
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 250/2016, απόφαση 
του Δημοτικού Συμβ. του Δήμου Αμαρουσίου.

2 Έλεγχος Νομιμότητας και δημοσίευση της αριθ. 
92/08-05-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονί-
κης, περί διαπίστωσης επάρκειας προσωπικού 
και υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση 
πρόσθετων αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’).

3 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων 
της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογί-
ας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννή-
σου με τίτλο «Γεωργία Ελεγχόμενου Περιβάλλο-
ντος - Υδροπονία».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην 94564/Ν1/7-6-2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2094/19-6-2017 (τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 33349/337 (1)
Α  πόφαση έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 250/2016, απόφαση 

του Δημοτικού Συμβ. του Δήμου Αμαρουσίου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, (ΚΟΚ), όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/ 
23.03.1999) περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδί-
δονται κατ΄ εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α’/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυν-
ση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

8. Το Αρ. 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

9. Την υπ’ αριθμ. 15869/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26 -05-2017) 
με την οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη 
θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.

10. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της 
Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 47601/17682/08.06.2017 ΑΔΑ: 
ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν (ΦΕΚ 2056/Β΄/14.06.2017) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.

12. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 
Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και 
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λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 
52Α του ν. 2696/1999».όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ 
αρ. πρ. Οικ. 22769/12259/2015 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.

14. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγ-
γραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
θέμα: “Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφο-
ριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους 
χερσαίους χώρους λιμένων”.

15. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 107166/1157 έγγραφο της 
Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως λη-
φθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, 
υπ' αριθμ. 250/2016 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Αμα-
ρουσίου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα 
συνημμένα της καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ.: 9574/1990 
έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομο-
τύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια 
Υπηρεσία, υπ' αριθμ. 596/2017 απόφαση του Δ.Σ του 
Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά σε επικαιροποίηση της 
250/2016 απόφασης του Δ.Σ του Δήμου Αμαρουσίου.

16. Την Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Δήμου Αμαρουσίου, βάσει της οποίας ελήφθη 
η 93/16 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις.

17. Την υπ' αριθμ.93/16 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ για τις 
υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την 69/2017 από-
φαση της ΕΠΟΙΖΩ για την επικαιροποίηση της 93/2017 
απόφασής της.

18. Τις υπ' αριθμ. 250/2016 και 569/2017 αποφάσεις 
του Δ.Σ του Δήμου Αμαρουσίου, με τις οποίες ομόφωνα 
αποφάσισε την έγκριση των υπόψην κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων.

19. Το με αριθμ. Πρωτ.: 6413/18-04-2018 έγγραφο του 
ΟΑΣΑ.

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2018 του Δήμου 
Αμαρουσίου, εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του Δή-
μου οικονομικού έτους 2018 πίστωση ποσού 24.800,00 
στον Κ.Α.Ε. 30-6699.007 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ»

και επειδή:
Oι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συμβάλ-

λουν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της 
περιοχής, αποφασίζουμε:

Την μερική έγκριση των Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:
1. Μονοδρόμηση της οδού Νισύρου από την οδό Φι-

λικής Εταιρείας προς και μέχρι την οδό Σισμανογλείου. 
Το υπόλοιπο τμήμα της οδού αυτής διατηρείται ως αμ-
φίδρομος.

2. Μονοδρόμηση της οδού Επτανήσου από την οδό 
Αιγίνης προς και μέχρι την οδό Σισμανογλείου.

3. Μονοδρόμηση της οδού Xάλκης από την οδό Φιλι-
κής Εταιρείας προς και μέχρι την οδό Κορυτσάς. Το υπό-
λοιπο τμήμα της οδού αυτής διατηρείται ως αμφίδρομος.

4. Μονοδρόμηση της οδού Φιλικής Εταιρείας από την 
οδό Κυπρίων Αγωνιστών προς και μέχρι την οδό Νισύ-
ρου.

5. Μονοδρόμηση της οδού Μ. Μπασδέκη από την οδό 
Κυπρίων Αγωνιστών προς και μέχρι την οδό Σύμης.

6. Μονοδρόμηση της οδού Παπαδιαμάντη από την 
οδό Μολυβαδιάς προς και μέχρι την οδό Βιδάλη. Το υπό-
λοιπο τμήμα της οδού αυτής διατηρείται ως αμφίδρομος.

