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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 273 (1)
  Επανέκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημο−

σίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 20/02/2015, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.4 του 
άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α΄/1990).

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.4 (Ρυθμίσεις 
για τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομί−
ας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α΄/2014).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/1994 «Ρύθ−
μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση 
δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό 
και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α΄/1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 «Διαρ−
ρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαι−
οειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 Α΄/1992).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1266/1982 «Περί 
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 
81 Α΄/1982) και την πράξη αριθμ. 76 του Υπουργικού 
Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για την αύξηση του 
ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου (ΦΕΚ 65 Α΄/1996).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του Ν. 2198/1994
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α΄/1994).
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7. Τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωμα−
τικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 
1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν 
σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 207 Α΄/2000).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125, 127, 128 και 
177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονο−
μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη−
γίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του Ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998), όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α΄/2011).

10. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α΄/1957), όπως τροπο−
ποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του Ν. 1266/1982 
(ΦΕΚ 81 Α΄/1982).

11. Την αριθμ. 2162/29−12−2014 απόφαση του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − δαπάνες σύναψης, 
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων 
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690/2014).

12. Την αριθμ. 1090/8−07−2014 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών Λογαρια−
σμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τρά−
πεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (ΦΕΚ 1865 Β΄/2014).

13. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/ 
0004/9−9−2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του 
Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β΄/2010).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4223/2013 «Ενι−
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 287 Α΄/2013).

15. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος 
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» 
(ΦΕΚ 615 Β΄/2001).

16. Την αριθμ. 2136/22−12−2014 κοινή απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 3493 Β΄/2014).

17. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/2009).

18. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009).

19. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21 Α΄/2015).

20. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ59/16.02.2015 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256/Β/2015).

21. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/2010).

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού του τρέχοντος έτους, καθώς και των επόμενων 
ετών, αποφασίζουμε:

1. Την επανέκδοση ειδικών τίτλων Εντόκων Γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη μορφή σύμφωνα με 
τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.4 (Ρυθμίσεις για τον 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 «Μέτρα 

στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 85 Α΄/2014).

2. Σκοπός της επανέκδοσης είναι η χρήση των εντό−
κων για τη σύναψη πράξεων πώλησης με συμφωνία επα−
ναγοράς (repos), ή την παροχή εξασφάλισης σε πράξεις 
αντιστάθμισης κινδύνων (hedging) επί του συνόλου του 
χρέους του Ελληνικού Δημοσίου.

3. Ημερομηνία επανέκδοσης ορίζεται η 20/02/2015.
4. Τα έντοκα γραμμάτια είναι αρχικής διάρκειας 26 

εβδομάδων, λήξης 07/08/2015, σε ευρώ, φέρουν κωδικό 
ISIN (GR0002129923) και παρακολουθούνται από το Σύ−
στημα Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος.

5. Το συνολικό ποσό της επανέκδοσης ορίζεται σε 
τέσσερα δισεκατομμύρια (4.000.000.000,00) ευρώ, δη−
λαδή συνολικά εκδίδονται τέσσερα εκατομμύρια τίτλοι 
ονομαστικής αξίας χιλίων ευρώ έκαστος.

6. Η τιμή επανέκδοσης των τίτλων ορίζεται στο άρτιο 
(100%).

7. Οι τίτλοι εξοφλούνται στην ονομαστική τους αξία 
στη λήξη τους.

8. Κατά την ημερομηνία επανέκδοσής τους (20.2.2015) 
οι τίτλοι θα εισαχθούν από την αρμόδια υπηρεσία της 
Τραπέζης της Ελλάδος στο φορέα 9002, του Συστήμα−
τος Παρακολούθησης Άυλων Τίτλων.

9. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να αυ−
ξάνει το ποσό της αρχικής έκδοσης των Εντόκων Γραμ−
ματίων, επανεκδίδοντας Έντοκα Γραμμάτια της ίδιας 
έκδοσης (re−openings) με δημοπρασία, κοινοπραξία ή 
όποιο άλλο τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

10. Για την επανέκδοση αυτή δε θα πραγματοποιηθεί 
ουδεμία χρηματική συναλλαγή.

