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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ2/41874/Δ4 (1)
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της 

Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογί−
ας Τροφίμων και Διατροφής της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης 
των ΕΠΑ.Λ..

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 
19 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118) και με την 
παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50) 
«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια 
και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

2. Την παρ. 2, εδάφιο ι του άρθρου 43 του N. 4186/2013 
(Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις παρ. 16 και 17 του άρθρου 45 του 
N. 4264/2014 (Α΄ 118) «Άσκηση Εμπορικών Δραστηριοτή−
των εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 2 παρ. 3 περ. α υποπ. ββ του N. 3966/2011 
(ΦΕΚ 118 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραμα−
τικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολι−
τικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογι−
στών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα». 
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5. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών». 

6. Την υπ’ αριθμ. Φ2/88070/Δ4/4−6−2015 (Β΄ 1053) υπουρ−
γική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων 
Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και 
των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων 
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προ−
σανατολισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Την υπ’ αριθμ. 7/25−2−2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών 
των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Γεω−
πονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της Α΄, 
Β΄ και Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ., ως ακολούθως:

Α΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 
«Εισαγωγή στην Γεωργική Παραγωγή», όπως καθορί−
στηκε στην με αριθμ. 85030/Γ2/30−7−2007 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1448 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 

«Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων», όπως καθορί−
στηκε στην με αριθμ. 85030/Γ2/30−7−2007) υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1448 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 

«Διατροφή», όπως καθορίστηκε στην με αριθμ. Γ2/4219−
στ/20−8−1999 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2325 Β΄).

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 
«Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας» καθορίζεται στην με 
αριθμ. Γ2/4219−ε/20−8−1999 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
2324 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων 

«Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία» και «Γεωπονία και 
Ανάπτυξη», όπως καθορίστηκαν στην με αριθμ. 85030/
Γ2/30−7−2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1448 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 

«Περιβάλλον και Γεωργία» καθορίζεται στην με αριθμ. 
85030/Γ2/30−7−2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1448 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 

«Φυτοπροστασία» (1ος κύκλος Β΄ τάξη TEE), όπως κα−
θορίστηκε στην με αριθμ. 74913/Γ2/10−6−2008 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1257 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 

«Φυτική Παραγωγή» καθορίζεται στην με αριθμ. 74913/
Γ2/10−6−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1257 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 

«Αμπελουργία» (2ος κύκλος TEE), όπως καθορίστηκε 

στην με αριθμ. Γ2/4219−ε/20−8−1999 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 2324 Β΄).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων 
«Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία» και «Γεωπονία και 
Ανάπτυξη», όπως καθορίστηκαν στην με αριθμ. 85030/
Γ2/30−7−2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1448 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 

«Περιβάλλον και Γεωργία» καθορίζεται στην με αριθμ. 
85030/Γ2/30−7−2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1448 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 

«Διατροφή Αγροτικών Ζώων» καθορίζεται στην με αριθμ. 
75012/Γ2/10−6−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1207 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ − ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων 

«Χοιροτροφία – Λοιπά Ζώα» και «Πτηνοτροφία», όπως 
καθορίστηκαν στην με αριθμ. 75012/Γ2/10−6−2008 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 1207 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 

«Ζωική Παραγωγή» καθορίζεται στην με αριθμ. 74913/
Γ2/10−6−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1257 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ – ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 

«Μελισσοκομία − Σηροτροφία» καθορίζεται στην με 
αριθμ. 75012/Γ2/10−6−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
1207 Β΄).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 

«Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις» (1ος κύκλος Β΄ τάξη 
TEE), όπως καθορίστηκε στην με αριθμ. Γ2/4219−δ/
20−8−1999 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2323 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων 

«Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία» και «Γεωπονία και 
Ανάπτυξη», όπως καθορίστηκαν στην με αριθμ. 85030/
Γ2/30−7−2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1448 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 

«Περιβάλλον και Γεωργία» καθορίζεται στην με αριθμ. 
85030/Γ2/30−7−2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1448 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΑ − ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 

«Φυτοτεχνία − Φυτοπροστασία» καθορίζεται στην με 
αριθμ. Γ2/4219−δ/20−8−1999 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
2323 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 
«Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων» κα−
θορίζεται στην με αριθμ. 74902/Γ2/10−6−2008 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1253 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 

«Στοιχεία Αρχιτεκτονικής τοπίου» (1ος κύκλος Β΄ τάξη 
TEE), όπως καθορίστηκε στην με αριθμ. 74902/Γ2/
10−6−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1253 Β΄).