7. Μονοδρόμηση της οδού Βιδάλη από την οδό Παπα-
διαμάντη προς και μέχρι την οδό Σερβιανών. Το υπόλοι-
πο τμήμα της οδού αυτής διατηρείται ως αμφίδρομος.

8. Μονοδρόμηση της οδού Σερβιανών από την οδό 
Βιδάλη προς και μέχρι την οδό Κυπρίων Αγωνιστών.

9. Μονοδρόμηση της οδού Μολυβαδιάς από την οδό 
Σερβιανών προς και μέχρι την οδό Παπαδιαμάντη.

10. Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και στις 
δύο πλευρές της οδού Κορυτσάς.

11. Μονοδρόμηση της οδού Κομνηνών από την οδό 
Μακρυγιάννη προς και μέχρι την οδό Ειρήνης.

12. Μονοδρόμηση της οδού Ελλησπόντου από την 
οδό Ειρήνης προς και μέχρι την οδό Μακρυγιάννη.

13. Μονοδρόμηση της οδού Τσουκλείδη από την οδό 
Ελλησπόντου προς και μέχρι την οδό Κομνηνών.

14. Μονοδρόμηση της οδού Στέφα από την οδό Κυπρί-
ων Αγωνιστών προς και μέχρι την οδό Πάρου.

15. Μονοδρόμηση της οδού Πορφυρίωνος από την 
οδό Πάρου προς και μέχρι την οδό Κυπρίων Αγωνιστών.

16. Μονοδρόμηση της οδού Βριλησσίων από την οδό 
Πάρου προς και μέχρι την οδό Δευκαλίωνος.

17. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στο τμήμα 
της οδού Βριλησσίων το μεταξύ των οδών Κυπρίων Αγω-
νιστών και Δευκαλίωνος.

18. Μονοδρόμηση της οδού Απειράνθου από την οδό 
Δευκαλίωνος προς και μέχρι την οδό Κερκύρας.

19. Μονοδρόμηση οδού Λευκάδας από την οδό Ζα-
κύνθου προς νότο μέχρι τον παράδρομο της Αττικής 
Οδού.

20. Μονοδρόμηση του παράδρομου της Αττικής Οδού 
από την οδό Ζακύνθου προς και μέχρι την οδό Κεφαλ-
ληνίας.

21. Μονοδρόμηση οδού Κεφαλληνίας από την οδό 
Ιθάκης προς και μέχρι τον παράδρομο της Αττικής Οδού.

22. Μονοδρόμηση οδού Σκιάθου από την οδό Κεφαλ-
ληνίας προς και μέχρι την οδό Κερκύρας.

23. Μονοδρόμηση οδού Κερκύρας από την οδό Ζα-
κύνθου προς και μέχρι την οδό Μαρίας Κάλλας.

24. Μονοδρόμηση οδού Κερκύρας από την οδό Απει-
ράνθου προς και μέχρι την οδό Βριλησσίων.

25. Μονοδρόμηση οδού Δευκαλίωνος από την οδό 
Βριλησσίων προς και μέχρι την συνάντησή της με την 
οδό Σαλαμινομάχων.

26. Μονοδρόμηση οδού Σαλαμινομάχων καθ΄όλο το 
μήκος της και με κατεύθυνση προς νότο, έως ότου συνα-
ντήσει την οδό Μεσογείων και από τον παράδρομο της 
Αττικής Οδού έως ότου συναντήσει την οδό Μεσογείων.

27. Μονοδρόμηση οδού Σούτσου από την οδό Μεσο-
γείων προς και μέχρι την συνάντησή της με τον παρά-
δρομο της Αττικής Οδού.

28. Μονοδρόμηση οδού Παπαδημητρίου από την οδό 
Σούτσου προς και μέχρι την οδό Χ. Μπόθου.

29. Μονοδρόμηση οδού Ασπασίας Καψαλά από τον 
παράδρομο της Αττικής Οδού προς και μέχρι την οδό 
Μεσογείων.
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30. Μονοδρόμηση οδού Σαχτούρη από την οδό Με-
σογείων προς και μέχρι την οδό Δευκαλίωνος.