11. Για την επανέκδοση των παραπάνω ειδικών τίτλων 
το Ελληνικό Δημόσιο δε θα καταβάλλει προμήθεια δια−
χείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

12. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί όροι έκδοσης 
των εντόκων γραμματίων, όπως περιγράφονται στην 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Οικονομίας και 
Οικονομικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος 
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» 
(ΦΕΚ 615 Β΄/2001).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ
F

Αριθμ.       ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 (2)
Μεταβίβαση εμπορευμάτων που βρίσκονται σε καθε−

στώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή από δικαι−
ούχο αδείας πρόσωπο σε άλλο δικαιούχο αδείας 
πρόσωπο χωρίς τη λήξη του καθεστώτος. 

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2913/1992 του Συμβουλίου περί 

θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και ειδικό−
τερα τα άρθρα 84 − 90 περί υπαγωγής εμπορευμάτων 
σε καθεστώτα αναστολής και οικονομικά τελωνειακά 
καθεστώτα, τα άρθρα 114 − 129 περί υπαγωγής εμπορευ−
μάτων σε καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή, 
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ειδικότερα δε το άρθρο 90 σχετικά με την μεταβίβαση 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων προσώπου υποκειμένου 
σε οικονομικό τελωνειακό καθεστώς σε άλλο πρόσωπο 
που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του κα−
θεστώτος χωρίς την λήξη του καθεστώτος. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2454/1993 της Επιτροπής για 
τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/1992 του Συμβουλίου όπως 
ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 497 − 499 και το Παράρ−
τημα 67 όπου καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης άδειας 
υπαγωγής εμπορευμάτων σε οικονομικό τελωνειακό 
καθεστώς καθώς και το άρθρο 513 και το Παράρτημα 68 
που καθορίζεται η διαδικασία μεταβίβασης εμπορευμά−
των από δικαιούχο αδείας πρόσωπο σε άλλο δικαιούχο 
αδείας πρόσωπο χωρίς τη λήξη του καθεστώτος.

3. Τις διατάξεις του 4ου μέρους του Ν. 1676/1986 άρθρα 
32 έως και 39 (Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την πα−
ραλαβή εμπορευμάτων – πρώτων υλών για μεταποίηση 
προς επανεξαγωγή (ΦΕΚ 204/Α΄/10.10.1986). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 248/Α΄/2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα των άρθρων 2, 
3, 4, 5, 10, 17, 25 και 60. 

5. Το γεγονός ότι η θέση σε παραγωγική λειτουργία 
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελω−
νείων ICISnet επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο 
υποβολής των τελωνειακών παραστατικών. 

6. Το Π.Δ. 63/2005 περί «Κωδικοποίησης της νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

7. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010555 ΕΞ 2014 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί 
«Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Μαυραγάνη».

8. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28−1−2013 (ΦΕΚ 130/
Β΄/2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο−
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συ−
μπληρώθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ2013/27.12.2013 
(ΦΕΚ 3317/Β΄/2013) όμοια απόφαση.

9. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται 
δαπάνη για τον προϋπολογισμό του κράτους, αποφα−
σίζουμε:

Άρθρο 1

Μεταβίβαση εμπορευμάτων υπαχθέντων
στο καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή

1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση αρχικών εμπορευμάτων 
(πρώτων υλών) ή ενδιαμέσων προϊόντων που έχουν υπα−
χθεί σε καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή 
(Ενεργητική Τελειοποίηση) από δικαιούχο αδείας πρό−
σωπο (κάτοχος αδείας) σε άλλο πρόσωπο δικαιούχο 
επίσης αντίστοιχης άδειας χωρίς την λήξη του καθε−
στώτος, με σκοπό την μεταποίηση πρώτων υλών ή την 
περαιτέρω μεταποίηση ενδιάμεσων προϊόντων.

2. Εμπορεύματα που δεν χρήζουν περαιτέρω μεταποί−
ησης δύναται να μεταβιβαστούν από δικαιούχο αδείας 
σε άλλο δικαιούχο όταν η μεταβίβαση αυτή προβλέ−
πεται από εμπορικές ή άλλου τύπου συμφωνίες και με 
την έγκριση της αρμόδιας για την έκδοση της αδείας 
τελωνειακής αρχής. 

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις μεταβίβασης των εμπορευμάτων 

1. Για την μεταβίβαση των εμπορευμάτων σε άλλο 
δικαιούχο αδείας πρόσωπο απαιτείται η μεταβολή στην 
κυριότητα των εμπορευμάτων η οποία επέρχεται με 
την πώληση των εμπορευμάτων από τον ένα δικαιούχο 
στον άλλο. 

