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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Φεβρουαρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις των κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγιών (ΕΕ)
2021/1978, (ΕΕ) 2021/1979 και (ΕΕ) 2021/1980
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Αυγούστου
2021.

2

Αποζημίωση καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που
πραγματοποιούν Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο.

3

Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού
Δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» και ενσωμάτωση αυτού στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.),
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 43
του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 16704
(1)
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις των κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγιών (ΕΕ)
2021/1978, (ΕΕ) 2021/1979 και (ΕΕ) 2021/1980
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Αυγούστου
2021.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α’ 34) και ιδίως, το άρθρο 1, την περ. δ της παρ. 1 και
την παρ. 2 του άρθρου 2, το άρθρο 3, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α’ 101)
και το άρθρο 4, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την
παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α’ 70) και τρο-
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ποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 20 του ν. 4753/2020
(Α’ 227).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
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. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
8. Την υπό στοιχεία Υ 32/2021 απόφαση «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας,
Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).
9. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192) και το άρθρο 47 του
ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με
την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό
απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και
αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α’ 52).
10. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148).
11. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).
12. Το π.δ. 114/2013 «Για τον περιορισμό της χρήσης
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλε-
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κτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την Οδηγία
2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Α’ 147) και ιδίως το άρθρο 18 αυτού.
13. Τις κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίες (ΕΕ) 2021/1978
(ΕΕ L 402 της 15.11.2021, σ. 65 - 68), (ΕΕ) 2021/1979 (ΕΕ
L 402 της 15.11.2021, σ. 69 - 72) και (ΕΕ) 2021/1980 (ΕΕ L
402 της 15.11.2021, σ. 73 - 76) για την τροποποίηση του
παραρτήματος IV της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
14. Την υπ’ αρ. 1590/10.01.2022 απόφαση - πρόταση
του Προέδρου του ΕΟΦ.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των κατ’
εξουσιοδότηση Οδηγιών (ΕΕ) 2021/1978, (ΕΕ) 2021/1979
και (ΕΕ) 2021/1980 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης
Αυγούστου 2021 και η τροποποίηση του Παραρτήματος
IV του π.δ. 114/2013 (Α’ 147).
Άρθρο 2
Το Παράρτημα IV «Εφαρμογές οι οποίες εξαιρούνται
από τον περιορισμό που επιβάλλει το άρθρο 4 παράγραφος 1 και αφορούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα και όργανα παρακολούθησης και ελέγχου» του π.δ. 114/2013
(Α’147), τροποποιείται ως εξής:
1. Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 45:
«45. Φθαλικό δις(2-αιθυλεξύλιο) (DEHP) σε ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια που εφαρμόζονται σε παρακλίνιες
αναλύσεις για ιοντικές ουσίες που περιέχονται σε ανθρώπινα σωματικά υγρά και/ή σε υγρά αιμοκάθαρσης.
Λήγει στις 21 Ιουλίου 2028.»
2. Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 46:
«46. Φθαλικό δις(2-αιθυλεξύλιο) (DEHP) σε πλαστικά
κατασκευαστικά στοιχεία πηνίων ανιχνευτών MRI.
Λήγει την 1η Ιανουαρίου 2024.»
3. Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 47:
«47. Φθαλικό δις(2-αιθυλεξύλιο) (DEHP), φθαλικό
βενζύλιο βουτύλιο (ΒBP), φθαλικό διβουτύλιο (DBP)
και φθαλικό διισοβουτύλιο (DIBP) σε ανταλλακτικά που
ανακτώνται από ιατροτεχνολογικά προϊόντα και χρησιμοποιούνται για την επισκευή ή την ανακαίνιση αυτών,
συμπεριλαμβανομένων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων για διάγνωση in vitro, και των εξαρτημάτων τους,
υπό την προϋπόθεση ότι η επαναχρησιμοποίηση γίνεται
στο πλαίσιο ελεγχόμενων διεπιχειρησιακών συστημάτων
επιστροφής κλειστού βρόχου και ότι κάθε επαναχρησιμοποίηση ανταλλακτικών γνωστοποιείται στον πελάτη.