31. Καθορισμός ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα, και 
η τοποθέτηση σχετικών πινακίδων, καθ’ όλο το μήκος της 
οδού Κυπρίων Αγωνιστών.

32. Καθορισμός ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα, και 
η τοποθέτηση σχετικών πινακίδων, καθ’ όλο το μήκος 
της οδού Αναξαγόρα.

33. Μονοδρόμηση της οδού Φραγκοκκλησιάς από την 
οδό Ασπασίας Καψαλά προς και μέχρι τη συνάντησή της 
με την Λ. Κηφισίας.

34. Καθορισμός προτεραιότητας της οδού Κ. Καραμαν-
λή (νότιος κλάδος) από το ύψος της οδού Αμαρουσίου/
Χαλανδρίου μέχρι τη συνάντησή της με την οδό Κορυ-
τσάς, έναντι όλων των οδών που την συναντούν.

35. Μονοδρόμηση της οδού Ασπασίας Καψαλά από 
την οδό Κ. Καραμανλή (νότιος κλάδος) προς και μέχρι 
την συνάντησή της με την οδό Φραγκοκκλησιάς.

36. Μονοδρόμηση της οδού Eυζώνων από την οδό 
Φραγκοκκλησσιάς προς και μέχρι την οδό Κ. Καραμανλή 
(νότιος κλάδος).

37. Μονοδρόμηση της οδού Κορυτσάς από το ύψος 
της οδού Ευζώνων προς και μέχρι το ύψος του ΝΕΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ της οδού Φραγκοκκλησιάς.

38. Αντιδρόμηση της οδού Βαλτετσίου, η οποία θα έχει 
φορά από την οδό Φραγκοκκλησιάς προς και μέχρι την 
οδό Στ. Ρογκάκου.

39. Καθορισμός ενιαίας φοράς της οδού Π. Μελά με 
κατεύθυνση από την οδό Φραγκοκκλησιάς προς και μέ-
χρι την οδό Νυμφών.

40. Μονοδρόμηση της οδού Χαραυγής από την οδό 
Φραγκοκκλησιάς προς και μέχρι την συνάντησή της με 
την οδό Ασπασίας Καψαλά.

41. Μονοδρόμηση της οδού Π. Μελά από την οδό Εθν. 
Μακαρίου προς και μέχρι την συνάντησή της με την οδό 
Φραγκοκκλησιάς.

42. Μονοδρόμηση της οδού Στρ. Ρογκάκου καθ’ όλο 
το μήκος της, ήτοι από την οδό Σάμου προς και μέχρι 
την συνάντησή της με την οδό Κορυτσάς.

43. Μονοδρόμηση της οδού Καρκαβίτσα από την οδό 
Σάμου προς και μέχρι την συνάντησή της με την οδό 
Ακακιών.

44. Αντιδρόμηση της οδού Αιγιαλείας από την οδό 
Επιδαύρου προς και μέχρι την συνάντησή της με την 
οδό Παραδείσου.

45. Mονοδρόμηση της οδού Παραδείσου από το ύψος 
της οδού Αιγιαλείας προς και μέχρι το ύψος της οδού 
Αρτέμιδος.

46. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης κατά μήκος 
της οδού Φραγκοκκλησιάς από την αρχή της (συνάντηση 
με Κορυτσάς) μέχρι το ύψος της οδού Καψαλά.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 

των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με τη παρούσα απόφαση 
να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων 
σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο 
οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων 
αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμό-
διας Αστυνομικής Αρχής.

4. Αυτοδίκαιης ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρη-
σης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί 
από τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση 
αυτή.

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις 
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου, βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου.

8. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών, πινακίδων, 
(πληροφοριακών, αναγγελίας κινδύνου ή πινακίδων που 
διευκολύνουν και βελτιώνουν την ρύθμιση ή την ασφά-
λεια της κυκλοφορίας), μπορεί να γίνει με ευθύνη του 
Δήμου.

9. Τον παρόν έγγραφο μας δεν υποκαθιστά απαιτού-
μενες άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν. 
Επίσης, κατισχύει στην περίπτωση όπου οι λεκτικά πε-
ριγραφείσες, προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
σε αυτό, διαφοροποιούνται ή έρχονται σε αντίθεση με 
αντίστοιχες, αναγραφόμενες ή εικονιζόμενες, σε συνημ-
μένες εγκρίσεις, αποφάσεις, τεχνικές εκθέσεις, μελέτες, 
σχέδια ή σκαριφήματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

Αθήνα, 31 Μαΐου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 28532 (2)
Έλεγχος Νομιμότητας και δημοσίευση της αριθ. 