2. Κατά την διαδικασία μεταβίβασης ο κάτοχος της 
άδειας μεταβιβάζει εκτός από τα εμπορεύματα, το σύ−
νολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που έχει 
αναλάβει βάσει της εκδοθείσας άδειας σε άλλο δικαι−
ούχο πρόσωπο χωρίς την λήξη του καθεστώτος.

3. Οποιαδήποτε μεταβολή στους όρους της άδειας 
που μεταβιβάζεται, συμπεριλαμβανομένων των προθε−
σμιών επαναξεγωγής, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο 
κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας τελωνειακή αρχής που 
εκδίδει την νέα άδεια και θα αποτυπώνεται με σαφήνεια 
στο έντυπο της αδείας του νέου δικαιούχου. 

4. Σε περίπτωση διαδοχικών πωλήσεων (μεταβιβάσε−
ων) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστου δικαι−
ούχου αδείας προσώπου μεταβιβάζονται διαδοχικά σε 
επόμενα δικαιούχα αδείας πρόσωπα. 

Άρθρο 3

Διαδικασία μεταβίβασης εμπορευμάτων 

Κατά την έναρξη της διαδικασίας μεταβίβασης των 
εμπορευμάτων (πρώτων υλών, ενδιαμέσων παραγώγων 
προϊόντων) πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδι−
κασία: 

1. Ο δικαιούχος της πρώτης αδείας, ως αποστολέ−
ας των εμπορευμάτων, ενημερώνει με γραπτό αίτημα 
το τελωνείο ελέγχου του καθεστώτος σχετικά με την 
πρόθεσή του να μεταβιβάσει τα εμπορεύματα σε άλλο 
δικαιούχο αδείας πρόσωπο. 

2. Η πρόθεση για την μεταβίβαση των εμπορευμάτων 
πρέπει να δηλώνεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή 
είτε σε αρχικό στάδιο κατά την υποβολή του αιτήματος 
για την έκδοση αδείας υπαγωγής εμπορευμάτων στο 
καθεστώς ή σε μεταγενέστερο χρόνο, σε κάθε περίπτω−
ση όμως η ενημέρωση της τελωνειακής αρχής σχετικά 
με την μεταβίβαση θα προηγείται της αποστολής των 
εμπορευμάτων στον νέο δικαιούχο.

3. Το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου που ορίζεται στην 
άδεια του πρώτου δικαιούχου δύναται να προβεί στους 
ελέγχους που θεωρεί απαραίτητους για την ομαλή δι−
εξαγωγή της διαδικασίας μεταβίβασης καθώς και να 
ζητήσει τις αναγκαίες πληροφορίες που διευκολύνουν 
το έργο του. 

4. Παράλληλα, το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζο−
νται τα εμπορεύματα οφείλει, ως νέος δικαιούχος, να 
μεριμνήσει για την έκδοση αντίστοιχης αδείας ενώ σε 
περίπτωση που το τελωνείο ελέγχου των δύο αδειών 
είναι διαφορετικό, απαιτείται η άμεση ενημέρωση του 
τελευταίου για την επικείμενη μεταβίβαση των εμπο−
ρευμάτων. 

Άρθρο 4

Ηλεκτρονική υποβολή διασάφησης 

1. Η διαδικασία υποβολής των τελωνειακών παραστα−
τικών για την μεταβίβαση των εμπορευμάτων πραγμα−
τοποιείται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που 
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έχουν δοθεί για την λειτουργία του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet. 

2. Για την μεταβίβαση εμπορευμάτων ο δικαιούχος της 
πρώτης αδείας υποχρεούται να υποβάλει στο τελωνείο 
λήξης του καθεστώτος τελωνειακή διασάφηση δεόντως 
συμπληρωμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Το τελωνείο λήξης του καθεστώτος, όπως ορίζε−
ται στην άδεια του πρώτου δικαιούχου, αποτελεί ταυ−
τόχρονα τελωνείο υπαγωγής των εμπορευμάτων στο 
καθεστώς για τον δικαιούχο της νέας αδείας.

4. Μετά την αποδοχή της τελωνειακής διασάφησης 
από την αρμόδια τελωνειακή αρχή αποστέλλεται αυτή 
ηλεκτρονικά στα τελωνεία ελέγχου, τόσο του δικαιού−
χου της πρώτης άδειας όσο και του δικαιούχου της νέας 
άδειας, εφόσον αυτά είναι διαφορετικά. 