 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8811

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων 

«Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία» και «Γεωπονία και 
Ανάπτυξη», όπως καθορίστηκαν στην με αριθμ. 85030/
Γ2/30−7−2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1448 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 
«Ποιότητα − ποιοτικός έλεγχος» (2oς κύκλος Τ.Ε.Ε.), όπως 
καθορίστηκε στην με αριθμ. Γ2/4219−ε/20−8−1999 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 2324 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 

«Περιβάλλον και Γεωργία» καθορίζεται στην με αριθμ. 
85030/Γ2/30−7−2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1448 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 
«Μηχανολογικός Εξοπλισμός Γεωργικών Βιομηχανιών» 
(1ος κύκλος Β΄ τάξη Τ.Ε.Ε.), όπως καθορίστηκε στην με 
αριθμ. Γ2/4219−δ/20−8−1999 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
2323 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 
«Παραγωγή και Χειρισμός Γεωργικών Προϊόντων» (1ος 
κύκλος Β΄ τάξη Τ.Ε.Ε.), όπως καθορίστηκε στη με αρ. 
Γ2/4219−δ/20−8−1999 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2323 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΈΤΟΙΜΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 
«Τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση» (2ος κύκλος Τ.Ε.Ε.), 
όπως καθορίστηκε στη με αριθμ. Γ2/4219−ε/20−8−1999 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2324 Β΄).

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 
«Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις» της ειδικότητας 
«Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας» του τομέα Γεω−
πονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, όπως καθορίστηκε 
στην με αριθμ. 74913/Γ2/10−6−2008 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1257 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 

«Δενδροκομία» (2ου κύκλου ΤΕΕ της ειδικότητας «Φυ−
τικής Παραγωγής»), όπως καθορίστηκε στην με αριθμ. 
Γ2/4219−ε/20−8−1999 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2324 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ − ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 

«Ανθοκομία − Λαχανοκομία» (2ου κύκλου ΤΕΕ της ει−
δικότητας «Φυτικής Παραγωγής»), όπως καθορίστηκε 
στην με αριθμ. Γ2/4219−ε/20−8−1999 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 2324 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 

«Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας» (του τομέα Γεωπονίας, 
Τροφίμων και Περιβάλλοντος), όπως καθορίστηκε στην 
με αριθμ. Γ2/4219−δ/20−8−1999 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
2323 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 
«Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», όπως καθο−
ρίστηκε στην με αριθμ. 74913/Γ2/10−6−2008 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1257 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αναλογικά εφαρμοζόμενο το Πρόγραμμα Σπουδών για 

τη διδασκαλία των Αγγλικών στα ΤΕΕ (ΦΕΚ 536/τ.Β΄/
5−5−2003).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 
«Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις» της ειδικότητας 
«Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας» του τομέα Γεω−
πονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, όπως καθορίστηκε 
στην με αριθμ. 74913/Γ2/10−6−2008 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1257 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 

«Βοοτροφία − Αιγοπροβατοτροφία» (της ειδικότητας 
Ζωοτεχνίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ.), όπως καθορίστηκε 
στην με αριθμ. 75012/Γ2/10−6−2008 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1207 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 

«Υδατοκαλλιέργειες» (της ειδικότητας Ζωοτεχνίας της 
Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ.), όπως καθορίστηκε στην με αριθμ. 
75012/Γ2/10−6−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1207 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Το υπάρχον ΑΠΣ μαθήματος: «Μεταποίηση Ζωικών 

Προϊόντων» (της ειδικότητας Τεχνολογίας και Έλεγχος 
Τροφίμων του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περι−
βάλλοντος), όπως καθορίστηκε στην με αριθμ. 74910/
Γ2/10−6−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1493 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 