92/08-05-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονί-

κης, περί διαπίστωσης επάρκειας προσωπικού 

και υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση 

πρόσθετων αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 του 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’).

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238 του ν. 3852/ 

2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».
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2. Τις διατάξεις της περίπτωσης β.17 της παραγράφου 
2 του άρθρου 94 και εκείνες της περίπτωσης α της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του 
π.δ.142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4257/2014 » (ΦΕΚ 
93/Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργεί-
ου».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 
236/Α’) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακο-
λούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής 
Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την 
κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του 
ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις.»

6. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 
200/Α΄) «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - 
Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικει-
μένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και 
λοιπές διατάξεις.».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

8. Την αριθ. πρωτ. 14138/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών στο με αριθ. ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26-05-2017, αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη 
Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

9. Την αριθ. 349/28-11-2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά με θέμα: «Ανάληψη αρ-
μοδιότητας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή και βρεφονηπιακών 
σταθμών», όπως ειδικότερα αναγράφεται σε αυτή, όπως 
εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 81940/2017/06-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης (Φ.Ε.Κ. 1092/Β΄/27-03-2018).

10. Την αριθ. 92/08-05-2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά, σε συνέχεια και συ-
μπλήρωση της προγενέστερης με αριθ. 349/28-11-2017 
απόφασής του, με θέμα: «Ανάληψη αρμοδιότητας χο-
ρήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και 
ιδιωτικών παιδικών ή και βρεφονηπιακών σταθμών», 
όπως ειδικότερα αναγράφεται σε αυτή, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθ. 92/08-05-2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαγκαδά, σε συνέχεια 
και συμπλήρωση της αριθ. 349/28-11-2017 προγενέ-
στερης απόφασής του, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 
81940/2017/06-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Φ.Ε.Κ. 
1092/Β΄/27-03-2018), περί διαπίστωσης επάρκειας προ-
σωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση 
αρμοδιοτήτων από το Δήμο, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 94 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 31 παρ. 2 
του ν. 4257/2014, ως ακολούθως:

• Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων 
παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες καθώς και σε συλλόγους 
ή σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς 
(άρθρο 94 παρ. Β 9).

• Άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδι-
κής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί 
σταθμοί) και ευθύνη λειτουργίας των παιδικών εξοχών 
(άρθρο 94 παρ. Β 10).

• Εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και 
ιδρυμάτων, καθώς και η έγκριση του προϋπολογισμού 
τους, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιχορηγήσε-
ων που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
με κοινωφελείς σκοπούς (άρθρο 94 παρ. Β 11).

• Διορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων, εποπτεία 
και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και αγωγής οικογέ-
νειας του παιδιού, όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, 
Παιδικών Σταθμών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ 
(άρθρο 94 παρ. Β 13).

• Χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, 
εράνων και φιλανθρωπικών αγορών (άρθρο 94 παρ. B 
23).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. 1394 (3)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων 

της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολο-

γίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοπον-

νήσου με τίτλο «Γεωργία Ελεγχόμενου Περιβάλ-

λοντος - Υδροπονία».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
(Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85 

του ν. 4485/2017 Οργάνωση και λειτουργία της ανώτα-
της εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

3. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/ 
2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38).

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/ 
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθ. 723/22-4-2015 απόφαση Προέδρου του 
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου (ΦΕΚ Β΄806/6-5-2015) «Έγκριση 
λειτουργίας Π.Μ.Σ. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπό-
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νων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας 
Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με τίτ-
λο «Γεωργία Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος - Υδροπονία /
Master in Controlled Environment Agriculture - Soilless 
Culture».

