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Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη Δε-
δομένων» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλε-
πικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 97888 ΕΞ 2020 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουρ-

γείου Οικονομικών. 

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (A’ 98).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δι-
αχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις της 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (A’ 176).

3. Την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 35, των παρ. 1 και 
2 του άρθρου 36 και την περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 37 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (A’ 181).

5. Την υπό στοιχεία 27871 ΕΞ 2020/06.03.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός της Πηνελό-
πης Παγώνη του Σωτηρίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμ-
ματέως του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 185).

6. Την υπό στοιχεία 145311ΕΞ2019/19.12.2019 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των πιστώ-
σεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του 
υπουργείου οικονομικών επιμέρους ελαχιστοβάθμιους 
αναλυτικούς λογαριασμούς εξόδων»(6ΞΓΕΗ-ΣΦΤ).

7. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

8. Το υπό στοιχεία 55257ΕΞ2020/04.06.2020 έγγραφο 
της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με το οποίο μας γνω-
στοποιείται ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας 
πέρα από το κανονικό ωράριο, υπαλλήλων της Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, προ-
κειμένου η υπηρεσία να αντιμετωπίσει έκτακτες υπηρε-
σιακές ανάγκες.

9. Το υπό στοιχεία 66755ΕΞ2020/30.06.2020 έγγραφο 
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Οργάνωσης.

10. Την υπό στοιχεία 83404ΕΞ2020/31.07.2020 απόφα-
ση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά 
στην απογευματινή υπερωριακή εργασία υπαλλήλων 
της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οι-
κονομικών (ΑΔΑ: ΨΠ84Η-ΩΟΘ).

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000€), η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του Ειδικού Φορέα 1023-501-0000000 και λογαριασμού 
2120201001 του Υπουργείου Οικονομικών οικονομικού 
έτους 2020, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας για είκοσι δύο (22) υπαλλήλους της 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικο-
νομικών, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση 
της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
έως 31-12-2020, για μέχρι 120 ώρες συνολικά ο καθένας.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο-
ζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιού-
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χοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε 
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με-
τέχουν και περισσότεροι καθώς και αποσπασμένοι υπάλ-
ληλοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, που 
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών και η συγκρότηση του συνερ-
γείου θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμένου της Μονά-
δας. Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στο Γραφείο της 
Υπηρεσιακής Γραμματέως και στην Αυτοτελή Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά-
δοση του έργου θα βεβαιωθεί εγγράφως στη Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, με ευθύνη του 
Προϊσταμένου της Μονάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ   

Ι

 Αριθμ. 149308 (2)
Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης 

Κυνηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγε-

τικής περιόδου 2020-2021. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας» (Α’ 231).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 253 και 254 του ν.δ. 86/
1969 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως έχουν αντικαταστα-
θεί αντίστοιχα με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 177/1975.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 453/1977 «περί 
ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και των όρων και 
προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας σ’ αυτές».

4. Τις υπ’  αρ. 103803/3872/22-7-2002 και 101729/
2252/10-5-2004 διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα κυνηγίου Ε.Κ.Π. 
στο νησί Αταλαντονήσι».

5. Την υπ’ αρ. 235228/5821/1977 απόφαση του Υπουρ-
γού Γεωργίας «Περί χαρακτηρισμού και ιδρύσεως Ε.Κ.Π. 
στο νησί Αταλαντονήσι».

6. Την υπ’ αρ. 6985/85797/01-06-2017 απόφαση του 
Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο-
γραφής στους προϊσταμένους ή προϊσταμένες των Δι-
ευθύνσεων Δασών των Νομών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε.» (Β’ 2003).

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71449/1852/21-7-2020 
(Β’ 3171) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Kαθορι-
σμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου, για το κυνηγετικό 
έτος 2020-2021».

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 
(Β’ 3053) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, «Ρυθμίσεις Θήρας για την Κυνηγετική περίοδο 
2020- 2021».

9. Την υπ’ αρ. 154568/2102/10-08-2017 διαταγή της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δ.Π. «Καθορισμός 
ελαχίστων τελών έκδοσης ειδικής άδειας και ελαχίστων 
καταβλητέων αξιών θηραμάτων Ε.Κ.Π. που διαχειρίζο-
νται από τις Δασικές Υπηρεσίες».

10. Το πρόγραμμα Κυνηγίου της Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου, 
όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε από το Δασαρχείο 
Αταλάντης, με την υπ’ αρ. 142652/31-08-2020 πρότασή 
του.

