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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

8 Ιουλίου 2021

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που
εγγράφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την καταβολή πληρωμών
ωφελουμένων και παρόχων και την κάλυψη του
κόστους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής
τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση της δράσης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών
Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών».

2

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 206502/Ζ1/
18.12.2014 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3520) που
αφορά στο Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Έργων Υποδομής» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 693
(1)
Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων
που εγγράφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την καταβολή
πληρωμών ωφελουμένων και παρόχων και την
κάλυψη του κόστους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, απαιτούμενα δικαιολογητικά
δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών
και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση της
δράσης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε για
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

Αρ. Φύλλου 3007

2) το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),
3) το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
4) το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
5) το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Α΄ 168),
6) το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
7) τον Κανονισμό (EE) υπ’ αρ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Συμβουλίου,
8) τον Κανονισμό (EE) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου περί καθορισμού
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ,το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006.
9) τον Κανονισμό (ΕΕ,ΕΥΡΑΤΟΜ) υπ’ αρ. 2018/1046
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των Κανονισμών
(ΕΕ) υπ’ αρ. 1296/2013, (ΕΕ) υπ’ αρ. 1301/2013, (ΕΕ)
υπ’ αρ. 1303/2013, (ΕΕ) υπ’ αρ. 1304/2013, (ΕΕ) υπ’ αρ.
1309/2013, (ΕΕ) υπ’ αρ. 1316/2013, (ΕΕ) υπ’ αρ. 223/2014,
(ΕΕ) υπ’ αρ. 283/2014 και της υπό στοιχεία 541/2014/ΕΕ
απόφασης και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ,
ΕΥΡΑΤΟΜ) υπ’ αρ. 966/2012,
10) τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ.
480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 για τη
συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
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Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και ιδίως το
άρθρο 20 αυτού,
11) τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ»,
12) τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
13) τον ν. 4314/2014 «A) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, B) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17/ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄ 267) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα την παρ. 12 του άρθρου 58,
14) τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
15) το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145),
16) τον ν. 2212/1952 «Περί αναγραφής εις τον Κρατικόν
Προϋπολογισμόν από του οικονομικού έτους 1952-1953
και εφεξής πιστώσεων διά δαπάνας προβλεπόμενας υπό
Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ. και Ο.Κ.Α. εις βάρος των κεφαλαίων της Ανασυγκροτήσεως» (Α΄ 266) και ν. 2957/1954
«Περί δημοσίων επενδύσεων και συμπληρώσεως των
σχετικών προς τούτας διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού» (Α΄ 486),
17) τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),
18) τον ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 22),
19) τον ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄ 248),
20) τον ν. 1608/1919 (Α΄ 1) και το π.δ. 95/1996 (Α΄ 76)
«Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»,
21) τον ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων
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και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113),
22) την υπ’ αρ. 2/23510/0094/9.4.2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατ’ εφαρμογή του άρθρου
4 του ν. 3965/2011» (Β΄ 1083),
23) την υπ’ αρ. 34/13.1.2012 υπουργική απόφαση
«Έγκριση της υπ’ αρ. 3427/22.12.2011 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με την οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία
του Ενεργητικού και Παθητικού που εντάσσονται στον
εμπορικό κλάδο του Ταμείου» (Β΄ 55),
24) την υπό στοιχεία 83071/ΕΥΘΥ/781/2016 (Β΄ 2643)
κοινή υπουργική απόφαση που αφορά στη σύσταση της
Ειδικής Υπηρεσίας / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
25) την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το
νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών, σύμφωνα με τον ΚΒΣ,
26) την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018
υπουργική απόφαση με θέμα: «Αντικατάσταση της
υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β΄ 3521)
υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015
(Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ
2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014- 2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β΄ 5968),
27) την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015
κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του
κρατικού προϋπολογισμού ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄ 2784),
28) την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική
απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές δαπανών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26.9.2014
(Β΄ 2573) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β΄ 2857), όπως
αυτή ισχύει κάθε φορά,
29) την υπ’ αρ. 17642-10.2.2021/3.3.2021 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:64ΦΖ46ΜΤΛΡ- ΜΧ9) «Εγκύκλιο Οδηγιών
για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και
τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024» του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
30) την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867),
31) την υπό στοιχεία 7246/2108/Α3/3.12.2019 πρόσκληση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ με κωδικό 122 και τίτλο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών
Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών - Β΄ έκδοση» του
ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,
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32) την υπό στοιχεία 1604/292/Α3/13.3.2020 απόφαση ένταξης της πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση
φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κωδικό ΟΠΣ 5051556, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 2105/
Β3/502/13.4.2020 απόφαση «Τροποποίηση της Πράξης
«Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών
Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» με Κωδικό ΟΠΣ
5051556 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,
33) την υπ’ αρ. 1211/31.12.2020 πρόσκληση (υπ’ αρ.