6. Την αριθ. 2317/28-7-2017 απόφαση Πρύτανη του 
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου (ΦΕΚ Β΄2996/1-9-2017) έγκριση 
τροποποίησης λειτουργίας του Π.Μ.Σ με τίτλο «Γεωργία 
Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος - Υδροπονία / Master in 
Controlled Environment Agriculture - SoiIIess CuItυre» η 
οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β΄ 806/6.5.2015».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 502/1989 (ΦΕΚ 215/τ.Α΄/ 
3.10.1989) με το οποίο ιδρύεται το Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 
(πρώην Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 91/1913 «Μετονομασία του 
Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου».

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 
στην υπ’ αριθμ. 3/21-03-2018 (θέμα 2ο) συνεδρίασή της 
και τα συνημμένα με αυτό έγγραφα.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στην υπ’ αριθ. 
2/18-04-2018 (θέμα 3ο) συνεδρίασή της.

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. 
Πελοποννήσου στη με αριθ. 7/25-04-2018 (θέμα 1.6) συ-
νεδρίασή της.

12. Την αριθ. Υ.Α. 209644/Ζ1/30-11-2017 (ΥΟΔΔ 642/ 
04.12.2017) διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη του 
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την 
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων 
της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τρο-
φίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με τίτλο 
«Γεωργία Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος -Υδροπονία» ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Πελοπον-
νήσου από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 οργανώνει 
και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Γεωργία Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος -
Υδροπονία / Controlled Environment Agriculture - 
Soilless Culture» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει 
ως γνωστικό αντικείμενο τη Γεωργία Ελεγχόμενου Πε-
ριβάλλοντος - Υδροπονία και τις εφαρμογές της, καλύ-
πτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στη θεωρητική 
της διάσταση όσο και στην πρακτική της.

Η οργάνωση και η ανάπτυξη Π.Μ.Σ. στη «Γεωργία 
Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος - Υδροπονία» θα συμβάλλει 
στην ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής, κάτι το οποίο 

είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαί-
δευση και η δημιουργία αποφοίτων με υψηλή κατάρτιση 
στη Γεωπονική επιστήμη και ειδικότερα στον τομέα της 
Γεωργίας Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος - Υδροπονίας, 
υψηλό διεπιστημονικό υπόβαθρο και ειδίκευση στη γε-
ωπονική επιστήμη και τεχνολογία, ο εφοδιασμός τους 
με την απαραίτητη γνώση και εμπειρία και η παροχή της 
δυνατότητας για επαγγελματική και ακαδημαϊκή δρα-
στηριότητα σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές περιβάλλον. 
Ειδικότεροι σκοποί του ΠΜΣ είναι:

α. η δημιουργία στελεχών με θεωρητικό υπόβαθρο 
και δεξιότητες στη σύγχρονη γεωργική παραγωγή και 
βιώσιμη ανάπτυξη,

β. η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και έρευνας,
γ. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθή-

σουν διδακτορικές σπουδές σε συναφή επιστημονικά 
αντικείμενα,

δ. η δημιουργία αποφοίτων με εξειδικευμένες γνώ-
σεις και πρακτική κατάρτιση που θα τους επιτρέψουν 
να στελεχώσουν ως επαγγελματίες σε θέσεις αυξημένης 
ευθύνης σε μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων, 
και ειδικότερα μονάδες γεωργικής παραγωγής σε συν-
θήκες ελεγχόμενου περιβάλλοντος, και να εργαστούν σε 
αναπτυξιακές εταιρείες, στην κεντρική κυβέρνηση, στην 
περιφερειακή και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του 
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλω-
μα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Γεωργία Ελεγχόμενου Πε-
ριβάλλοντος - Υδροπονία / Master of Science (MSc) in 
Controlled Environment Agriculture - Soilless Culture.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχι-
ούχοι από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή των αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής το αντικείμενο σπουδών των οποίων εί-
ναι συναφές με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της 
επιστήμης και τεχνολογίας της Γεωπονίας, όπως ενδει-
κτικά πτυχιούχοι από τα Τμήματα Επιστήμης Φυτικής 
Παραγωγής, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Βι-
οτεχνολογίας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Ανθρώπου, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής 
Μηχανικής, Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλ-
λιεργειών και Ανθοκομίας, Βιολογικής Γεωργίας.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) 
εξάμηνα σπουδών.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι ενενήντα (90). 
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Το Π.Μ.Σ. θα είναι πλήρους φοίτησης και οι μεταπτυχια-
κοί φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν συνολικά 
οκτώ (8) εξαμηνιαία μαθήματα. Κάθε μεταπτυχιακός 
φοιτητής θα υποχρεούται να παρακολουθήσει και να 
εξετασθεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών 
(Α΄ και Β΄ εξάμηνο) και να εκπονήσει επιτυχώς τη μετα-
πτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες, κατά το Γ΄ εξάμηνο.

Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώ-
νεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

α/α Τίτλος υποχρεωτικών μαθημάτων Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS)

1 Γεωργικές Μονάδες Ελεγχόμε-
νου Περιβάλλοντος (Controlled 
Environment Agricultural 
Systems) 
• Κατασκευαστικά Στοιχεία 
(Structural Components) 
• Μικρομετεωρολογία 
(Micrometeorology) 
• Διαχείριση Ενέργειας και 
Πόρων (Energy and Resource 
Management)

8

2 Υδροπονικά Συστήματα 
(Hydroponic Systems) 8

3 Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού σε Ελεγχόμενο Περιβάλ-
λον (Plant Propagation under 
Controlled Environment)

7

4 Οικονομοτεχνική Ανάλυση σε 
Μονάδες Ελεγχόμενου 
Περιβάλλοντος (Economic and 
Technical Analysis in Controlled 
Environment Units)

7

Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Τίτλος υποχρεωτικών μαθημάτων Πιστωτικές 
Μ ον ά δ ε ς 
(ECTS)

5 Τεχνικές και Ειδικά Θέματα θρέ-
ψης Ανθοκηπευτικών και Φαρμα-
κευτικών Φυτών σε Υδροπονικές 
Καλλιέργειες (Techniques and 
Specific Issues in Plant Nutrition 
in Hydroponic Cultivation of 
Vegetables, Floriculture and 
Medicinal plants)

9

6 Μετασυλλεκτική Τεχνολογία 
(Postharvest Technology) 7

7 Βιοτεχνολογία Φυτών σε 
Ελεγχόμενο Περιβάλλον (Plant 
Biotechnology under Controlled 
Environment)

7

8 Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Εχθρών και Ασθενειών σε 
Ελεγχόμενο Περιβάλλον 
(Integrated Pest Management in 
Controlled Environment)

7

Σύνολο: 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Τίτλος Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS)

9 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργα-
σία (Master thesis)

30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται 
κατά ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15). Τα μέλη των κα-
τηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμή-
ματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παραγράφου 1 του άρθρου 34 καθώς και της πα-
ραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν.4485/2017, μπορούν 
μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, 
και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους 
ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 
του ν.4485/2017.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 36 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή του τμήματος Τεχνολόγων Γε-
ωπόνων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου είναι επαρκής για την 
κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η διδασκα-
λία των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων 
καθώς και η εκπόνηση ερευνητικών εργασιών πραγμα-
τοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (αίθουσα 
σεμιναρίων και πολυμέσων του Π.Μ.Σ., εργαστηριακές 
αίθουσες, ερευνητικά εργαστήρια, θερμοκηπιακές εγκα-
ταστάσεις). Επιπλέον, στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου λειτουργεί 
οργανωμένη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης και 
τα μέλη Δ.Ε.Π., προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά της Γεωπονικής Επιστήμης και των συναφών 
προς αυτήν Επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκατα-
στάσεις του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής 
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Δι-
ατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου αξιοποιώντας την υπάρ-
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χουσα υποδομή. Στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου υπάρχουν 12 
θερμοκήπια συνολικής εκτάσεως 3.200 m2. Εξ’ αυτών τα 
800 m2 είναι ειδικά διαμορφωμένα για έρευνα (τρία θερ-
μοκήπια υαλόφρακτα και ένα με κάλυψη από σκληρό πλα-
στικό). Στα εν λόγω θερμοκήπια υπάρχουν εγκαταστάσεις 
υψηλής τεχνολογίας (αυτοματισμοί, διάφορα υδροπονικά 
συστήματα, κ.λπ.) και μπορούν να αξιοποιηθούν για εκ-
παίδευση υψηλού επιπέδου. Τα υπόλοιπα 2.400 m2 είναι 
θερμοκήπια μερικώς εξοπλισμένα. Διατίθενται, επίσης, 
τρεις θάλαμοι (walk in) ελέγχου θερμοκρασίας, φωτισμού 
και υγρασίας με συνολική επιφάνεια 20 m2 που είναι κα-
τάλληλοι για την ανάπτυξη φυτών σε πλήρως ελεγχόμενο 
περιβάλλον. Όπως αναφέρθηκε, όλες οι παραπάνω κατα-
σκευές εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογών του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Σχολή Τεχνολογίας 
Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. 
Πελοποννήσου διαθέτει επίσης σημαντικό εργαστηριακό 
εξοπλισμό και μπορεί να καλύψει επαρκέστατα τις ανά-
γκες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδικεύσεως. Πιο 
συγκεκριμένα, πέρα από το βασικό και τον παρελκόμε-
νο εξοπλισμό των θερμοκηπίων και των θερμοκηπιακών 
εγκαταστάσεων που αναφέρθηκαν, υφίστανται και πλή-
ρως εξοπλισμένα εργαστήρια του Τμήματος Τεχνολόγων 
Γεωπόνων, των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με την 
ειδικότητα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. 
Επιπρόσθετα, στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τε-
χνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοπον-
νήσου λειτουργούν οργανωμένα εργαστήρια, όπως για 
παράδειγμα Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης, Ηλεκτρονικής 
Μικροσκοπίας, Μικροβιολογίας Τροφίμων, κλπ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κάθε 
φορά.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός για τη λειτουργία του 
Π.Μ.Σ. περιέχει την καταγραφή των εσόδων και εξόδων 
κατά έτος, ανά κατηγορία:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΕΙΣΡΟΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ποσό  σε €