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη από την 
απόφαση αυτή, σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε το Πρόγραμμα Θήρας της Ελεγχόμενης 
Κυνηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής πε-
ριόδου 2020-2021 ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) 
Αταλαντονήσου κυνηγετικής περιόδου 
2020-2021

Άρθρο 1
Για να αποκτήσει κανείς το δικαίωμα κυνηγίου στην 

κυνηγετική Περιοχή Αταλαντονήσου, απαιτούνται:
1.1. Κατοχή κοινής αδείας κυνηγίου, ήτοι Γενικής, Πε-

ριφερειακής ή Τοπικής, που να ισχύει και για το Νομό 
Φθιώτιδας.

1.2. Η απόκτηση Ειδικής άδειας για το κυνήγι στην 
Ελεγχόμενη Κυνηγετική περιοχή.

Άρθρο 2
Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την Ειδι-

κή άδεια, πρέπει να υποβάλει στο Δασαρχείο Αταλάντης:
2.1. α) Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το ονοματε-

πώνυμο, το όνομα του πατέρα, ο τόπος και η Διεύθυνση 
κατοικίας, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας.

β) Φωτοαντίγραφο της άδειας θήρας που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 262 του 
ν.δ. 86/1969 ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται η χρονολογία, 
ο αριθμός και η δασική αρχή που την εξέδωσε.

2.2. Η τιμή της ειδικής άδειας, για το κυνήγι πτερωτών 
θηραμάτων και αγριοκούνελου καθορίζεται ως εξής:

2.2.α. Για όλους τους Έλληνες υπηκόους, τους υπηκό-
ους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους 
υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας 
πέραν της 15ετίας καθώς και τους διπλωματικούς υπαλ-
λήλους ευρώ 15 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).

Για τους Έλληνες κυνηγούς που κατοικούν στο Ν. Φθι-
ώτιδας 10 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).

Η ιδιότητα διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται 
από την αρμόδια προξενική αρχή, η δε άδεια διαμονής 
των υπηκόων ξένων κρατών(εκτός μελών Ε.Ε.), πέραν 
της 15ετίας, θα βεβαιώνεται,σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.
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2.2. β. Για τους υπηκόους λοιπών ξένων κρατών (εκτός 
Ε.Ε), οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας να κυνηγήσουν 
χρειάζεται:

- Γενική άδεια που θα εκδίδεται από την υπηρεσία 
μας, με καταβολή τελών, όπως αυτά ορίζονται με την 
ετήσια απόφαση ρύθμισης θεμάτων θήρας του ΥΠΕΝ, 
για διάρκεια δεκαπέντε (15) ημερών ή δύο (2) μηνών ή 
ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο. Επιπλέον απαιτείται 
η προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να καλύ-
πτει το κυνηγό σε περίπτωση κυνηγετικού ατυχήματος 
στην χώρα μας.

- Ειδική άδεια ευρώ 40 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).
2.3 . Η τιμή της ειδικής άδειας, για το κυνήγι του αίγα-

γρου καθορίζεται ως εξης:
2.3. α Για όλους τους Έλληνες υπηκόους, τους υπη-

κόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους 
υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας 
πέραν της 15ετίας, καθώς και τους διπλωματικούς υπαλ-
λήλους ευρώ 25 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).

Για τους Έλληνες κυνηγούς που κατοικούν στο Ν. Φθι-
ώτιδας ευρώ 20 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).

Η ιδιότητα διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται 
από την αρμόδια Προξενική Αρχή, η δε άδεια διαμονής 
των υπηκόων ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.) πέραν 
της 15ετίας θα βεβαιώνεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

2.3.β Για τους υπηκόους λοιπών ξένων κρατών (εκτός 
Ε.Ε.), οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας να κυνηγήσουν 
χρειάζεται:

- Γενική άδεια που θα εκδίδεται από την υπηρεσία 
μας με καταβολή τελών, όπως αυτά ορίζονται με την 
ετήσια απόφαση ρύθμισης θεμάτων θήρας του ΥΠΕΝ 
για διάρκεια δεκαπέντε (15) ημερών ή δύο (2) μηνών ή 
ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο. Επιπλέον απαιτείται 
η προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να καλύ-
πτει τον κυνηγό σε περίπτωση κυνηγετικού ατυχήματος 
στη χώρα μας.