«Βιολογική εκτροφή αγροτικών ζώων» (της ειδικότητας 
Ζωοτεχνίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ.), όπως καθορίστηκε 
στην με αριθμ. 75012/Γ2/10−6−2008 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1207 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αναλογικά εφαρμοζόμενο το Πρόγραμμα Σπουδών για 

τη διδασκαλία των Αγγλικών στα ΤΕΕ (ΦΕΚ 536/τ.Β΄/
5−5−2003).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 

«Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις» της ειδικότητας 
“Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας» του τομέα Γεω−
πονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, όπως καθορίστηκε 
στην με αριθμ. 74913/Γ2/10−6−2008 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1257 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 

«Φυτά Κηποτεχνίας» (του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων 
και Περιβάλλοντος), όπως καθορίστηκε στην με αριθμ. 
74902/Γ2/10−6−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1253 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 
«Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία» 
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(της ειδικότητας «Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος» 
του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος), 
όπως καθορίστηκε στην με αριθμ. 74902/Γ2/10−6−2008 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1253 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 

«Ανθοκηπευτικές καλλιέργειες» (της ειδικότητας «Έρ−
γων Τοπίου και Περιβάλλοντος» του τομέα Γεωπονίας, 
Τροφίμων και Περιβάλλοντος), όπως καθορίστηκε στην 
με αριθμ. 74902/Γ2/10−6−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
1253 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Η/Υ

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος 
«Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων» και του μαθήματος 
«Εφαρμογές Η/Υ» της ειδικότητας «Έργων Τοπίου και 
Περιβάλλοντος» του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και 
Περιβάλλοντος, όπως καθορίστηκαν στην με αριθμ. 
74902/Γ2/10−6−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1253 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αναλογικά εφαρμοζόμενο το Πρόγραμμα Σπουδών για 

τη διδασκαλία των Αγγλικών στα ΤΕΕ (ΦΕΚ 536/τ.Β΄/
5−5−2003).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 

«Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις» της ειδικότητας 
«Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας» (του τομέα 
Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος), όπως καθο−
ρίστηκε στην με αριθμ. 74913/Γ2/10−6−2008 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1257 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 
«Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων» (του τομέα Γεωπονί−
ας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος), όπως καθορίστηκε 
στην με αριθμ. 74910/Γ2/10−6−2008 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1493 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ − 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 
«Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων» (της ειδικότητας Τε−
χνολογίας και Έλεγχος Τροφίμων του τομέα Γεωπονίας, 
Τροφίμων και Περιβάλλοντος), όπως καθορίστηκε στην 
με αριθμ. 74910/Γ2/10−6−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
1493 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ − 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 
«Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων» (της ειδικότητας Τε−
χνολογίας και Έλεγχος Τροφίμων του τομέα Γεωπονίας, 
Τροφίμων και Περιβάλλοντος), όπως καθορίστηκε στην 
με αριθμ. 74910/Γ2/10−6−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
1493 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος: 

«Συσκευασία τροφίμων» (της ειδικότητας Τεχνολογίας 
και Έλεγχος Τροφίμων του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων 
και Περιβάλλοντος), όπως καθορίστηκε στην με αριθμ. 
74910/Γ2/10−6−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1493 Β΄).

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αναλογικά εφαρμοζόμενο το Πρόγραμμα Σπουδών για 

τη διδασκαλία των Αγγλικών στα ΤΕΕ (ΦΕΚ 536/τ.Β΄/
5−5−2003).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
Αριθμ. ΔΕΛ Β 1034289 ΕΞ 2016 (2)
Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/

7222/ΔΕ−Β/18−7−2000 (ΦΕΚ 951 Β΄) ΑΥΟ όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζο−
νται μεταξύ της εταιρείας PROTERGIA Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 
998384141 και των πελατών της λιανικής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του 

Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄) με τις οποίες ορίζεται ότι συμ−
φωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή 
τρίτων για οποιαδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα 
σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία καταρτίσεως και 
υπογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ άλλως είναι ανίσχυρα 
και δεν έχουν έννομο αποτέλεσμα.

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 8 του 
Ν.  2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α΄) και 6 του άρθρου 27 του 
Ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α΄) με τις οποίες εξαιρέθηκαν της 
θεώρησης τα συμφωνητικά που καταρτίζονται από επι−
τηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, 
τους Οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δη−
μόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφα−
λιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν 
κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής 
μίσθωσης του Ν. 1665/1986.