Λήγει στις 21 Ιουλίου 2028.»
Άρθρο 3
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης αρχίζει από 21 Ιουλίου 2021.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2022
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Αναπληρώτρια
Υπουργός Υγείας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
I

Αριθμ. 17004/Κ5
(2)
Αποζημίωση καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που
πραγματοποιούν Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.» (Α’ 254) και ιδίως
την παρ. 7 του άρθρου 34 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 47 ν. 4777/2021, (Α’ 25).
2. τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
3. τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112),
4. το άρθρο 103 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.» (Α’ 167),
5. τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως της παρ. 4
του άρθρου 28, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
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εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
6. το άρθρο 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης
εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»
(Α’ 130),
7. το άρθρο 52 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και
συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας
των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.» (Α’ 73),
8. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ’ «Γενικοί και Ειδικοί
Γραμματείς» (Α’ 133),
9. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
10. το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας»
(Α’ 148),
11. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168),
12. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
13. το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
14. το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
15. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
16. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
17. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
18. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
19. το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
20. το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
21. την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),
22. την υπό στοιχεία 51875/07.5.2021 απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867),
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23. τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με ένα Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα
μαθητείας υπό στοιχεία (2018/C 153/01),
24. την υπό στοιχεία 329/10.2.2005 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με υπ’ αρ. ΚΑ/845/25.8.2003 απόφασης
(Β’ 1222) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 210),
25. την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018
(Β’ 5968) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/
EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης «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),
26. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (Β’ 3520),
27. Την υπό στοιχεία ΦΒ7/108652/Κ3/6-9-2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» (Β’ 4146),
28. το υπό στοιχεία Φ.40021/οικ.18530/1001/30.3.2018
έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών με θέμα: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν. 4529/2018 (Α’ 56)
σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης
στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του
Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους»,
29. την υπό στοιχεία Φ1/Γ/852/170523/Β/28-12-2021
Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων,
30. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων αποζημίωσης και
ασφάλισης των καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας
Υ.ΠΑΙ.Θ. οι οποίοι πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο,
31. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη 420.000 ευρώ ανά έτος για
τα έτη 2022 και 2023, που αφορά στην επιδότηση των
καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. που πραγματοποιούν πρόγραμμα
μάθησης σε εργασιακό χώρο η οποία θα καλυφθεί από
σχετική πράξη με χρηματοδότηση μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής
Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της πρόσκλησης
για υποβολή προτάσεων με τίτλο «Μαθητεία ΕΠΑΛ και
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Ι.Ε.Κ. (έτη 2021-2022, 2022- 2023)», {κωδικός ΕΔΒΜ176
(ΑΔΑ: Ρ61646ΜΤΛΡ-ΟΡΒ)}, ΣΑΕ 3451,2021 ΣΕ 34510166»,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μαθητεία καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
1. Η μαθητεία καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) συνδυάζει τη μάθηση στο Ι.Ε.Κ. με μάθηση βασισμένη στην
εργασία σε χώρους εργασίας του ιδιωτικού ή του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο καλύπτει κατ’ ελάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) της διάρκειας σπουδών στο Ι.Ε.Κ..
2. Η μαθητεία καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας
Υ.ΠΑΙ.Θ. πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας.
3. Η μαθητεία των καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας (Υ.ΠΑΙ.Θ.) δύναται να πραγματοποιείται σε θέσεις που προσφέρονται από φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και
επιχειρήσεις, που στο πλαίσιο της παρούσας καλούνται
«εργοδότες» και είναι αμειβόμενη ή επιδοτούμενη.
4. Η αποζημίωση για τη συμμετοχή του καταρτιζόμενου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. σε «Πρόγραμμα
Μάθησης σε εργασιακό χώρο» καταβάλλεται στον μαθητευόμενο καταρτιζόμενο είτε εξ ολοκλήρου από τον
εργοδότη, είτε χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους σε περίπτωση που επιδοτείται από το
Υ.ΠΑΙ.Θ.