5. Ταυτόχρονα και χωρίς καθυστέρηση ο δικαιού−
χος της πρώτης άδειας του καθεστώτος παραδίδει με 
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο αντίγραφο της διασά−
φησης, που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά, στον δικαιούχο 
της νέας άδειας. 

6. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής των εμπο−
ρευμάτων, το νέο δικαιούχο πρόσωπο επιβεβαιώνει 
εγγράφως στο τελωνείο ελέγχου, όπως αυτό ορίζεται 
στην εκδοθείσα άδεια, την παραλαβή των εμπορευ−
μάτων, ενώ το τελωνείο ελέγχου επιβεβαιώνει ότι το 
νέο δικαιούχο πρόσωπο έχει εκπληρώσει όλες τις υπο−
χρεώσεις που προβλέπονται από την εφαρμογή των 
διατάξεων του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάθεσης σχετικής εγγύησης.

7. Κατόπιν, το νέο τελωνείο ελέγχου αποδίδει στο 
παραστατικό που του έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά από 
την αρμόδια τελωνειακή αρχή νέο αριθμό αναφοράς 
κίνησης (MRN) και στην συνέχεια παραδίδει αντίγραφο 
αυτού στο νέο δικαιούχο πρόσωπο το οποίο υποχρεού−
ται να εισάγει τα στοιχεία αυτά στις κύριες λογιστικές 
καταχωρήσεις του. 

8. Η αποδοχή της διασάφησης από το τελωνείο ελέγ−
χου του τελευταίου δικαιούχου και η απόδοση αριθμού 
αναφοράς κίνησης (MRN) αποτελεί το χρονικό σημείο 
μεταβίβασης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το καθεστώς.

9. Ο δικαιούχος της δεύτερης άδειας παρέχει στον 
πρώτο δικαιούχο απόδειξη παραλαβής των εμπορευ−
μάτων στην οποία αναγράφεται ο αριθμός αναφοράς 
κίνησης (MRN) και η ημερομηνία καταχώρησης του 
παραστατικού, αποδεικτικό το οποίο θα φυλάσσει ο 
τελευταίος στο αρχείο του. 

10. Η εκκαθάριση του παραπάνω παραστατικού επέρ−
χεται με την επανεξαγωγή των εμπορευμάτων ή με άλλο 
τρόπο λήξης του καθεστώτος όπως αυτοί προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 5

Εγγύηση στο καθεστώς 

Για την είσπραξη των επιβαρύνσεων, που η καταβολή 
τους έχει ανασταλεί, κατατίθεται από τον αγοραστή η 
προβλεπόμενη από τις διατάξεις εγγύηση. 

Άρθρο 6

Εκκαθάριση του καθεστώτος 

Όταν τα έτοιμα προϊόντα δεν επανεξαχθούν μέσα 
στην καθορισθείσα προθεσμία ή γενικότερα δεν λάβουν 

εμπρόθεσμα έναν από τους προορισμούς τερματισμού 
του καθεστώτος η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει 
στην είσπραξη των αναλογούντων εισαγωγικών δασμών, 
λοιπών επιβαρύνσεων και του ΦΠΑ (που είναι χρεωμένα 
στο νέο παραστατικό) σύμφωνα με το άρθρο 35 του 
μέρους 4ου του Ν. 1676/1986 (Καθορισμός συντελεστών 
φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμά−
των). 

Άρθρο 7

Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ

1. Η μεταβίβαση των εμπορευμάτων (πρώτων υλών, 
ενδιαμέσων ή παράγωγων προϊόντων) μεταξύ υποκεί−
μενων στο ΦΠΑ προσώπων εντός του καθεστώτος της 
Τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, κατά τα ανωτέρω, 
απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Το τιμολόγιο πώλησης που 
εκδίδεται για την μεταβίβαση δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ 
και αναγράφεται η ένδειξη «απαλλαγή από ΦΠΑ άρθρο 
25 του Ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) και …… ΑΥΟ» καθώς 
και ο αριθμός αδείας του δικαιούχου αγοραστή. 

2. Για την απόδειξη της απαλλαγής απαιτείται αντί−
γραφο του τελωνειακού παραστατικού, που υποβάλ−
λεται κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 4 από 
τον δικαιούχο της άδειας πωλητή στο τελωνείο λήξης 
του καθεστώτος, από το οποίο προκύπτει η πραγματο−
ποίηση της συναλλαγής, το πρόσωπο που αποκτά τα 
εμπορεύματα και τα θέτει στο ίδιο καθεστώς καθώς 
και ο αριθμός και η αξία του τιμολογίου.

3. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται σε όλες τις 
διαδοχικές μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται εντός 
του καθεστώτος της μεταποίησης προς επανεξαγωγή.

4. Κατά την έξοδο των παράγωγων προϊόντων από το 
ανωτέρω ανασταλτικό καθεστώς και την επανεξαγωγή 
του σε Τρίτη προς την Ε.Ε. χώρα από τον τελευταίο 
δικαιούχο του καθεστώτος εκδίδεται από το υποκείμενο 
αυτό πρόσωπο το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο 
χωρίς να επιβαρύνεται με ΦΠΑ και αναγράφεται η έν−
δειξη «απαλλαγή από ΦΠΑ− επανεξαγωγή από καθεστώς 
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ……..ΑΥΟ».

5. Για την απόδειξη της ανωτέρω απαλλαγής απαι−
τείται ο δικαιούχος πωλητής να κατέχει εκτύπωση του 
ηλεκτρονικού μηνύματος ΙΕ599 από το οποίο να απο−
δεικνύεται η έξοδος των αγαθών από την Ε.Ε. καθώς 
και ο αριθμός και η αξία του τιμολογίου.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή 
της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η 
αριθμ Δ.1758/110/23−12−1992 Α.Υ.Ο. και η Δ.329/25−Πολ.7/ 
16.03.1988 Α.Υ.Ο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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Αριθμ. 925 (3)
    Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−

ριότητας για την Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώ−
ρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Μακε−
δονίας − Θράκης. 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, 

σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κ.λπ.» (ΦΕΚ 
205 Α΄) , του Π.Δ. 136/1999 για την «Οργάνωση Υπηρεσι−
ών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)» και του 
Νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄/5−8−2011) όπως Ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

2. Του Π.Δ. 113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ. 194 A΄/22−11−2010).

3. Του Νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28−6−2014) όπως 
ισχύει.

4. Την αριθμ. οικ. 42443/10506/20−11−2014 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι−
ας «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού του Σ.ΕΠ.Ε. ειδικός φορέας 33/120 
− δαπάνες Σ.ΕΠ.Ε.».

5. Την αριθμ. 40001/8107/07−11−2014 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους 
των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.

6. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27−01−2015) «Σύσταση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

7. Του Νόμου 4311/2014 (ΦΕΚ 259/12−12−2014) Κύρωση 
κρατικού προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015.

8. Το άρθρο 2 της αριθμ. 2/5091/0026/25−05−2012 ΦΕΚ 
1741/Β΄/25−5−2012 απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Κα−
θορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πλη−
ρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και 
μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών», αποφασί−
ζουμε:

Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα, 
για το χρονικό διάστημα από 15−03−2015 έως 15−06−2015, 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλει−
ας και Υγείας στην Εργασία Μακεδονίας − Θράκης σε 
1.800,00 € (μηνιαίο ποσό 600,00 € συνολικά).

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋπο−
λογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 33−120 και Κωδικού 
Εξόδου 1232 του οικ. Έτους 2015.

Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από 
τον Διευθυντή, μέσω χρηματικού εντάλματος, για την 
πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφείων της Πε−
ριφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Μακεδονίας − Θράκης.

Μετά τη λήξη του τρέχοντος έτους ο Διευθυντής της 
ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνος διαχειριστής της 
πίστωσης αυτής υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό 
σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιο−
λογητικά στην Υπηρεσία του.

Καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής με α/α 18072 της ΥΔΕ Ν. Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουαρίου 2015 

Ο Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 

F
Αριθμ. απόφ. 44/2015 (4)
   Μεταβίβαση σχολικής περιουσίας του Νηπιαγωγείου 

Δρεπάνου Δήμου Ναυπλιέων στο Υποθηκοφυλακείο 
και Κτηματολογικό Γραφείο Ναυπλίου. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1894/1990, όπως τροπο−

ποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 2009/1992 και το 
άρθρο 2 παρ. 12 περ. α΄ του Ν. 3027/2002.

2. Το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 1894/1990.
3. Το άρθρο 274 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποι−

ήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 8 του Ν. 3536/2007 με το 
άρθρο 20 παρ. 24 και 25 του Ν. 3731/2008.