9/2020 - ΑΔΑ 9Τ7746ΜΤΛΚ- ΨΡ6) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση: «Κατάρτιση και
πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών», στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου
Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556),
34) την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας, των όρων
μεταφοράς πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε.
προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την
καταβολή πληρωμών ωφελουμένων και παρόχων και
την κάλυψη του κόστους του ΤΟ και Δ, των απαιτούμενων δικαιολογητικών δημοσιονομικής τακτοποίησης
των πληρωμών και των λοιπών λεπτομερειών για την
υλοποίηση της πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση
φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»,
35) το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που
αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων,
36) το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα τη ΣΑΕ 1341, όπως έχει εγκριθεί στην ως άνω (32) σχετική απόφαση ένταξης, ήτοι
9.500.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Χρηματοδότηση της δράσης:
«Κατάρτιση - πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών μελών του Εθνικού Μητρώου
Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.)»
1. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εφεξής
Ταμείο) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9/2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση:
«Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου
Φορτοεκφορτωτών», στο πλαίσιο της πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού
Μητρώου Φορτοεκφορτωτών», με κωδ. ΟΠΣ 5051556
(εφεξής «Πρόσκληση»), της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (εφεξής «Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ»), είναι ο
αρμόδιος φορέας μέσω του δεσμευμένου τομέα, του
οποίου θα εκτελούνται όλες οι πληρωμές προς τους ωφελούμενους και τους παρόχους κατάρτισης, που προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών».
2. Για την υλοποίηση της δράσης θα ανοιχθεί στο Ταμείο ειδικός έντοκος λογαριασμός, με επιτόκιο που θα
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καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
(Δ.Σ.) του Ταμείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Στον εν λόγω λογαριασμό θα κατατίθενται οι μεταφερόμενες πιστώσεις από τον τριτοβάθμιο λογαριασμό
δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, που τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος, εφεξής «ΤτΕ», σε επίπεδο Συλλογικής απόφασης (ΣΑΕ 1341).
Οι ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών (αχρεωστήτως
ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά), βεβαιώνονται και
εισπράττονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού
και εισάγονται στην κατηγορία των ειδικών εσόδων με
ΑΛΕ 1560401001 «Έσοδα από καταλογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου ή ποσά από καταλογισμούς», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ
1217/9.12.2015 (Β΄ 2784) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για
την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο
22 του ν. 4314/2014», όπως ισχύει.
4. Οι τόκοι που πιθανόν να προκύψουν από την παραμονή των πιστώσεων στον παραπάνω ειδικό λογαριασμό
του έργου, μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, με μέριμνα και υπόδειξη της αρμόδιας Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ για την παρακολούθηση
της υλοποίησης της δράσης, κατατίθενται στον υφιστάμενο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων
οικονομικών ετών που τηρείται στην ΤτΕ.
Άρθρο 2
Διάθεση των πιστώσεων
για τη χρηματοδότηση της δράσης
Η διάθεση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση της
δράσης διενεργείται ως ακολούθως:
1. Τα ποσά της δημόσιας χρηματοδότησης εγγράφονται στον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΕ
1341) και τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης προς
τους ωφελούμενους και τους παρόχους, μεταβιβάζονται
από τον λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που τηρείται
στην ΤτΕ σε επίπεδο Συλλογικής απόφασης (ΣΑΕ 1341),
στον ειδικό έντοκο λογαριασμό που προβλέπεται στο
άρθρο 1 της παρούσας.
2. Η μεταφορά των ποσών αυτών θα γίνεται με «απευθείας μεταφορά άνευ υπολόγου/διαχειριστή» από την
ΤτΕ, σε βάρος των πιστώσεων του τριτοβάθμιου λογαριασμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που τηρείται στην ΤτΕ,
σε επίπεδο Συλλογικής απόφασης (ΣΑΕ 1341). Οι χρηματοδοτήσεις του λογαριασμού της ΣΑ πραγματοποιούνται
με αποφάσεις (εντολές) του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων προς την ΤτΕ, βάσει των σχετικών αιτημάτων της αρμόδιας Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, ανάλογα με την
πορεία υλοποίησης της δράσης και της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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3. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και η εμφάνιση των αντίστοιχων
δαπανών στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων,
ενεργείται μέχρι του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης του Ταμείου, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται το
κόστος κάλυψης του άρθρου 5 της παρούσας, εφόσον
αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των πιστωτικών τόκων του
ειδικού λογαριασμού του άρθρου 1 της παρούσας, έναντι των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) Την απόφαση χρηματοδότησης της Συλλογικής
απόφασης (ΣΑ).