3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 32 του 
Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄) με τις οποίες ορίζεται ότι με 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύ−
ονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να κα−
θορίζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις 
οποίες υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 και των 
άρθρων 47 και 55 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α΄), όπως 
αυτά ισχύουν, καθώς επίσης να εξαιρούνται ορισμένοι 
υπόχρεοι από την υποβολή στοιχείων ή να ορίζεται 
διαφορετικός τρόπος υποβολής αυτών.

4. Την 1065606/7222/ΔΕ−Β/18−7−2000 (ΦΕΚ 951 Β΄) ΑΥΟ 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία, μεταξύ 
άλλων, καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος (3μηνιαίες 
καταστάσεις) υποβολής των συμφωνητικών της παρ. 
16 του άρθρου 8 του N. 1882/1990.

5. Τις από 14−1−2016, 2−9−2015 και 23−7−2015 επιστολές 
της εταιρείας PROTERGIA Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 998384141.

6. Τις αντικειμενικές δυσχέρειες που ανακύπτουν στην 
παραπάνω εταιρεία με την υφιστάμενη διαδικασία υπο−
βολής στοιχείων για φορολογική αξιοποίηση, λόγω του 
μεγάλου αριθμού των πελατών της λιανικής.

7. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγρά−
φου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του 
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N. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222), όπως ισχύει και την αριθμ. 
Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28−1−2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 130 και 372) από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις περί ανακαθορισμού αρμοδιοτήτων 
υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) με τις οποίες ορίστηκε η 
αναδιοργάνωση υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

9. Την αριθμ. Πράξη 1 της 20−1−2016 (Φ.Ε.Κ. 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) 
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενι−
κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών».

10. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Εξαιρούμε την εταιρεία PROTERGIA Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 
998384141 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητι−
κών που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ−Β΄/
ΦΕΚ 951 Β΄/31−7−2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους 
πελάτες της λιανικής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

F
(3)

  Επιβολή προστίμου στον EGANYAN MIKHAIL του 
MINAS για τελωνειακή παράβαση.

  Με την αριθμ. 393/13/16−2−2016 Καταλογιστική Πράξη 
του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του Α΄ 
Τελωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία 
εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ 
του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και 
σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Τελωνειακής Παράβασης 
του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, που καταχωρίστηκε 
στο τηρούμενο από την Υπηρεσία αυτή αντίστοιχο βι−
βλίο Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 
393/13, επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 300,00 € πλέον ΤΧ/
ΟΓΑ 2,4%, στον EGANYAN MIKHAIL του MINAS, με Α.Φ.Μ. 
065424090, κάτοχο του αριθ. 08ΑΙ39385 διαβατηρίου 
αρχών της Γεωργίας, με τελευταία γνωστή διεύθυνση 
κατοικίας στη Θεσσαλονίκη, οδός Λαμπράκη 15, Τ.Κ. 
56334, Κορδελιό Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου δια−
μονής, για τελωνειακή παράβαση, κατά την έννοια του 
άρθρου 142 παρ. 1 του Ν. 2960/2001, που προβλέπε−
ται και τιμωρείται από την παρ. Γ5 του άρθρου 137 
του ίδιου νόμου, αφού την 14−5−2013 κατέθεσε στην 
υπηρεσία μας αίτηση για έκδοση προσωρινών πινα−
κίδων και άδειας κυκλοφορίας για το με αρ. πλαισίου 
WDB67401315805698 φορτηγό, μάρκας MERCEDES, τις 
οποίες και παρέλαβε αφού πλήρωσε τα αναλογούντα 
τέλη και παράβολα της υπηρεσίας μας, προκειμένου το 

ανωτέρω όχημα να μεταφερθεί οδικώς με διασάφηση 
εξαγωγής στη Γεωργία, αλλά ουδέποτε κατέθεσε στην 
υπηρεσία μας διασάφηση εξαγωγής, ούτε μας ενημέ−
ρωσε αν έχει καταθέσει σε άλλο τελωνείο το ανωτέρω 
παραστατικό.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 

F
(4)

Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση.