4. Το άρθρο 41 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93/14−4−2014).
5. Την αριθμ. 111664/7112/14/7−1−2015 διαπιστωτική από−

φαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. μεταβίβασης ακίνητης και 
κινητής σχολικής περιουσίας του ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΡΕ−
ΠΑΝΟΥ στο Δήμο Ναυπλιέων.

6. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει μεταγρα−
φεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου 
Ναυπλίου και δεν έχει καταχωρηθεί στο τηρούμενο 
κτηματολογικό φύλλο του Κτηματολογικού γραφείου 
Ναυπλίου, αποφασίζουμε:

Την μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο Ναυπλίου και 
στο Κτηματολογικό φύλλο του Κτηματολογικού Γρα−
φείου Ναυπλίου της ανωτέρω αριθμ. 111664/7112/14/7−1−
2015 διαπιστωτικής απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. 
μεταβίβασης ακίνητης και κινητής σχολικής περιουσίας 
του ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ναύπλιο, 19 Ιανουαρίου 2015 

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ 

F
Αριθμ. 472/3508 (5)
    Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσι−
κών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι−
στημίου Πατρών με τίτλο «Εφαρμογές Προστασί−
ας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος» («Applications of 
Environmental Protection & Management»).

  Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 

6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 
του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4−9−2009) και του άρθρου 
37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
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εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 
228 Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 
159 Α΄), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α´ 24), κα−
θώς και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α΄/2−8−2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων − Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Την αριθμ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466) υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

5. 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 τ. Α΄).

6. Το Π.Δ. 97/2013 (ΦΕΚ 134 τ. Α΄) «Κατάργηση Τμή−
ματος, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές, συγκρότηση και 
ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πατρών».

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρία αριθμ. 105/21.1.2015). 

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 
51/5.2.2015).

9. Το αριθμ. 1958/2−11−2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
και Φυσικών Πόρων. 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 τη 
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Πατρών με τίτλο «Εφαρμογές Προστασίας και Διαχεί−
ρισης Περιβάλλοντος» («Applications of Environmental 
Protection & Management»), ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Πατρών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περι−
βάλλοντος» («Applications of Environmental Protection & 
Management») σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 
148 τ.Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2 

Αντικείμενο – Σκοπός 

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η οργάνωση και λειτουργία 
μεταπτυχιακών σπουδών που αφορούν στην εμβάθυνση 
σε γνωστικές περιοχές και εφαρμογές της προστασίας 
και της διαχείρισης περιβάλλοντος με την παρακολού−
θηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση − 
Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης.

Οι στόχοι του ΠΜΣ είναι: 
• Η εμβάθυνση στη διεπιστημονική γνώση και στις 

πρακτικές εφαρμογές της επιστήμης της προστασίας 
και της διαχείρισης του Περιβάλλοντος.

• Η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυνα−
μικού στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.

• Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο αντικεί−
μενο του ΠΜΣ σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Το πεδίο αιχμής που θεραπεύεται από το μεταπτυχι−
ακό πρόγραμμα σπουδών εμπίπτει στο γνωστικό αντι−
κείμενο των περιβαλλοντικών σπουδών, ένας τομέας 
σημαντικός και σύγχρονος, καλύπτοντας ερευνητικά 
αντικείμενα με έμφαση στις πράσινες τεχνολογίες, στα 
οικοσυστήματα και στους περιβαλλοντικούς κινδύνους. 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα συμβάλει 
έμμεσα στην ανάπτυξη της χώρας με την προετοιμασία 
και διάθεση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού 
στα γνωστικά αντικείμενα των επιστημών και τεχνο−
λογιών του περιβάλλοντος. 

Άρθρο 3 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε) με τίτλο: «Εφαρμογές Προστασίας και Διαχεί−
ρισης Περιβάλλοντος» («Applications of Environmental 
Protection & Management»).

Άρθρο 4 

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τμημάτων 
Περιβάλλοντος, Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Πτυχιούχοι 
Σχολών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και 
Δασολογικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής 
και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδα−
πής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ σχετικών με 
το περιβάλλον ειδικοτήτων.

Άρθρο 5 

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε δύο 
(2) εξάμηνα.

