ−

μήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα συναλ−
λάγματος, συναλλαγματικές διαφορές)

13. Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες 
δικαστικών διαδικασιών.

14. Κάθε ενέργεια που δεν περιγράφεται στις κατη−
γορίες της παραγράφου Α.

Άρθρο 3
Σύναψη Σύμβάσης Συνεργασίας

Εντός (ενός) 1 μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, 
η GENFROCO AE, οφείλει να προσκομίσει στη Γενική Δ/
νση Αλιείας τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου 
να συναφθεί η μεταξύ τους Σύμβαση Συνεργασίας:

(α) ) Καταστατικό της εταιρείας, ορισμός και διάρκεια 
Δ.Σ. και ορισμός νόμιμου εκπροσώπου.

(β) Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας για την αποδοχή 
των όρων και προϋποθέσεων υλοποίησης του έργου.

(γ) Υπεύθυνη Δήλωση από το Νόμιμο εκπρόσωπο της 
GENFROCO AE, ότι − αποδέχεται τους όρους της παρού−
σας −έχει διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης 
−έχει ληφθεί μέριμνα και όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε 
να μην επηρεαστεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης από 
την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, −δεν τελεί υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση κ.λπ., −δεν υπάρχουν μη ρυθμι−
σμένες οφειλές προ τρίτους κ.λπ.

(δ) Άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων που θα εφαρ−
μοστεί το πρόγραμμα ιχνηλασιμότητας.

(ε) Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
(στ) Μελέτη Ανάλυσης Απαιτήσεων έργου όπου θα πε−

ριλαμβάνονται οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν, 
ανάλυση κόστους και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, 
σύμφωνα με την υποβληθείσα και εγκριθείσα πρόταση.

Άρθρο 4
Παρακολούθηση και παραλαβή έργου

Η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου θα γίνει 
από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί από τη Δ/νση 
Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών του ΥΠΑΑΤ 
κατόπιν εισήγησης της Γενικής Δ/νσης Αλιείας.

Η Επιτροπή θα αποτελείται από στελέχη της Γενικής 
Δ/νσης Αλιείας και θα συνεδριάζει εντός ωραρίου ερ−
γασίας χωρίς αμοιβή.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση του έρ−
γου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του, με συναντήσεις 
ή/και αναφορές της GENFROCO ΑΕ εφ'όσον κριθεί ανα−
γκαίο να ζητηθούν.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εισηγεί−
ται στη Γενική Δ/νση Αλιείας, κατόπιν αιτιολογημένης 
πρότασης της εταιρείας, για παράταση του χρονοδια−
γράμματος ή/και της καταληκτικής ημερομηνίας.

Το έργο θα παραδοθεί σε μία φάση με την ολοκλήρω−
ση του και κατ’ επέκταση η καταβολή της οικονομικής 
ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί σε μία δόση − τελική.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου η GENFROCO AE, υπο−
βάλει αίτησης ολοκλήρωσης του έργου και καταβολής οι−
κονομικής ενίσχυσης (συμπεριλαμβανομένου των απαιτού−
μενων δικαιολογητικών όπως περιγράφονται στο άρθρο 5).

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συντάσ−
σει εντός 20 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
πρωτοκόλλου της αίτησης ολοκλήρωσης του έργου και 
καταβολής οικονομικής ενίσχυσης, πρωτόκολλο οριστι−
κής παράδοσης και παραλαβής του έργου.

Στην περίπτωση που η Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής διαπιστώσει ελλείψεις συντάσσει εντός 
15 εργάσιμων ημερών πρωτόκολλο προσωρινής παρα−
λαβής και η GENFROCO AE οφείλει να συμμορφωθεί 
εντός 15 εργάσιμων ημερών. Η παραπάνω διαδικασία 
μπορεί να επαναληφθεί μία αφορά ακόμη (συνολικά δύο 
προσωρινές παραλαβές) και εν συνεχεία η Επιτροπή 
προχωρά στη σύνταξη πρωτοκόλλου μη παραλαβής 
του έργου.