- Ειδική άδεια ευρώ 50 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).
2.4 Η ειδική άδεια ισχύει για την ημερομηνία που ανα-

γράφεται σ’ αυτή.
2.5 Το κυνήγι του αίγαγρου θα γίνει κατά ομάδες κυ-

νηγών που μπορεί να είναι μέχρι τέσσερα (4) άτομα. 
Επισημαίνεται δε, ότι δεν μπορούν να κυνηγήσουν τον 
αίγαγρο πάνω από δύο (2) ομάδες την ίδια μέρα.

2.6 Υπάρχει δυνατότητα για αυτούς που επιθυμούν 
να κυνηγήσουν με άλλους κυνηγούς, το πολύ μέχρι 
τέσσερις (4), να υποβάλλουν μια αίτηση στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του καθενός χωριστά και να 
συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που καθορίζονται 
στο άρθρο 2 κατά περίπτωση.

2.7 Ο κυνηγός που τήρησε τη διαδικασία του άρθρου 
αυτού, παίρνει σειρά προτεραιότητας κυνηγίου στην 
Ε.Κ.Π.

2.8 Ο επόπτης της Ε.Κ.Π. καθορίζει την ημερομηνία 
κυνηγίου, για κάθε ενδιαφερόμενο, τον αριθμό των κυ-
νηγών σε κάθε είσοδο κ.λπ.

2.9 Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός μπορεί να υποβάλλει 
αίτηση για σειρά προτεραιότητας από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης του προγράμματος κυνηγίου 

από το Διευθυντή Δασών Ν. Φθιώτιδας και να ακολουθή-
σει τη λοιπή διαδικασία αργότερα (δηλ. μετά τη θεώρηση 
της κοινής άδειας κυνηγίου). Κάθε αίτηση πρωτοκολλεί-
ται, δίδεται η σειρά προτεραιότητας.

Άρθρο 3
3.1 Ο κυνηγός που δεν ακολούθησε την διαδικασία 

του άρθρου 2 του Προγράμματος αυτού, δεν έχει κανένα 
δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π., εκτός της περίπτωσης 
του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4.1 του παρόντος προ-
γράμματος.

3.2 Αν για οποιαδήποτε αιτία, ύστερα από εισήγηση 
του επόπτη της Ε.Κ.Π. απαγορευθεί το κυνήγι, η υπηρε-
σία δεν φέρει καμία ευθύνη παρά μόνο να επιστρέψει 
στους κυνηγούς τα χρηματικά ποσά επιβαρυνόμενα με 
τα έξοδα αποστολής κατά την διαδικασία περί επιστρο-
φής εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Άρθρο 4
4.1 Με βάση τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, ο επό-

πτης της Ε.Κ.Π. καταρτίζει τις ονομαστικές καταστάσεις 
των κυνηγών, κατά ημερομηνίες. Σε κυνηγούς οι οποίοι 
θα προσέλθουν για κυνήγι, χωρίς να ειδοποιηθούν από 
την υπηρεσία, δεν θα επιτραπεί η είσοδός τους στο Ατα-
λαντονήσι, εφόσον είναι συμπληρωμένος ο επιτρεπόμε-
νος αριθμός κυνηγών.

Σε περίπτωση που ο επιτρεπόμενος αριθμός κυνηγών 
δεν έχει συμπληρωθεί, με απόφαση του εκάστοτε υπεύ-
θυνου δασικού υπαλλήλου, υπάρχει η δυνατότητα να 
επιτραπεί η είσοδος κυνηγών χωρίς να έχουν υποβάλλει 
σχετική αίτηση, εφόσον εκδοθεί ειδική άδεια κυνηγίου.

4.2 Σε κάθε τομέα (8 τομείς) κατά τις ημέρες κυνηγιού 
των πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου επιτρέπε-
ται να κυνηγάει μόνο μια ομάδα κυνηγών και ο αριθμός 
των κυνηγών κάθε ομάδας, δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τους έξι (6).

Άρθρο 5
5.1 Οι ενδιαφερόμενοι κυνηγοί μπορούν να παρουσια-

σθούν την ημερομηνία που καθορίσθηκε στην παραλία 
Αταλάντης (Σκάλα Αταλάντης) το αργότερο μέχρι την 
07:00 ώρα της ημέρας που έχει ορισθεί να κυνηγήσουν. 
Στην συνέχεια εφοδιάζονται με την Ειδική Άδεια και παίρ-
νουν οδηγίες και λεπτομέρειες σχετικά με το κυνήγι από 
τα αρμόδια όργανα της Ε.Κ.Π.