      Με την αριθμ. 96/15/21−01−2016 Καταλογιστική Πράξη 
του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του Α΄ 
Τελωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία 
εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ 
του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και 
σύμφωνα με το από 20−2−2015 Πρωτόκολλο Τελωνειακής 
Παράβασης του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, που κατα−
χωρίστηκε στο τηρούμενο από την Υπηρεσία αυτή αντί−
στοιχο βιβλίο Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων 
με α/α 96/15, επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 3.000,00 € 
πλέον ΤΧ/ΟΓΑ 2,4% στους: 1) ΤΖΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 
του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Ν. Επιβατών Θεσσαλονίκης 
και ήδη αγνώστου διαμονής (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 1507/15/2224121/3−12−2015 έγγραφο του Αρχηγεί−
ου της Ελληνικής Αστυνομίας) κατόχου του υπ’ αριθμ. 
ΑΑ475105 Δ.Α.Τ. και του υπ’ αριθμ. 142655280 ΑΦΜ και 
2) άλλο πρόσωπο αναφερόμενο στην εν λόγω καταλο−
γιστική, για την τελωνειακή παράβαση της κατοχής και 
κυκλοφορίας στην Ελλάδα του Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, μάρ−
κας SMART, με αριθμ. πλαισίου WME4540011B088935, 
που έφερε τις αριθμ. W360A πινακίδες κυκλοφορίας 
περιορισμένης χρονικής ισχύος, εκδοθείσες από γερ−
μανικές αρχές, με ημερομηνία λήξης την 4−12−2014, πα−
ρότι είναι πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα και 
μη δικαιούχα του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής, 
χωρίς να έχει τηρηθεί καμία από τις διατυπώσεις που 
προβλέπονται από τα άρθρα 129 και 130 του Ν. 2960/2001 
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», η οποία παράβαση 
προβλέπεται και τιμωρείται από το άρ. 137Α1 του ίδιου 
νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Κηρύ−
χθηκαν δε οι ανωτέρω δύο συνυπαίτιοι, αλληλέγγυα και 
στο ολόκληρο συνυπεύθυνοι για το συνολικό καταλογι−
ζόμενο ποσό του προστίμου (3.000,00 €).

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 

F
Αριθμ. 16269/6200 (5)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 91/20−7−2015 απόφασης του Δι−

οικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικού Οργα−
νισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του 
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας (Δ.Ο.Κ.Α.Π.Μ.Ε.)» περί 
μεταφοράς του προσωπικού της λυθείσας Κοινω−
φελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.ΔΗ.Μ. Ε) στο ΝΠΔΔ και σύ−
στασης προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΝΠΔΔ.

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 109, 225, 238 και 280 
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/
Α΄/8−6−2006), περί λύσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α΄/28−6−2007).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 6 του Ν. 3938/2011 
(ΦΕΚ 61/Α΄/31−3−2011).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 5 του Ν. 3979/2011.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 

(ΦΕΚ 85/Α΄/11−4−2012).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 3852/2010 όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 44 παρ. 4 του Ν. 3979/2011.
9. Την υπ’ αριθμ. 11 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΠ οικ. 4569/

27−1−2011).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 

98/Α΄/26−4−2013).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 

93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών».

12. Την υπ’ αριθμ. 4/6−2−2015 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/6−2−2015) περί αποδοχής πα−
ραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Αττικής.

13. Την υπ’ αριθμ. 6075/7−8−2009 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1848/τ.Β΄/
3−9−2009) με την οποία συστάθηκε η «Κοινωφελής Επι−
χείρηση Δήμου Μάνδρας» μετά από μετατροπή της 
αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Δημοτική Επιχείρηση 
Ανάπτυξης Δήμου Μάνδρας» η οποία είχε συσταθεί με 
το ΦΕΚ 333/τ.Β΄/14−5−1996 και τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αριθμ. 965/22−3−1999 (ΦΕΚ 439/τ.Β΄/26−4−1999), 3943/
21−5−2001 (ΦΕΚ 770/τ.Β΄/19−8−2001), 11243/17−1−2002 (ΦΕΚ 
253/τ.Β΄/28−2−2002) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Αττικής.