Για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου η 
Επιτροπή δύναται να μεταβεί στις εγκαταστάσεις της 
GENFROCO AE με ειδοποίηση τουλάχιστον μίας ερ−
γάσιμης ημέρας πριν και η τελευταία να της παρέχει 
κάθε δυνατή διευκόλυνση και πρόσβαση τόσο στις εγκα−
ταστάσεις της όσο και στα στοιχεία του συστήματος 
ιχνηλασιμότητας.

Επίσης η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
δύναται να ζητήσει τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων για 
την υλοποίηση του έργου της.

Άρθρο 5
Διαδικασία πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης από 

το ΠΔΕ στην GENFROCO AE

1. Η Γενική Δ/νση Αλιείας εισηγείται την καταβολή της 
οικονομικής ενίσχυσης στην GENFROCO AE μέσω κατα−
νομής από το ΠΔΕ του ΥΠΑΑΤ, μετά την ολοκλήρωση 
και οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου. 
Την εγκριτική απόφαση καταβολής της ενίσχυσης τη 
διαβιβάζει μαζί με αίτημα οικονομικής ενίσχυσης, στην 
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης ΥΠΑΑΤ, για την έκ−
δοση της εντολής κατανομής.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που οφείλει να προ−
σκομίσει η GENFROCO AE για την έκδοση της απόφα−
σης καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, είναι:

(α) Αίτημα ολοκλήρωσης του έργου και καταβολής 
οικονομικής ενίσχυσης της GENFROCO AE, υπογεγραμ−
μένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της.

(β) Προϋπολογιστική κατάσταση δαπανών σε δύο (2) 
αντίγραφα υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
της GENFROCO AE και θεωρημένη από την Οικονομική 
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Υπηρεσία της, όπου θα αναφέρονται οι δαπάνες στα 
πλαίσια υλοποίησης του έργου,

(γ) Τα πρωτότυπα τιμολόγια και Δελτία Αποστολής 
στα οποία αφορά η χρηματοδότηση,

(δ) Αποδεικτικά τραπέζης για την εξόφληση των ανω−
τέρω τιμολογίων,

(ε) Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ 
για την είσπραξη χρημάτων

(στ) Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου, που 
να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

− Τα στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ορθά και αληθή
− Ο εξοπλισμός είναι αμεταχείριστος και έχει εξοφληθεί
− Δεν υφίσταται θέμα διπλής οικονομικής ενίσχυσης 

των δαπανών που έχουν προσκομιστεί για πληρωμή 
καθώς δεν έχει ζητηθεί άλλη Ευρωπαϊκή ή Εθνική χρη−
ματοδότηση για τις ενέργειες που περιλαμβάνονται στο 
συγκεκριμένο έργο αλλά ούτε θα ζητηθεί στο μέλλον.

2. Υπόλογος διαχειριστής του έργου ορίζεται με 
απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
κατόπιν εισήγησης της Γενικής Δ/νσης Αλιείας.

3. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδίδει την 
εντολή κατανομής για τη μεταφορά των πιστώσεων από 
τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ του ΥΠΑΑΤ, στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, στο όνομα του Υπολόγου, για λογαριασμό 
του συγκεκριμένου έργου.

4. Ο Υπόλογος διαχειριστής του έργου καταβάλει το 
ποσό της οικονομικής ενίσχυσης με έκδοση επιταγής ή 
κατάθεση στο λογαριασμό της GENFROCO ΑΕ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που οφείλει να προ−
σκομίσει η GENFROCO AE για την πληρωμή της από 
τον υπόλογο, είναι:

(α) Απόδειξη Είσπραξης
(β) φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ 

για την είσπραξη χρημάτων.
(γ) Εξουσιοδότηση για την είσπραξη των χρημάτων ή 

φωτοτυπία του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας 
κατά περίπτωση.

5. Η εμφάνιση της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου 
στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται 
έναντι των ακόλουθων δικαιολογητικών, που διαβιβάζο−
νται από τον υπόλογο:

α) Αντιγράφου της υπουργικής απόφασης καταβολής 
της οικονομικής ενίσχυσης στην GENFROCO ΑΕ μέσω 
κατανομής από το ΠΔΕ του ΥΠΑΑΤ.