Άρθρο 2
Αποζημίωση και ασφαλιστική κάλυψη
μαθητευόμενων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ.
αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.
1. Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ ορίζεται στο
ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη, όπως εκάστοτε αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για κάθε ημέρα συμμετοχής τους στο «Πρόγραμμα
Μάθησης σε εργασιακό χώρο».
2. Η αποζημίωση των μαθητευομένων καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ καταβάλλεται στον
καταρτιζόμενο μηνιαίως από τον εργοδότη.
3. Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας ο εργοδότης
υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το προβλεπόμενο
ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους για τις ημέρες που
αναλογούν στη διάρκεια του «Προγράμματος Μάθησης
σε εργασιακό χώρο» μέχρι τη διακοπή ή λήξη της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1346/1983. Στις
περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται
οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.
4. Στις περιπτώσεις αδικαιολόγητης απουσίας ο εργοδότης δεν καταβάλλει αποζημίωση και ασφαλιστικές
εισφορές.
5. Στις επίσημες αργίες δεν πραγματοποιείται «Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο» και ο εργοδότης
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δεν υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση και ασφαλιστικές εισφορές.
6. Οι μαθητευόμενοι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. κατά το διάστημα του «Προγράμματος
μάθησης σε εργασιακό χώρο» υπάγονται στην ασφάλιση
του e-Ε.Φ.Κ.Α, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη (σε είδος και σε χρήμα) και για επικουρική ασφάλιση,
στους κλάδους κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών
και επικουρικής ασφάλισης αντίστοιχα του e-ΕΦΚΑ, καθώς και στην ασφάλιση των φορέων - οργανισμών για
λογαριασμό των οποίων ο e-Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει εισφορές. Ο σχετικός χρόνος θεωρείται ότι έχει διανυθεί
στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
7. Για την ασφάλιση των μαθητευόμενων καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ, οι προβλεπόμενες
ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
βαρύνουν και καταβάλλονται μηνιαίως από τον εργοδότη. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται
επί των αποδοχών των μαθητευόμενων, εφαρμοζόμενης
της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995
(Α’ 185).
8. Οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, επικουρική ασφάλιση, βαρέων και ανθυγιεινών και επαγγελματικού κινδύνου βαρύνουν και καταβάλλονται από
τον εργοδότη.
9. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ (Ανεργία,
Στράτευση, ΔΛΟΕΜ, ΛΠΕαΑΕ, ΕΛΠΕΚΕ - ΛΕΠΕΕ, ΕΚΛΑ,
Εργατική Κατοικία, Εργατική Εστία), τις οποίες συνεισπράττει ο e-ΕΦΚΑ, επιμερίζονται μεταξύ ασφαλισμένου και εργοδότη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
για τους μισθωτούς ασφαλισμένους, και βαρύνουν τον
ασφαλισμένο και τον εργοδότη κατά τα προβλεπόμενα
ποσοστά. Ο εργοδότης παρακρατεί την εισφορά του
ασφαλισμένου και την αποδίδει, μαζί με την εργοδοτική
εισφορά, στον e-ΕΦΚΑ. Τα θέματα ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών ρυθμίζονται με εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ.
10. Σε περίπτωση υπαγωγής των μαθητευόμενων καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και υποχρέωσης της επιχείρησης
για καταβολή εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
11. Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται στον
e-ΕΦΚΑ εντός των προβλεπόμενων για το πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ, προθεσμιών. Για την απεικόνιση της ασφάλισης
των μαθητευόμενων υποβάλλεται Αναλυτική Περιοδική
Δήλωση (ΑΠΔ) από τον εργοδότη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
12. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ ή μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής
των ασφαλιστικών εισφορών επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προσαυξήσεις.
Άρθρο 3
Επιδότηση «Προγράμματος Μάθησης
σε εργασιακό χώρο» Μαθητευομένων
καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.