14. Την υπ’ αριθμ. 44457/41285/8−12−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 3165/τ.Β΄/30−12−2011) με την οποία τροποποιήθηκε 
το καταστατικό της “Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Μάνδρας” ως προς την Σύσταση – Επωνυμία ( Επωνυμία 
του Νομικού Προσώπου είναι: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ− ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ και ο σύντομος διακρι−
τός τίτλος Κ.Ε.ΔΗ.Μ.Ε.), την Έδρα, τη Νομική Μορφή, τη 
Διάρκεια, τη Διοίκηση και το Σκοπό.

15. Την με αριθμ. 111/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Μάνδρας − Ειδυλλίας, περί λύσης της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία 
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μάνδρας − Ει−
δυλλίας», μεταφοράς του προσωπικού της και ανάληψης 
των δραστηριοτήτων της από το ΝΠΔΔ “ΔΟΚΑΠΜΕ” του 
Δήμου Μάνδρας − Ειδυλλίας καθώς και της σύστασης 
θέσεων στον ΟΕΥ του ΝΠΔΔ.

16. Την υπ’ αριθμ. 67631/37321/30−10−2015 απόφασής 
μας περί λύσης της κοινωφελούς Δημοτικής επιχείρη−
σης του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας (Κ.Ε.ΔΗ.Μ.Ε) που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2468/τ.Β΄/17−11−2015.

17. Την υπ’ αριθμ. 91/20−7−2015 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Δημοτικός Οργανισμός 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού (ΔΟΚΑΠΜΕ) 
περί μεταφοράς του προσωπικού της λυθείσας Κοινω−
φελούς Δημοτικής Επιχείρησης στο ΝΠΔΔ” “Δημοτικός 
Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού 
Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας” και της σύστασης προσω−
ποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στο ΟΕΥ του ΝΠΔΔ.

18. Το γεγονός ότι ο Δήμος αφού ελέγξει τους ατο−
μικούς υπηρεσιακούς φακέλους του μεταφερόμενου 
προσωπικού και διαπιστώσει τη συνδρομή όλων των 
απαραίτητων εκ του νόμου προϋποθέσεων για τη νο−
μιμότητα των διαδικασιών της μεταφοράς των εργα−
ζομένων στο ΔΟΚΑΠΜΕ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 91/20−7−2015 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Δημοτικός Οργα−
νισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας” αναφορικά με τη μεταφορά του 
προσωπικού που υπηρετούσε στη λυθείσα Κοινωφελή 
Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας στο 
ΝΠΔΔ “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Πολιτισμού (ΔΟΚΑΠΜΕ)” και τη σύσταση προσωρι−
νών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας 
(ανάλογα με τα τυπικά προσόντα του υπαλλήλου) στο 
εν λόγω ΝΠΔΔ ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
του Κωνσταντίνου

ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΑ 
ΡΑΦΕΙΟΥ

1

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ 
ΜΑΡΙΑ
του Ευστρατίου

ΥΕ ΜΟΔΙΣΤΡΑ 1

ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
του Αχιλλέα

ΥΕ ΓΑΖΩΤΡΙΑ 1

ΔΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
του Νικολάου

ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΑ 
ΡΑΦΕΙΟΥ

1

ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
του Γεωργίου

ΔΕ ΥΠ. 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

Οι παραπάνω θέσεις ΙΔΑΧ θα συμπεριληφθούν στον 
οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΝΠΔΔ.

Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με 
οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων ύψους 200.000,00 € 
περίπου, η οποία θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
του ΝΠΔΔ “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας” 
οικονομικού έτους 2016 σε βάρος των Κ.Α. 10/6021.01 
και 10/6052.01. Ανάλογη δαπάνη περίπου θα προβλε−
φθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των 
επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ



 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8815

Aριθμ. απόφ. 77/2016 (6)
Τροποποίηση της αριθμ. 391/2015 απόφασης Δημάρχου 

Ωραιοκάστρου ως προς την κατηγορία κατάταξης 
του τακτικού υπαλλήλου μας Ζαχαριάδη Πραξιτέλη 
του Αθανασίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 19 του 
Ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 207/11716/28−5−2015 διαπιστωτική πρά−
ξη Δημάρχου Ωραιοκάστρου, που δημοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 1084/τ.Β΄/9−6−2015 με την οποία διαπιστώθηκε 
η αυτοδίκαιη κατάληψη θέσης κλάδου ΔΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας του υπαλλήλου Ζαχαριάδη Πραξιτέλη του 
Αθανασίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 
παρ. 2α του Ν. 4325/2015, κατόπιν της αριθμ. 10707/
20−5−2015 αίτησής του.