5.2 Ειδικότερα ενημερώνονται για τον τόπο συγκε-
ντρώσεως, ώρα ενάρξεως του κυνηγίου και γενικά για 
τον τρόπο διεξαγωγής του κυνηγίου.

5.3 Οι κυνηγοί πρέπει να γνωρίζουν τον κανονισμό και 
τα επιτρεπόμενα είδη θηραμάτων της Ε.Κ.Π.

5.4 Η υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την 
μετάβαση και επιστροφή των κυνηγών στο Αταλαντο-
νήσι, τα δε έξοδα μετάβασης και επιστροφής βαρύνουν 
τους κυνηγούς εξ ολοκλήρου.

5.5 Ο κυνηγός ή η ομάδα των κυνηγών που παίρνει μέ-
ρος στο κυνήγι μέσα στην Ε.Κ.Π. συνοδεύεται από αρμό-
δια δασικά όργανα της Ε.Κ.Π.. Η υπηρεσία δε φέρει καμία 
ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ατύχημα κ.λπ. κυνηγού 
κατά την διάρκεια κυνηγίου από οποιαδήποτε αιτία.
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5.6 Οι κυνηγοί όλων των θηραμάτων κατά την διάρκεια 
του κυνηγίου,θα φέρουν στον κορμό του σώματός τους 
υποχρεωτικά φωσφορούχα γιλέκα χρώματος πορτοκαλί 
προς αποφυγή ατυχημάτων. Κυνηγοί που δεν θα έχουν 
φωσφορούχα γιλέκα θα απομακρύνονται της Ε.Κ.Π. και 
θα στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή 
αποζημίωση.

5.7 Η ειδική άδεια και η άδεια κυνηγίου παραδίδονται 
στα αρμόδια δασικά όργανα πριν αρχίσει το κυνήγι και 
επιστρέφονται αφού τελειώσει το κυνήγι,προσωπικά 
στον καθένα και εφόσον όλα έχουν καλώς.

Άρθρο 6
6.1 Ο κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του ένα 

κυνηγετικό όπλο (μονόκαννο, δίκαννο). Χρήση επανα-
ληπτικού (καραμπίνα) επιτρέπεται εφόσον μπορεί να 
δεχτεί γέμισμα με τρία (3), το πολύ, φυσίγγια. Για όλα τα 
όπλα που θα χρησιμοποιηθούν στο κυνήγι,πρέπει να 
έχουν εκδοθεί και να είναι σε ισχύ, οι σχετικές άδειες 
κατοχής αυτών.

6.2 Για το κυνήγι των πτερωτών θηραμάτων και του 
αγριοκούνελου, απαγορεύεται η χρήση φυσιγγίων κάτω 
του Νο 5.

6.3 Για το κυνήγι του αίγαγρου χρησιμοποιούνται απο-
κλειστικά και μόνο μονόβολα φυσίγγια. Τα εννεάβολα ή 
οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια απαγορεύονται. Επίσης δι-
ευκρινίζεται ότι στο κυνήγι του αίγαγρου απαγορεύεται 
η χρησιμοποίηση κυνηγετικών σκύλων γενικώς.

6.4 Βοηθητικά μέσα, όπως ασύρματοι, διόπτρες, μι-
μητές φωνών κ.λπ. απαγορεύονται παντελώς. Κινητά 
τηλέφωνα απαγορεύονται να χρησιμοποιούνται ως βο-
ηθητικά μέσα κυνηγίου.

6.5 Ο μεμονωμένος κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιή-
σει μέχρι δυο (2) υγιείς κυνηγετικούς σκύλους δείκτες, 
τα οποία θα υπακούουν απόλυτα στο πρόσταγμά του. 
Ομάδα με τρεις (3) κυνηγούς, μπορεί να χρησιμοποιήσει 
μέχρι τρεις (3) κυνηγετικούς σκύλους δείκτες. Απαγορεύ-
εται η χρησιμοποίηση κυνηγετικών σκύλων δίωξης, στο 
κυνήγι όλων των θηραμάτων.

6.6 Ομάδα μεγαλύτερη των τριών (3) κυνηγών, μπορεί 
να χρησιμοποιήσει τόσα σκυλιά, όσα είναι και τα άτομα 
της ομάδας, σε καμία όμως περίπτωση, περισσότερα 
από πέντε (5) σκυλιά.

6.7 Οι ιδιοκτήτες των κυνηγετικών σκύλων, που ει-
σέρχονται στην Ε.Κ.Π., πρέπει να είναι εφοδιασμένοι 
με το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο 
του σκύλου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του 
ν.  4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα 
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την 
εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό 
σκοπό» (Α’ 15).