1. Η επιδότηση του «Προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο» μαθητευομένων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρ-

Τεύχος B’ 800/23.02.2022

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

μοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. συγχρηματοδοτείται από εθνικούς
και ευρωπαϊκούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
2. Η επιδότηση των μαθητευομένων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ αφορά στο σύνολο της
αποζημίωσης του μαθητευόμενου για κάθε ημέρα συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό
χώρο και ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%)
επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του
ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
3. Η αποζημίωση επιδοτείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω
της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται στους
μαθητευόμενους καταρτιζόμενους Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας
(Υ.ΠΑΙ.Θ.) από τον Ειδικό Λογαριασμό ενώ οι νόμιμες
ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μηνιαίως από τον
εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα
μάθησης σε εργασιακό χώρο».
4. Για την καταβολή της επιδότησης από το Υ.ΠΑΙ.Θ.
τηρούνται πρότυπα έντυπα σύμφωνα με τον Οδηγό
Υλοποίησης και Εφαρμογής της εκάστοτε συγχρηματοδοτούμενης Πράξης και τις εγκυκλίους των αρμόδιων
Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. τόσο στην εκπαιδευτική μονάδα
όσο και στον εργοδότη.
5. Η επιδότηση δεν καταβάλλεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για
τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας, αδικαιολόγητης απουσίας και στις επίσημες αργίες.
6. Με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ., καταχωρίζονται
οι παρουσίες των μαθητευομένων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ.
αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. σε Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Καταρτιζόμενων. Η πίστωση των λογαριασμών
των μαθητευόμενων πραγματοποιείται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας/Ειδικό Λογαριασμό
του Υ.ΠΑΙ.Θ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρώτη
πίστωση των λογαριασμών των μαθητευομένων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. αποτελεί η συμπλήρωση από τους μαθητευόμενους καταρτιζόμενους
του απογραφικού δελτίου εισόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ
και αντίστοιχα για την τελευταία πίστωση η συμπλήρωση
του απογραφικού δελτίου εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ.
7. Σε περίπτωση μη συγχρηματοδότησης, η καταβολή
της προβλεπόμενης στο άρθρο 2 αποζημίωσης βαρύνει
εξ ολοκλήρου τον εργοδότη.
Άρθρο 4
Λοιπές ρυθμίσεις
1. Ο εργοδότης οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.4 Αναγγελία
Έναρξης/Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, την έναρξη της περιόδου
μαθητείας και τη διακοπή αυτής, όπου απαιτείται, για
κάθε μαθητευόμενο καταρτιζόμενο Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται
επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε
μαθητευόμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του
εργοδότη και του Ι.Ε.Κ.
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2. Οι εργοδότες στους οποίους οι μαθητευόμενοι
καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. πραγματοποιούν «Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο»,
αποστέλλουν στο Ι.Ε.Κ. όπου φοιτά κάθε μαθητευόμενος
καταρτιζόμενος όλα τα απαιτούμενα έντυπα και φυλάσσουν αντίγραφα αυτών.
3. Η αποζημίωση και οι ασφαλιστικές εισφορές των
μαθητευομένων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας
Υ.ΠΑΙ.Θ. που συμμετέχουν σε «Πρόγραμμα Μάθησης σε
εργασιακό χώρο» καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω
τραπεζικού λογαριασμού.
4. Οι εργοδότες, στους οποίους οι μαθητευόμενοι
καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. πραγματοποιούν «Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο»,
αποστέλλουν μηνιαίως στο Ι.Ε.Κ., τεκμήρια εξόφλησης
της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των
μαθητευόμενων καταρτιζόμενων.
5. Οι μαθητευόμενοι καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ προσκομίζουν μηνιαίως στο Ι.Ε.Κ. την
«Ατομική καρτέλα ασφαλισμένου» που εκδίδεται από
την εφαρμογή e-ΕΦΚΑ.
6. Η καταβολή σύνταξης λόγω θανάτου σε δικαιούχους
μαθητευόμενους καταρτιζόμενους Ι.Ε.Κ., δεν επηρεάζεται εφόσον εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
12 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει με το άρθρο 1 του
ν. 4499/2017 οι οποίες ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις
και τη διάρκεια χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου σε
σπουδάζοντα τέκνα.