Άρθρο 6 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) 
που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται 
σε 60 ECTS. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. οι φοιτητές 
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν 
επιτυχώς σε πέντε (5) μαθήματα, στη διάρκεια του Α΄ 
εξαμήνου, 3 (τρία) από τα οποία είναι υποχρεωτικά και 
τα υπόλοιπα δύο (2) είναι επιλογής και να εκπονήσουν 
επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή εργασία κατά το Β΄ εξά−
μηνο σπουδών, το θέμα της οποίας ανατίθεται στους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές το αργότερο έως το τέλος 
του Α΄ εξαμήνου σπουδών. Τα μαθήματα πιστώνονται 
με συνολικό φόρτο εργασίας 30 ECTS και η μεταπτυ−
χιακή εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 30 ECTS. 
Η Μεταπτυχιακή Εργασία γίνεται στην Ελληνική και σε 
ειδικές περιπτώσεις στην Αγγλική Γλώσσα. 
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Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών κατανέμεται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Προσομοίωση Διεργασιών 
Environmental (Data Analysis & Process Modeling) Υποχρεωτικό 6

Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος (Green Environmental Technologies) Υποχρεωτικό 6

Οικοσυστήματα, Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπισή τους
(Ecosystems and Environmental Risks) Υποχρεωτικό 6

Μάθημα επιλογής Επιλογής 6

Μάθημα επιλογής Επιλογής 6

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

Μεταπτυχιακή εργασία Υποχρεωτικό 30

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Α/Α Μαθήματα Επιλογής Α΄ εξαμήνου (ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει 2 μαθήματα από τον παρεχό−
μενο κατάλογο) ECTS

1 Εργαστηριακές Τεχνικές Περιβάλλοντος (Environmental Laboratory Techniques) 6

2 Τεχνικές Περιβαλλοντικής Έρευνας Πεδίου (Environmental Field Survey Techniques) 6

3 Σύγχρονες Εφαρμογές Περιβάλλοντος (Advanced Environmental Τechnologies) 6

4 Διαχείριση και επικοινωνία περιβαλλοντικών έργων (Managing & Communicating Environmental Projects) 6

Άρθρο 7

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους δεκαπέντε (15) φοιτητές ετησίως.

Άρθρο 8

Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυ−
σικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και 
μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου 
ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και κα−
τηγορίες διδασκόντων όπως αυτές καθορίζονται στις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.
Α΄/16−7−2008).

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των Τμήματος 
καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος 
(κατάλληλη κτιριακή υποδομή, Η/Υ, εργαστήρια και βι−
βλιοθήκη που δύναται προσφέρει στους φοιτούντες 
άμεση πρόσβαση στην απαραίτητη εξειδικευμένη βι−
βλιογραφία).

Άρθρο 10 

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2021−2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 80 παρ.11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Άρθρο 11 

Κόστος Λειτουργίας

Τα ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμματος 
ανέρχεται σε 23.000,00 € και αναλύεται στις παρακάτω 
κατηγορίες δαπανών: 

Κατηγορία Δαπάνης Προϋπολογισμός €

Έξοδα προβολής και δημοσιό−
τητας 500,00

Δαπάνες μετακινήσεων και ερ−
γασιών πεδίου 9.500,00

Εργαστηριακά αναλώσιμα 9.500,00

Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 3.500,00

Σύνολο 23.000,00

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
ερευνητικά προγράμματα, δωρεές, χορηγίες, κληροδο−
τήματα, κ.ά.

Άρθρο 12 

Μεταβατικές Διατάξεις

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.

  Πάτρα, 26 Φεβρουαρίου 2015

Η Πρύτανις
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)

      Στην παρ. 5 του άρθρου 1 της αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ. 

112203/24.12.2014 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών −

Υγείας − Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−

λαγής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3504/29.12.2014 τ. Β΄, 

στην πρώτη στήλη της σελ. 40513 μετά τις λέξεις «Περ. 

Ενότητας» συμπληρώνεται η φράση «και της ΕΥΔΑΠ».

  (Από το Υπουργείο

Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

(7)

     Στην αριθμ. Γ3α/οικ. 3579/14−1−2015 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας με θέμα «Επιστημονική, νοσηλευτική 
και εκπαιδευτική διασύνδεση όλων των δημοσίων δομών 
παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που αποτελούν το Π.Ε.Δ.Υ., 
με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε., στην οποία υπάγονται 
και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς», που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 93/Β΄/2015, στη σελ 964, στη 
γραμμή ΑΡΤΑ (ΝΟΜΟΣ) και στήλη ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑ−
ΦΟΡΑΣ διορθώνεται

το εσφαλμένο: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,
στο ορθό: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ».

  (Από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)  
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