β) Αντίγραφο του δελτίου αναγγελίας της ΤτΕ εκτέλεσης της ανωτέρω απόφασης χρηματοδότησης.
γ) Αντίγραφο της «Εντολής μεταφοράς / πληρωμής»
της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς τον Υπεύθυνο Λογαριασμού,
που εκτελεί ηλεκτρονικά τη μεταφορά / πληρωμή.
δ) Την επιβεβαίωση με ηλεκτρονικό τρόπο από την
ΤτΕ ότι μεταφέρθηκε η χρηματοδότηση στον ειδικό
έντοκο λογαριασμό που προβλέπεται στο άρθρο 1 της
παρούσας.
Άρθρο 3
Καταβολή χρηματοδότησης
στους ωφελούμενους και τους παρόχους
της δράσης
Η καταβολή χρηματοδότησης στους ωφελούμενους
της δράσης και στους παρόχους κατάρτισης θα γίνεται
ως εξής:
1. Όλες οι πληρωμές προς τους ωφελούμενους και
τους παρόχους στο πλαίσιο της δράσης θα εκτελούνται
από το Ταμείο.
Τα χρήματα θα καταβάλλονται από το Ταμείο στους
ωφελούμενους και τους παρόχους, κατόπιν εντολής της
Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, όπως αναλυτικά περιγράφεται
παρακάτω, μέσω μεταφοράς του αντίστοιχου ποσού
από το Ταμείο προς τους λογαριασμούς πιστωτικών
ιδρυμάτων που έχουν δηλώσει οι ωφελούμενοι και οι
πάροχοι, στην ειδική ιστοσελίδα παρακολούθησης της
δράσης https://www.voucher.gov.gr (εφεξής «ειδική
ιστοσελίδα»).
2. Η επιταγή κατάρτισης μέσω της οποίας θα πληρωθούν οι πάροχοι, περιλαμβάνει το κόστος της κατάρτισης
(θεωρητικό και πρακτικό μέρος), καθώς και της πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
3. Η καταβολή των πληρωμών θα πραγματοποιηθεί
ως εξής:
Α. Ωφελούμενοι:
Πληρωμή εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελουμένους
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις ή επανεξετάσεις
πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ενός Τμήματος
κατάρτισης, θα καταβάλλεται στους ωφελούμενους το
εκπαιδευτικό επίδομα, κατόπιν ελέγχου των απουσιών
τους, όπως εμφανίζονται στην ειδική ιστοσελίδα.
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Η Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ λαμβάνοντας υπόψη τις
απουσίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια
της κατάρτισης και τη συμμετοχή των καταρτιζομένων
στις εξετάσεις ή επανεξετάσεις πιστοποίησης ανά Τμήμα,
όπως έχουν δηλωθεί στην ειδική ιστοσελίδα με ευθύνη
των παρόχων, εκδίδει «Εντολή καταβολής εκπαιδευτικού
επιδόματος κατάρτισης ωφελουμένων», η οποία παράγεται από την ειδική ιστοσελίδα.
Η Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ αποστέλλει την «Εντολή καταβολής εκπαιδευτικού επιδόματος κατάρτισης ωφελουμένων» στο Ταμείο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή,
φυσικά ή ψηφιακά υπογεγραμμένη, αντίστοιχα.
Το Ταμείο αντλεί / παραλαμβάνει την «Εντολή καταβολής εκπαιδευτικού επιδόματος κατάρτισης ωφελουμένων», μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, και εκτελεί τις
πληρωμές, καταβάλλοντας αμελλητί τα αντίστοιχα ποσά
στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει
και τηρούν σε πιστωτικό ίδρυμα οι καταρτιζόμενοι για τη
συμμετοχή τους στη δράση υπό την προϋπόθεση ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων. H εντολή πληρωμής θα
είναι σε επίπεδο Τμήματος Κατάρτισης και θα περιλαμβάνει στοιχεία των ωφελουμένων (ονοματεπώνυμο, ΚΑΥΑΣ,
IBAN) και το ποσό πληρωμής του καθενός.
Η Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ θα τηρεί την ως άνω Εντολή
και σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένη στο αρχείο της.
Β. Πάροχοι Κατάρτισης
Ι) Πληρωμή Παρόχων (για τις υπηρεσίες κατάρτισης
και πιστοποίησης)
Οι πληρωμές των παρόχων κατάρτισης δύνανται να
πραγματοποιούνται για ένα ή περισσότερα τμήματα
κατάρτισης.