7. Το «Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο»
των μαθητευόμενων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. διέπεται από τις αρχές του Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας, όπως ορίζονται στην υπό στοιχεία
ΦΒ7/108652/Κ3/6-9-2021 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’ 4146).
8. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την τήρηση των όρων
υλοποίησης του Προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό
χώρο μέσω των ελεγκτικών αρχών του.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργεί κάθε άλλη απόφαση η οποία έρχεται σε αντίθεση
ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Φεβρουαρίου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΝΙΚΗ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
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Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/4247/206
(3)
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού
Δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» και ενσωμάτωση αυτού στον Οργανισμό Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.
ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 92) και ειδικότερα των άρθρων 27
και 43 αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).
3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
4. Τις διατάξεις του υπ’ αρ. 2/4-1-2021 π.δ. «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 2).
5. Την υπ’ αρ. 35/20-01-2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).
6. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635/
22-07-2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας “Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία
«Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (ΟΦΥΠΕΚΑ)” (Υ.Ο.Δ.Δ. 581), όπως τροποποιήθηκε
με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/90177/6250/29-9-2021
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Υ.Ο.Δ.Δ. 832).
7. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/82834/3077/7-9-2021
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
“Έναρξη άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του Νομικού
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής»
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43
του ν. 4685/2020 (Α’ 92)” (Β’ 4180).
8. Την υπ’ αρ. 283/04-02-2021 απόφαση της Προέδρου
του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. «Ορισμός Γενικού Διευθυντή στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΑΔΑ: 668246ΜΑΖΤ-Α8Ω).
9. Την υπό στοιχεία ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7514/
19-07-2021 απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου “Έλεγχος της απογραφής των στοιχείων
Ενεργητικού και Παθητικού των Νομικών Προσώπων
Ιδιωτικού Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του ν. 4519/2018 (Α’ 25) από Ορκωτό
Ελεγκτή” (ΑΔΑ: ΩΥΓΥ46ΜΤΛΡ-ΗΧΨ).
10. Το υπ’ αρ. 2/14-10-2021 Πρωτόκολλο Παραλαβής
της υπό στοιχείο 9 Επιτροπής.
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11. Την υπ’ αρ. 2861/09-08-2021 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. “Ανάθεση υπηρεσίας για την ανάθεση της υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου
για την ενσωμάτωση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του ν. 4519/2018 (Α’ 25) στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’ 92)”
(ΑΔΑ: 91ΔΤ46ΜΑΖΤ-Ι4Σ).
12. Την υπ’ αρ. οικ. 4864/01-12-2021 βεβαίωση Παραλαβής του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. σε εκτέλεση της υπό στοιχείο 11 υπηρεσίας
τεχνικού συμβούλου.
13. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/3460/88/
13-01-2022 έγγραφο του Γραφείου Γενικού Γραμματέα
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος εκ του νόμου διαχειριστικός
έλεγχος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου Ζακύνθου.
14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/13061/326/
11-2-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημ/κών Αναφορών - Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα [άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (Α’ 98)], όπως διατηρήθηκε
σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
και το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ύψους επτακοσίων τριάντα επτά
χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ενός ευρώ και σαράντα
πέντε λεπτών (737.461,45 €) για το οικονομικό έτος 2022,
αποφασίζουμε:
1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Ζακύνθου», που έχει συσταθεί με το π.δ. της 29.10.2003
(Δ’ 1272) με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» και διατήρησε την αρχική επωνυμία με την περίπτωση κζ) της παραγράφου
3 του άρθρου 2 του ν. 4519/2018 (Α’ 25), έπειτα από την
ολοκλήρωση του διαχειριστικού του ελέγχου, καταργείται.
2. Με την έκδοση της παρούσας, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.
ΠΕ.Κ.Α.) καθίσταται καθολικός διάδοχος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, που
καταργείται με την παράγραφο 1, και εφαρμόζονται
σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4685/2020
(Α’ 92), όπως ισχύει.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2022
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
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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.
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