1

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των 
συνεργαζόμενων για την οργάνω-
σή του φορέων σύμφωνα με το 
άρθρο 43 του ν. 4485/2017

6.000 €

2
Προϋπολογισμός του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων

13.000 €

3

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα 
και κάθε είδους χορηγίες φορέων 
του δημοσίου τομέα, όπως οριο-
θετείται στην περιπτ. α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 
143), ή του ιδιωτικού τομέα

-

4 Πόροι από ερευνητικά προγράμ-
ματα -

5
Πόροι από προγράμματα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών 
οργανισμών

-

6
Μέρος των εσόδων των Ειδικών 
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.

-

7 Κάθε άλλη νόμιμη αιτία -

ΣΥΝΟΛΟ 19.000 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΕΚΡΟΕΣ

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 1.000 €

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές -

3 Δαπάνες αναλωσίμων 7.000 €

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκό-
ντων του Π.Μ.Σ. 2.500 €

5 Δαπάνες μετακινήσεων των φοι-
τητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς 

2.500 €

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευ-
νητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ.

-

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμε-
τέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

-

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπι-
κού της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017

3.000 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 1.000 €

10 Λοιπές δαπάνες, όπως, έξοδα δη-
μοσιότητας-προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνω-
σης συνεδρίου, δαπάνες εργασι-
ών πεδίου

2.000 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)

11 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος 
(30%) με προτεραιότητα στην 
κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. 
που λειτουργούν χωρίς τέλη φοί-
τησης

-

ΣΥΝΟΛΟ 19.000 €

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολό-
γων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και με βάση τις 
ανάγκες του Π.Μ.Σ., ο ανωτέρω προϋπολογισμός μπορεί 
να τροποποιείται.
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Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Καλαμάτα, 4 Ιουνίου 2018

 Ο Πρύτανης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΛΟΣ 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
   Στην 94564/Ν1/7-6-2017 απόφαση του Υπουργού Παι-

δείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύτηκε 
στο 2094/19-6-2017 (τ.Β΄)

- στη σελίδα 20959, στη Β΄ στήλη, στο στίχο 9 εκ των 
κάτω αντικαθίσταται το εσφαλμένο «Αριθμ. Βαθμ. Προτερ. 
94564/Δ1» στο ορθό «Αριθμ. Βαθμ. Προτερ. 94564/Ν1».

- στη σελίδα 20960, στη Α΄ στήλη, στο στίχο 12 εκ των 
κάτω αντικαθίσταται το εσφαλμένο «από το σχολικό έτος 
2016-2017» στο ορθό «από το σχολικό έτος 2017-2018».

(Από το Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων)  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02023352006180008*
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