β) Αντιγράφου της εντολής της αρμόδιας για την 
εκτέλεση της ΣΑΕ 086/8, Διεύθυνσης Οικονομικής Δι−
αχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρη−
ματοδότηση του έργου δημοσίων επενδύσεων.

γ) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας (EXTRAIT), της 
Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση και πίστωση 
του λογαριασμού του έργου.

δ) Κατάσταση δαπανών.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις και έλεγχος χρηματοδοτικής ενίσχυσης

Η GENFROCO ΑΕ ως δικαιούχος της οικονομικής ενί−
σχυσης υποχρεούται:

Να τηρεί σε ειδικούς φακέλους και να θέτει στην δι−
άθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων (Κοινοτικών 
και Εθνικών) τα νόμιμα δικαιολογητικά βάσει των οποίων 
πραγματοποιούνται οι σχετικές δαπάνες.

2. Να διαθέσει το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης 
αποκλειστικά για τους σκοπούς και μόνο του έργου.

3. Να επιστρέψει το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, 
ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εφόσον διαπιστωθεί πα−
ρατυπία ή/ και μη τήρηση των όρων της παρούσας και 
της Σύμβασης Συνεργασίας.

4. Να τηρεί τους όρους της αριθμ. 2013/410/ΕΕ Εκτε−
λεστικής Απόφασης της Επιτροπής περί χρηματοδο−
τικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των 
κρατών μελών για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την 
επιτήρηση της αλιείας για το 2013.

5. Να τηρεί την ισχύουσα Κοινοτική και Εθνική Νομο−
θεσία κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου.

6. Να τηρεί το σύνολο των δικαιολογητικών, στοιχείων 
και παραστατικών, που αφορούν στο έργο, καθώς και 
για το σύνολο των διαδικασιών, από την ανάθεση μέχρι 
την παραλαβή και πληρωμή.

7. Να προσκομίσει στη Γενική Δ/νση Αλιείας, τα δικαι−
ολογητικά όπως περιγράφονται στον Καν(ΕΚ)861/2006 
και Καν(ΕΚ)391/2007, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
για την επιστροφή δαπανών από την ΕΕ.

8. Να μην πουλήσει τον εξοπλισμό ή το λογισμικό 
το οποίο περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο έργο για 
τουλάχιστον 3 χρόνια. Για τον υπολογισμό των τριών 
(3) χρόνων λαμβάνεται η ημερομηνία του πρωτοκόλ−
λου οριστικής παράδοσης και παραλαβής του έργου. 
Η υποχρέωση αυτή μεταφέρεται στο νέο ιδιοκτήτη της 
επιχείρησης στην περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησια−
κού καθεστώτος κι εφόσον δεν αλλάζει η λειτουργία 
και πάντα μετά τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Δ/νσης 
Αλιείας και υπό την προϋπόθεση της ανάληψης από το 
νέο φορέα όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την παρούσα και τη Σύμβαση συνεργασίας. Επί−
σπευση πλειστηριασμού ή κάθε μορφής εκκαθάριση της 
GENFROCO ΑΕ και μέχρι την παρέλευση της τριετίας ή 
οποτεδήποτε πριν από την ολοκλήρωση της, είναι άκυ−
ρη, αν η σχετική πράξη κατασχέσεως και το πρόγραμμα 
πλειστηριασμού ή η πράξη διορισμού εκκαθαριστή δεν 
έχουν κοινοποιηθεί εντός 20 ημερών από της συντάξεως 
τους στην Γενική Δ/νση Αλιείας.

9. Να υποβάλει εντός 10 εργάσιμων ημερών έκθεση 
αναφοράς για την πορεία υλοποίησης του έργου εφ'ό−
σον της ζητηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής

10. Να συνεργάζεται και να συμμετέχει στις συναντή−
σεις με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
του έργου και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της

11. Να προσκομίζει τα στοιχεία που θα της ζητηθούν 
από τη Γενική Δ/νση Αλιείας και να εφαρμόζει τις δια−
τάξεις της ΚΟΑ και του κοινοτικού συστήματος ελέγχου, 
ιχνηλασιμότητας και ΠΛΑ Αλιείας και να υποβάλλει τα 
στοιχεία εμπορίας & διακίνησης μέσω των εφαρμογών 
του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και 
Καταγραφής των Αλιευτικών (ΟΣΠΑ), που υλοποιεί η 
Γενική Δ/νση Αλιείας.