Κυνηγετικός σκύλος που δεν έχει εμβολιαστεί για τη 
λύσσα και δεν έχει σημανθεί ηλεκτρονικά,σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του ν. 4039/2012, ΔΕΝ επιτρέπεται να εισέρ-
χεται εντός της Ε.Κ.Π. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός θα 
πρέπει να έχει καταγραφεί από κτηνίατρο στο βιβλιάριο 
υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, όπως και 
ο αριθμός της σήμανσης(χειρόγραφα ή με την ετικέτα 
ταυτοποίησης).

6.8 Ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του σκύλου ευθύνεται 
για βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από το σκύλο σε 
ανθρώπους ή ζώα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 924 του Αστικού Κώδικα και εφόσον απωλεσθεί 
ο σκύλος εντός της ΕΚΠ Αταλαντονήσου δεν υφίσταται 
υποχρέωση των οργάνων της για την ανεύρεση του και 
θα απαγορεύεται η είσοδος στον ιδιοκτήτη ή συνοδό 
του στην ΕΚΠ Αταλαντονήσου κατά την τρέχουσα κυ-
νηγετική περίοδο.

Άρθρο 7
7.1 Κυνηγοί που δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα κυ-

νηγίου της ΕΚΠ Αταλαντονήσου και δεν συμμορφώνο-
νται με τις εντολές και τις υποδείξεις των οργάνων της, 
θα στερούνται του κυνηγίου, μέχρι δέκα (10) κυνηγετι-
κές μέρες, μετά από πρόταση του επόπτη της ΕΚΠ και 
απόφαση του Δασάρχη Αταλάντης. Σε περίπτωση υπο-
τροπής, θα κατάσχονται οι άδειες κυνηγίου (Κοινή και 
Ειδική), το κυνηγετικό όπλο και οι κυνηγοί θα διώκονται 
ποινικά για παράβαση της ρυθμιστικής διάταξης κυνηγί-
ου, κατά το άρθρο 287 παρ. 18 του ν.δ. 86/1969.

7.2 Εάν από κυνηγό ή ομάδα κυνηγών, φονευθεί θή-
ραμα του οποίου το κυνήγι απαγορεύεται, κατά το χρό-
νο εκείνο, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα. Οι 
διενεργούντες παράνομη θήρα της περίπτωσης αυτής 
θα διώκονται ποινικά, με τις διατάξεις περί θήρας και για 
παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (παρ. 18 του 
άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969), τα θηράματα και μέσα 
κυνηγίου θα κατάσχονται και πέραν των άλλων επιπτώ-
σεων, θα στερούνται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την 
τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. Τα κατασχεμένα θηρά-
ματα θα εκποιούνται, οι δε παραβάτες θα αποκλείονται 
της δημοπρασίας.

7.3 Σε περίπτωση που κυνηγός, θανατώσει θήραμα και 
το αποκρύψει, το θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί 
τόπου η εκτός της Ε.Κ.Π., ο κυνηγός δε, διώκεται ποινικά 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί θήρας και για παράβαση 
ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (παρ. 18 του άρθρου 
287 του ν.δ. 86/1969) και στερείται της ειδικής άδειας 
κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

7.4 Σε περίπτωση που κυνηγός, σε κυνήγι αίγαγρου 
χρησιμοποιήσει εννεάβολα φυσίγγια (σφαιρίδια) ή 
οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια, πλην των μονόβολων 
(βλημάτων) το τυχόν θηρευθέν θήραμα κατάσχεται 
και εκποιείται επί τόπου ή εκτός της Ε.Κ.Π., ολόκληρη η 
ομάδα στερείται του κυνηγίου στην Ε.Κ.Π., ο παραβάτης 
κυνηγός στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την 
τρέχουσα κυνηγετική περίοδο και διώκεται ποινικά με 
τις διατάξεις περί θήρας και για παράβαση ρυθμιστι-
κής διάταξης κυνηγίου (παρ. 18  του άρθρου 287 του 
ν.δ. 86/1969).