Οι πάροχοι κατάρτισης πρέπει να υποβάλλουν εντύπως ή/και ηλεκτρονικώς όπου προβλέπεται μέσω της
ειδικής ιστοσελίδας της δράσης στην Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ
ΥΠΕΚΥΠ εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
ολοκλήρωση της υλοποίησης της κατάρτισης και των
εξετάσεων ή επανεξετάσεων πιστοποίησης ανά Τμήμα
Κατάρτισης, τα απολογιστικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου της κατάρτισης και της πιστοποίησης, όπως
ορίζονται στο υπο-κεφ. 10.2 της Πρόσκλησης.
Μετά από τον έλεγχο των ανωτέρω, η Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ
ΥΠΕΚΥΠ εκδίδει «Πιστοποίηση
- Εντολή πληρωμής παρόχου κατάρτισης», η οποία
παράγεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας. Η Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ
ΥΠΕΚΥΠ αποστέλλει την «Πιστοποίηση - Εντολή πληρωμής παρόχου κατάρτισης» στο Ταμείο, σε έντυπη ή
ψηφιακή μορφή, φυσικά ή ψηφιακά υπογεγραμμένη,
αντίστοιχα.
Το Ταμείο αντλεί / παραλαμβάνει την «Πιστοποίηση - Εντολή πληρωμής παρόχου κατάρτισης, μέσω της
ειδικής ιστοσελίδας, και εκτελεί τις πληρωμές, καταβάλλοντας αμελλητί τα αντίστοιχα ποσά στους τραπεζικούς
λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί από τους παρόχους,
για τη συμμετοχή τους στη δράση, υπό την προϋπόθεση
ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων.
Η εντολή πληρωμής θα είναι σε επίπεδο τμήματος και
θα περιλαμβάνει στοιχεία του παρόχου (Επωνυμία παρόχου, IBAN) και το ποσό πληρωμής.
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Η Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ θα τηρεί την ως άνω Εντολή
και σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένη στο αρχείο της.
4. Υφίσταται η δυνατότητα άντλησης της Εντολής
ηλεκτρονικά μέσω διεπαφής από το Ταμείο, αλλά σε
περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η φυσικά ή ψηφιακά
υπογεγραμμένη εντολή η οποία έχει αποσταλεί από την
Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ.
5. Σε περίπτωση οφειλής του παρόχου προς τον
Ε.Φ.Κ.Α (πρώην Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) που θα προκύπτει από
την προσκόμιση της ασφαλιστικής ενημερότητας, το
ποσό θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στον λογαριασμό 54900305 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΙΒΑΝ
GR 79 0110 0400 0000 0405 4900 305) που τηρείται από
τον Ε.Φ.Κ.Α (πρώην Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).
6. Σε περίπτωση οφειλής του παρόχου προς τη Φορολογική Διοίκηση, στο αποδεικτικό ενημερότητας / βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται με όρο παρακράτησης
αναγράφεται ο κατά περίπτωση κωδικός, με τον οποίο
αποδίδεται το αναγραφόμενο ποσό της παρακράτησης στους φορείς είσπραξης για λογαριασμό της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
απόφαση Δ51123655ΕΞ2013 Υπουργού Οικονομικών,
και στις υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013, ΠΟΛ 1275/2013
και ΠΟΛ 1141/2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα,
όπως ισχύουν.
Άρθρο 4
Πιστοποίηση καταβολής των πληρωμών
της δράσης από το Ταμείο προς
τους ωφελούμενους και τους παρόχους.
1. Η πιστοποίηση της καταβολής των πληρωμών από
το Ταμείο προς τους ωφελούμενους και τους παρόχους
κατάρτισης, διενεργείται από την Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ,
με έλεγχο των παρακάτω δικαιολογητικών:
Α. Αναλυτική κατάσταση καταβληθεισών πληρωμών
από το Ταμείο.
Β. Αντίγραφα τραπεζικών αποδεικτικών συναλλαγής
των ανωτέρω καταβληθεισών χρηματοδοτήσεων.
Γ. Αντίγραφο κίνησης του ειδικού έντοκου τραπεζικού λογαριασμού που προβλέπεται στο άρθρο 1 της
παρούσας.
2. Η Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ είναι υπεύθυνη για την
πληρότητα, νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών. Για τον σκοπό αυτό, δύναται να πραγματοποιεί
δειγματοληπτικό έλεγχο των δικαιολογητικών, με βάση
τα οποία έγινε η πραγματοποίηση των πληρωμών. Σε
περίπτωση που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως ποσά, αυτά αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/9.12.2015
(Β΄ 2784) κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών με θέμα: «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για
την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο
22 του ν. 4314/2014», όπως ισχύει.