12. Να ολοκληρώσει το έργο και να υποβάλλει το αίτη−
μα ολοκλήρωσης του έργου μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2015.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 42209

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. 99235 + 98544 (3)
Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου 

Νεάπολης − Συκεών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 

β) του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσε−
ως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των παρ. 
1 και 2 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 και γ) των άρ−
θρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», 
δ) την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 
769/Β/27.6.2006) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ, όπως τροποποιή−
θηκε με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 1659 Β/26−7−2011), ε) της αριθ. 48558/03.08.2009 
Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για την ρύθ−
μιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των ερ−
γαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθ−
μού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (Φ.Ε.Κ. 1632/Β/06.08.2009),
στ) του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», ζ) του άρθρου 8 παρ. Ι του 
Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/τ. Α/27.12.2010) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας− Θράκης»

2. Την αριθ. 400/29−10−2014 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης − Συκεών, με την οποία 
καθορίζεται το ωράριο εργασίας του προσωπικού συγκε−
κριμένων υπηρεσιών του οικείου Δήμου, σε βάρδιες, από 
Δευτέρα έως Παρασκευή, καθ’ όλο το έτος για την καλύτε−
ρη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και την επίτευξη 
ενός υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των δημοτών.

3. Την αριθμ. πρωτ. 70437/2014 βεβαίωση ύπαρξης 
πίστωσης στον Προϋπολογισμό του 2014 του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, για την δαπάνη που προκαλείται, ύψους 
3.510,54 € στους Κ.Α. 10.6012.01 και 10.6022.01 του προ−

ϋπολογισμού τρέχοντος έτος, από την εφαρμογή της 
ανωτέρω απόφασης, καθώς και την πρόβλεψη της δαπά−
νης που προκαλείται για τα επόμενα έτη, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας, σε βάρ−
διες, από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθ’ όλο το έτος για τις 
κάτωθι υπηρεσίες του Δήμου Νεάπολης − Συκεών, ως εξής:

Α) Υπηρεσία Διεκπεραίωσης, του Γραφείου Πρωτο−
κόλλου και Διοικητικής Μέριμνας

1η Βάρδια: 07:00−15:00
2η Βάρδια: 15:00−23:00
Β) Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
1η Βάρδια: 07:00−15:00
2η Βάρδια: 15:00−23:00
Γ) Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Γραφείου Πρωτοκόλ−

λου και Διοικητικής Μέριμνας
1η Βάρδια: 07:00−15:00
2η Βάρδια: 13:00−21:00
Δ) Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας
1η Βάρδια: 07:00−15:00
2η Βάρδια: 13:00−21:00
Ε) Τμήμα Περιβάλλοντος
1η Βάρδια: 07:00−15:00
2η Βάρδια: 13:00−21:00
Στο προϋπολογισμό του Δήμου Νεάπολης − Συκεών 

οικονομικού έτους 2014, έχουν προβλεφθεί πιστώσεις, 
για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει για την 
απασχόληση των υπαλλήλων κατά τις νυχτερινές ώρες 
και στους Κ.Α. 10.6012.01 & Κ.Α. 10.6022.01 «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές», ενώ 
ανάλογη πρόβλεψη θα υπάρξει και κατά τη σύνταξη του 
προϋπολογισμού των επομένων ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2014 

 Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

F

     ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)

            Στο ΦΕΚ 2386 τ. Β΄/08−09−2014, στο οποίο δημοσιεύ−
θηκε η αριθμ. πρωτ. 50326/10948/18−09−2014 απόφασή 
μας «Τροποποίηση της απόφασής μας "Συγκρότηση 
Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβά−
σεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές του 
Μαΐου 2014 στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας"»,

διορθώνεται από το εσφαλμένο:
«ως προς το στ. 2 ........ »,
στο ορθό:
«ως προς τον αριθμ. 3 ..... ».

  (Από την Αποκεντρωμένη

Διοίκηση Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας)  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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