7.5 Απαγορεύεται το κυνήγι μη αναπτυγμένων θηρα-
μάτων και του θηλυκού αίγαγρου. Αναπτυγμένο θεωρεί-
ται ο αίγαγρος άνω των δύο (2) ετών και τα πτερωτά θη-
ράματα άνω των πέντε (5) μηνών. Οι παραβάτες κυνηγοί, 
πέραν των ποινικών τους ευθυνών, κατά την παρ. 21 του 
άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969, καταβάλουν την αξία τους 
στο διπλάσιο και στερούνται της ειδικής άδειας κυνηγίου 
για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
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7.6 Κυνηγός που πυροβολεί θηράματα, από απόσταση μεγαλύτερη των 40 μέτρων, πέραν των ποινικών του 
ευθυνών (παρ. 21 του άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969), απομακρύνεται άμεσα από την ΕΚΠ.

7.7 Σε περίπτωση που κυνηγός, θηρεύσει περισσότερα των επιτρεπόμενων, για κάθε ημέρα κυνηγίου, θηράματα 
πλην αίγαγρου, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7.2 
της παρούσας.

7.8 Σε περίπτωση που ομάδα κυνηγών θηρεύσει μέχρι έναν (1) αίγαγρο επιπλέον, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως 
λάθος και η ομάδα απλά θα καταβάλλει για το επιπλέον θήραμα το διπλάσιο της αξίας του. Αν όμως η ομάδα θηρεύσει 
περισσότερα του ενός επιπλέον θηράματα, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα και επισύρει τις αντίστοιχες 
ποινές του άρθρου 7.2 της παρούσης.

7.9 Κυνηγοί, που έχουν απομακρυνθεί από την ομάδα τους κατά την διάρκεια του κυνηγίου, απομακρύνονται 
από την ΕΚΠ και στερούνται του κυνηγίου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.

Άρθρο 8
8.1 Μετά το τέλος του κυνηγίου, το εντεταλμένο δασικό όργανο της Ε.Κ.Π., εκδίδει τιμολόγιο πώλησης-δελτίο 

αποστολής, από διπλότυπο στέλεχος και εισπράττει το σχετικό ποσό. Το αντίγραφο του τιμολογίου που θα δίνεται 
στον κυνηγό, αποτελεί νόμιμο τίτλο κατοχής των θηραμάτων που αναγράφονται για την μεταφορά κ.λπ. αυτών.

8.2 Ομάδα κυνηγών πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου, δικαιούται να κατανέμει μεταξύ των μελών αυτής, 
μέχρι το ανώτερο επιτρεπτό όριο, τα θηράματα που κυνηγήθηκαν από αυτή.

8.3 Όταν η ομάδα αποτελείται από Έλληνες κυνηγούς και κυνηγούς περιοχής Ν. Φθιώτιδας ή κυνηγούς υπηκόους 
Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε οι τιμές όλων των φονευθέντων θηραμάτων καθορίζονται από τις τιμές 
των θηραμάτων που αναγράφονται στη στήλη τέσσερα (4), του πίνακα άρθρου (10). Αν η ομάδα έχει και αλλοδαπούς 
κυνηγούς άλλων ξένων κρατών(εκτός ΕΕ), τότε οι τιμές καθορίζονται με τη στήλη πέντε (5) του πίνακα άρθρου (10).

Άρθρο 9
9.1 Με απόφαση του Διευθυντή Δασών Ν. Φθιώτιδας ύστερα από εισήγηση του Επόπτη ΕΚΠ, είναι δυνατό να 

τροποποιηθεί το πρόγραμμα θήρας ή να διακοπεί για ορισμένο χρόνο το κυνήγι ή οριστικά για ένα ή όλα τα είδη 
θηραμάτων εφόσον συντρέχουν λόγοι (π.χ. έλλειψη θηραμάτων) ή να παραταθεί μέχρι ένα μήνα.

9.2 Διακόπτεται το κυνήγι σε οποιαδήποτε περίπτωση κρίνει ο επόπτης της Ε.Κ.Π. κατά τη διάρκεια μιας κυνη-
γετικής ημέρας.

9.3 Ο επόπτης της Ε.Κ.Π. δύναται, σε περίπτωση κακοκαιρίας όταν δεν μπορεί να διεξαχθεί το κυνήγι, να καθορίσει 
ως μέρα αυτού την επόμενη ή και άλλη μέρα.

9.4 Οι υπάλληλοι του Δασαρχείου Αταλάντης που θα απασχολούνται στην Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου κατά τις ημέρες 
κυνηγίου θα καθορίζονται με μηνιαίο πρόγραμμα του Δασάρχη Αταλάντης.

9.5 Κάθε άλλη λεπτομέρεια ως προς την λειτουργία της Ε.Κ.Π. που δεν καταχωρείται στο πρόγραμμα καθορίζεται 
από τον επόπτη της Ε.Κ.Π., μέσα στα πλαίσια του π.δ. 453/1977.