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Άρθρο 5
Κάλυψη κόστους Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων
Ως κόστος νοούνται αποκλειστικά οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που διενεργούνται από το
Ταμείο, στο πλαίσιο της πράξης, και αφορούν σε κόστος
αυτού για την παροχή των υπηρεσιών του, στο πλαίσιο
της συγκεκριμένης δράσης, τα οποία δεν συνδέονται με
τη συνήθη και τρέχουσα δραστηριότητά του.
Το εν λόγω κόστος, δύναται να συμψηφίζεται με πιστωτικούς τόκους που προκύπτουν από τη διαχείριση
του λογαριασμού της πράξης.
Άρθρο 6
Εποπτεία και Έλεγχος
1. Η εποπτεία και ο έλεγχος για την πιστοποίηση της
τήρησης των όρων της παρούσας, την αξιοπιστία των
πληροφοριών και στοιχείων που δηλώνονται, και εν γένει
την υλοποίηση της δράσης, διενεργείται από την Ε.Υ. Ε.Δ.
ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, Δικαιούχο, κατά την έννοια του άρθρου
3 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).
2. Έλεγχος ασκείται και από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.
Άρθρο 7
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση ισχύει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2021
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΤΕΚ: 1471
(2)
Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 206502/Ζ1/
18.12.2014 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3520) που
αφορά στο Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Έργων Υποδομής» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του
ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 266).
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2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).
3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο
Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.
4. Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 85,
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύουν.
5. Tην υπό στοιχεία 42777/Ζ1/14.3.2018 εγκύκλιο
ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Ίδρυση - Επανίδρυση Π.Μ.Σ σε εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).
7. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1/2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου /Τροποποίηση της
υπό στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης “Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου” (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 637).
8. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 507/18.3.2021 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.
9. Την υπό στοιχεία 52585/Ζ1/2021 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μετονομασία
της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)» (Β΄ 2124).
10. Την υπ’ αρ. 1437/14.5.2014 έκθεση εξωτερικής
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ε.Α.Π..
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Τη μεταφορά του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων
Υποδομής» από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου
Σχεδιασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η
υπό στοιχεία 206502/Ζ1/18.12.2014 (Β΄ 3520) υπουργική απόφαση, που αφορά στο Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντικός
Σχεδιασμός Έργων Υποδομής» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής» μεταφέρεται από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) και του ν. 2552/1997 (Α΄ 266).
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Σκοπός του Προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων
και η ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους ασχολούμενους με
το σχεδιασμό, έλεγχο και διαχείριση έργων υποδομής
σχετικά με τα θέματα προστασίας, λειτουργίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
με τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. συγγενούς
γνωστικού αντικειμένου κατά τα οριζόμενα στην κείμενη
νομοθεσία.
Άρθρο 5
Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις (4) Θεματικές
Ενότητες και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η
επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120.
Το πρόγραμμα Σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:
Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον
(20 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα:
1. Το φυσικό περιβάλλον.
2. Το ανθρωπογενές περιβάλλον.
3. Ενέργεια.
4. Περιβαλλοντικά προβλήματα.
5. Νομικό πλαίσιο και φορείς προστασίας.
Σχεδιασμός, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Μέθοδοι
Εκτίμησής τους (20 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα:
1. Πολεοδομικός, χωροταξικός σχεδιασμός.
2. Πολιτικές για το αστικό περιβάλλον.
3. Εκτίμηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Σχεδιασμός Έργων υποδομής και Προστασία του Περιβάλλοντος (20 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα:
1. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός δικτύων υποδομής.
2. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενεργειακών έργων.
3. Ασφάλεια έργων - εγκαταστάσεις επικίνδυνων
υλών - αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων.
4. Περιβαλλοντική αξιολόγηση και διαχείριση σύνθετων έργων.
5. Διεπιστημονική προσέγγιση στο σχεδιασμό - οικολογική αντιμετώπιση στο σχεδιασμό και στη διαχείριση
έργων.
Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (20 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα:
1. Τεχνολογία προστασίας περιβάλλοντος.
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2. Αποκατάσταση περιβάλλοντος με έμφαση στα έργα
μεταφορών.
3. Αναβάθμιση - μετασκευή - συντήρηση έργων υποδομής.
4. Έργα προστασίας και αποκατάστασης ακτών και
τοπίου (λατομείων, αποθέσεων κτλ).
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (40 ECTS)
Άρθρο 6
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Άρθρο 7
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 22 Ιουνίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02030070807210008*