4. Τις αριθμ. 188/2015 (ορθή επανάληψη) και 287/2015 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου 
με τις οποίες αποφασίστηκε η μη επανασύσταση της 
υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Ωραι−
οκάστρο και η κατάταξή τους σε συνιστώμενες προ−
σωποπαγείς θέσεις του Δήμου μας με βάση τα τυπικά 
τους προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β 
του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015.

5. Την υπ’ αριθμ. 391/23950/2−10−2015 διαπιστωτική 
πράξη Δημάρχου Ωραιοκάστρου, που δημοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 2188/τ.Β΄/12−10−2015, με την οποία ο ανωτέρω 
τακτικός μας υπάλληλος, κατατάχθηκε, λόγω της μη 
επανασύστασης υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας στον 
Δήμο μας, και της κατοχής από τον ίδιο αντίστοιχου 
τυπικού προσόντος κατηγορίας ΠΕ, σε συνιστώμενη 
προσωποπαγή θέση ανώτερης κατηγορίας (ΠΕ) κλάδου 
Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Ε΄ και 1ο μισθολογικό κλιμά−
κιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 
19 του Ν. 4325/2015 (υπόψη 2).

7. Το αριθμ. Πρωτ. 1390/25.2.16/26−2−2016 διαβιβαστικό 
έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης − Ελεγκτικό Συ−
νέδριο Υπηρεσία Επιτρόπου στο Υπουργείο Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπ. Μακεδονί−
ας Θράκης), με το οποίο κοινοποιήθηκε στο φορέα μας 
η αριθμ. 0054/2016 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού 
Ελέγχου στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την 
οποία αυτό αποφάνθηκε, μεταξύ άλλων, ότι ο ανωτέρω 
τακτικός μας υπάλληλος Ζαχαριάδης Πραξιτέλης του 
Αθανασίου μη νομίμως κατετάγη σε ανώτερη κατηγορία 
(ΠΕ) από αυτή που κατείχε κατά τον χρόνο θέσης του 
σε διαθεσιμότητα και συνεπώς θα πρέπει να επανέλθου−
με, να τροποποιήσουμε – διορθώσουμε την αντίστοιχη 
απόφαση κατάταξής του και να τον κατατάξουμε στην 
ορθή κατηγορία (ΔΕ), που κατείχε στην Δημοτική Αστυ−
νομία, κατά τον χρόνο θέσης του σε διαθεσιμότητα, 
αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε − διορθώνουμε την αριθμ. 391/2−10−2015
απόφασή μας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2188/τ.Β΄/
12−10−2015, ως προς την κατηγορία κατάταξης του τα−
κτικού υπαλλήλου του Δήμου Ωραιοκάστρου, Ζαχαρι−

άδη Πραξιτέλη του Αθανασίου και ειδικότερα από την 
κατηγορία ΠΕ στην κατηγορία ΔΕ και

Β. Κατατάσσουμε αυτόν σε συνιστώμενη προσωπο−
παγή θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου 
Διοικητικού με βαθμό Ε΄ και με 1ο μισθολογικό κλιμάκιο 
του βαθμού αυτού, επειδή αυτήν την κατηγορία (ΔΕ) 
κατείχε στη Δημοτική Αστυνομία κατά το χρόνο θέσης 
του σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει και ορθή μισθολο−
γική κατάταξη αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα−
νείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ωραιόκαστρο, 10 Μαρτίου 2016 

Ο Δήμαρχος
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΑΒΟΤΣΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. 78/2016 (7)
Τροποποίηση της αριθμ. 395/2015 απόφασης Δημάρχου 