Άρθρο 10
10.1 Κατά την κυνηγετική περίοδο 2020-2021 επιτρέπεται για κάθε κυνηγό, το κυνήγι των κατωτέρω θηραμάτων 

σε αριθμό και τιμή μονάδας.

α/α
είδος 

θηραμάτων 
στήλη (1)

επιτρεπόμενος 
αριθμός 

στήλη (2)

τιμή μονάδας 
ευρώ 

στήλη (3)

τιμή μονάδας ευρώ 
στήλη (4)

τιμή μονάδας ευρώ 
στήλη (5)

Κυνηγοί 
Ν. Φθιώτιδας

Κυνηγοί Έλληνες, υπήκοοι 
Κρατών Ε.Ε., Διπλωματικοί 

Υπάλληλοι κ.λπ.

Αλλοδαποί κυνηγοί 
άλλων ξένων κρατών 

(εκτός Ε.Ε.)

1 Φασιανός 4 7,00 8,50 15,00

2 Πέρδικα 4 6,00 7,50 14,00

3 Αγριοκούνελο 10 3,00 4,00 8,00

4 Μπεκάτσα 10 4,00 5,00 9,00

5 Περιστεροειδή 15 2,00 2,50 5,00

6 Τσίχλες/
Κοτσύφια 25 2,00 2,50 5,00

7 Αίγαγρος (1)ανά ομάδα 180,00 250,00 450,00

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 13%.
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Άρθρο 11
11.1 Η κυνηγετική περίοδος της Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου 

αρχίζει:
Α) Για το κυνήγι πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνε-

λου, στις 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ημέρα Σάββατο και λήγει 
στις 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ημέρα Σάββατο και

Β) Για το κυνήγι αιγάγρου, στις 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, 
ημέρα Παρασκευή.

Ημέρες κυνηγίου ορίζονται:
α) Για πτερωτά θηράματα και αγριοκούνελο: Σάββατο
β) Για τον αίγαγρο: Παρασκευή
Με απόφαση του Διευθυντή Δασών Φθιώτιδας είναι 

δυνατό οι ανωτέρω ημερομηνίες να τροποποιούνται, 
όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Άρθρο 12
12.1 Οι συνοδοί κυνηγών που τους ακολουθούν στο 

κυνήγι, οι οποίοι υποχρεωτικά πρέπει να είναι ενήλικες 
και να μην φέρουν όπλο στη διάρκεια του κυνηγίου, 
πληρώνουν τέλος εισόδου 4 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 
για κάθε ημέρα.

12.2 Οι συνοδοί των κυνηγών που ΔΕΝ τους ακολου-
θούν στο κυνήγι, ΔΕΝ καταβάλλουν τέλη εισόδου, οφεί-
λουν όμως να προστατεύουν τα θηράματα, ενώ για την 
αποφυγή κυνηγετικού ατυχήματος, απαγορεύεται ρητώς 
η είσοδος τους, στους κυνηγετικούς τομείς.

Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν τον κανονισμό 
προστασίας και ησυχίας των θηραμάτων.

Άρθρο 13
13.1 Την Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου μπορούν να επισκέ-

πτονται όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν την πανίδα και 
χλωρίδα αυτής αλλά και για λόγους επιστημονικούς, ψυ-
χαγωγίας και μαθήσεως κατόπιν αδείας του Δασαρχείου 
Αταλάντης, εκτός των ημερών κυνηγίου.

Ο τρόπος, ο χρόνος, ο τόπος, η συμπεριφορά και οι 
λοιπές υποχρεώσεις εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. θα κα-
θορίζονται με τη σχετική άδεια.

Άρθρο 14
14.1 Οι κυνηγοί οφείλουν να συλλέγουν και να απο-

μακρύνουν από την Ε.Κ.Π. τα φυσίγγια που χρησιμοποι-
ήθηκαν.

14.2 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν 
πρόγραμμα, το οποίο έχει θέση ρυθμιστικής διάταξης 
θήρας, ισχύουν οι γενικές περί θήρας διατάξεις, καθώς 
και άλλων που αφορούν στην λειτουργία των δημοσίων 
Ε.Κ.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και θα ισχύει για το κυνηγετικό έτος 
2020-2021. 

 Λαμία, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Φθιώτιδας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ   

 Αριθμ. απόφ. 313 (3)
Αλλαγή επωνυμίας μουσικής σχολής. 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’  αρ. 319/2019 απόφαση του Δημάρχου 

Καρύστου «Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντι-
δημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (αρ. 59) και 
ορισμός εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων», όπως 
συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 291/26-8-2020 απόφαση 
“Απόφαση Δημάρχου για ορισμό αναπληρωτή Αντιδη-
μάρχου και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (αρ.59)”».

2. Την υπ’  αρ. 252/31-7-2020 (ΑΔΑ:6Κ88ΩΕΦ-ΚΦΓ) 
απόφαση Αντιδημάρχου Καρύστου «Άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας ιδιωτικής μουσικής σχολής»(Β’ 3433).

3. Την υπ’ αρ. 9845/8-9-2020 αίτηση του Ξυδέα Πανα-
γιώτη του Γεωργίου, ιδιοκτήτη της Μουσικής Σχολής με 
την επωνυμία «Μουσικό εργαστήρι Παναγιώτης Γ. Ξυ-
δέας» με την οποία ζητά την αλλαγή της επωνυμίας σε 
«Μουσική Σχολή Παναγιώτης Γ. Ξυδέας», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αλλαγή επωνυμίας της Μουσικής 
Σχολής «Μουσικό Εργαστήρι Παναγιώτης Γ. Ξυδέας», η 
οποία βρίσκεται στην οδό Καρύστου 96 της πόλεως Κα-
ρύστου του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας και λειτουργεί 
με την υπ’ αρ. 252/31-7- 2020 απόφαση Αντιδημάρχου 
Καρύστου (Β’ 3433), σε «Μουσική Σχολή Παναγιώτης 
Γ. Ξυδέας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κάρυστος, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Αντιδήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 21 (4)
Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη Δε-

δομένων» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλε-

πικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπι-

κοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσι-

κών Επιστημών «Δημόκριτος». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
(Συνεδρίαση 176η) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (A’ 70).

2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/
2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 38).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
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έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα τα 
άρθρα 13, 30 έως και 37, 43 έως 45 και 85, όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τη διάταξη της παρ.  6 του άρθρου 26 του 
ν. 4386/2016 (Α’ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περ. γ’ 
της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: 
«Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανι-
σμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτε-
ρικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε 
αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

6. Την υπό στοιχεία 210838/Z1/01.12.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 647) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διο-
ρισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του Τμήματος 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη θητεία, 
από της εκδόσεως της διαπιστωτικής πράξης.

7. Την υπ’ αρ. 8237/08.12.2017 (Β’  4835) απόφαση του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μετα-
βίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

8. Την υπ’ αρ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολο-
γισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’  4334).

9. Την υπ’ αρ. 22/30.4.2018 (Β’  3180) απόφαση του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που αφορά 
στην επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη δεδομένων» 
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ινστιτούτου Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου (Συνεδρία 14η/25-5-2020).

11. Το απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» 
(συνεδρίαση 644η/6.6.2019).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ινστιτούτου Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».

13. Την υπ’ αρ. 1η/15.06.2020 απόφαση της 12ης Συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

14. Την υπ’ αρ. 20/10.07.2020 απόφαση της 176ης Συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου (ΑΔΑ: 605Ψ469Β7Δ-ΥΣΞ).

15. Το υπ’ αρ. 1561/05-06-2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., με 
το οποίο βεβαιώνεται ότι, για το Τμήμα Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

το οποίο προέκυψε μετά τη συγχώνευση του Τμήματος 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών με το Τμήμα 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, δεν υφίσταται 
καμία εκκρεμότητα.

16. Την απόφαση πιστοποίησης 8360/22-01-2019 
της Α.ΔΙ.Π. σχετικά με τη συμμόρφωση του τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας 
ΠΠΣ της Α.ΔΙ.Π. και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

17. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει η προθεσμία της 
παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021, του Δι- ιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη Δεδομέ-
νων» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ινστιτούτου 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέ-
ντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Ινστιτούτο Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» οργανώ-
νουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021 Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμη δεδομένων» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στην «Επιστήμη δεδομένων».

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η «Επιστήμη 
δεδομένων».

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η αγ-
γλική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ ορίζεται 
σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συ-
νολικά 90.
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Άρθρο 7
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει για δέκα (10) έτη, δηλαδή μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2030-31, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000 ευρώ.

Άρθρο 9
Ειδικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ινστιτούτου 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», από τον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 10 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:  webmaster.et@et.gr *02040302109200008*


		2020-09-21T19:08:36+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