Ωραιοκάστρου ως προς την κατηγορία κατάταξης 
του τακτικού υπαλλήλου μας Τσανίδη Αθανάσιου 
του Τριαντάφυλλου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 19 του 
Ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 210/11719/28−5−2015 διαπιστωτική πρά−
ξη Δημάρχου Ωραιοκάστρου, που δημοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 1084/τ.Β΄/9−6−2015 με την οποία διαπιστώθηκε 
η αυτοδίκαιη κατάληψη θέσης κλάδου ΔΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας του υπαλλήλου Τσανίδη Αθανάσιου του 
Τριαντάφυλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
19 παρ. 2α του Ν. 4325/2015, κατόπιν της αριθμ 10543/
19−5−2015 αίτησής του.

4. Τις αριθμ. 188/2015 (ορθή επανάληψη) και 287/2015 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου 
με τις οποίες αποφασίστηκε η μη επανασύσταση της 
υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Ωραι−
οκάστρο και η κατάταξή τους σε συνιστώμενες προ−
σωποπαγείς θέσεις του Δήμου μας με βάση τα τυπικά 
τους προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β 
του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015.

5. Την υπ’ αριθμ. 395/23965/2−10−2015 διαπιστωτική 
πράξη Δημάρχου Ωραιοκάστρου, που δημοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 2188/τ.Β΄/12−10−2015, με την οποία ο ανωτέρω 
τακτικός μας υπάλληλος, κατατάχθηκε, λόγω της μη 
επανασύστασης υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας στον 
Δήμο μας, και της κατοχής από τον ίδιο αντίστοιχου 
τυπικού προσόντος κατηγορίας ΤΕ, σε συνιστώμενη 
προσωποπαγή θέση ανώτερης κατηγορίας (ΤΕ) κλάδου 
Πληροφορικής, με βαθμό Ε΄ και 1ο μισθολογικό κλιμάκιο, 
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σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 19 
του Ν. 4325/2015 (υπόψη 2).

7. Το αριθμ. Πρωτ. 1390/25.2.16/26−2−2016 διαβιβαστικό 
έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης − Ελεγκτικό Συ−
νέδριο Υπηρεσία Επιτρόπου στο Υπουργείο Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπ. Μακεδο−
νίας Θράκης), με το οποίο κοινοποιήθηκε στο φορέα 
μας η αριθμ. 0054/2016 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτι−
κού Ελέγχου στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
με την οποία αυτό αποφάνθηκε, μεταξύ άλλων, ότι ο 
ανωτέρω τακτικός μας υπάλληλος Τσανίδης Αθανάσιος 
του Τριαντάφυλλου μη νομίμως κατετάγη σε ανώτερη 
κατηγορία (ΤΕ) από αυτή που κατείχε κατά τον χρόνο 
θέσης του σε διαθεσιμότητα και συνεπώς θα πρέπει 
να επανέλθουμε, να τροποποιήσουμε – διορθώσουμε 
την αντίστοιχη απόφαση κατάταξής του και να τον 
κατατάξουμε στην ορθή κατηγορία (ΔΕ), που κατείχε 
στην Δημοτική Αστυνομία, κατά τον χρόνο θέσης του 
σε διαθεσιμότητα, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε − διορθώνουμε την αριθμ. 395/2−10−2015
απόφασή μας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2188/τ.Β΄/
12−10−2015, ως προς την κατηγορία κατάταξης του τα−

κτικού υπαλλήλου του Δήμου Ωραιοκάστρου, Τσανίδη 
Αθανάσιου του Τριαντάφυλλου και ειδικότερα από την 
κατηγορία ΤΕ στην κατηγορία ΔΕ και

Β. Κατατάσσουμε αυτόν σε συνιστώμενη προσωπο−
παγή θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου 
Διοικητικού με βαθμό Ε΄ και με 1ο μισθολογικό κλιμάκιο 
του βαθμού αυτού, επειδή αυτήν την κατηγορία (ΔΕ) 
κατείχε στη Δημοτική Αστυνομία κατά το χρόνο θέσης 
του σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει και ορθή μισθολο−
γική κατάταξη αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα−
νείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ωραιόκαστρο, 10 Μαρτίου 2016 

Ο Δήμαρχος
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΑΒΟΤΣΗΣ  
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