
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων 
και Επικοινωνίας, της Σχολής Επιστήμης της Πλη-
ροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπι-
στημίου με τίτλο: «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και 
Ψηφιακό Μάρκετινγκ».

2 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτη-
σης, των στοιχείων κτηματογράφησης για ακί-
νητα των περιοχών στους Προκαποδιστριακούς 
Δήμους/Κοινότητες Σικυώνος (Κιάτου), Διμηνί-
ου, Κάτω Διμηνίου, Μουλκίου, Πασίου, Σικυώνος 
(Βασιλικού) του Καλλικρατικού Δήμου Σικυωνίων 
και στους Προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινό-
τητες Βέλου-Νεράντζης (πλην της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Νεράντζης), Ευαγγελίστριας, Κρηνών, Μπολατίου, 
Πουλίτσης, Ταρσινών του Καλλικρατικού Δήμου 
Βέλου - Βόχας της Περιφερειακής Ενότητας Κο-
ρινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και έκδο-
ση απόφασης περί καθορισμού της ημερομηνίας 
μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκ-
πρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αιτήσεων 
διόρθωσης προδήλου σφάλματος για την ανωτέ-
ρω υπό κτηματογράφηση περιοχή (κωδικός σύμ-
βασης ΚΤ1-09) σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ.8β 
και 6Α παρ. 5 του ν. 2308/1995 όπως ισχύει.

3 Έκδοση απόφασης περί παράτασης των προθεσμι-
ών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και 
για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου 
σφάλματος, για τις περιοχές της μελέτης με κωδι-
κό ΚΤ1-01 και τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης 
για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στον 
προκαποδιστριακό Δήμο Αιγίνης και στις Κοινότη-
τες Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών».

4 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης, 
των στοιχείων κτηματογράφησης για ακίνητα των 
περιοχών στον καλλικρατικό Δήμο Ελασσόνας στους 
προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Άζωρου 
(Βουβαλάς), Άκρης, Αμουρίου, Βαλανίδας, Βερδι-
κούσσης, Βλαχογιαννίου, Γαλανόβρυσης, Γερανίων, 
Γιαννωτών, Δολίχης, Δομένικου, Ελασσόνας, Ευαγγε-
λισμού Ελασσόνας, Καλλιθέας Ελασσόνας, Καρυάς, 
Κεφαλόβρυσου, Κοκκινογείου, Κοκκινοπηλού, Κρα-
νέας Ελασσόνας, Κρυόβρυσης, Λιβαδίου, Λουτρού 

Ελασσόνας, Λόφου, Λυκουδίου, Μαγούλας, Μεγάλου 
Ελευθεροχωρίου, Μεσοχωρίου, Ολυμπιάδος, Πα-
λαιοκάστρου, Πραιτωρίου, Πυθίου, Σαρανταπόρου, 
Στεφανοβούνου, Συκαμινέας, Συκέας, Τσαριτσάνης, 
Φλάμπουρου, στον Καλλικρατικό Δήμο Τεμπών 
στους προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Αι-
γάνης, Αμπελακίων, Γόννων, Ελάτειας, Ευαγγελισμού 
Λαρίσης, Ιτέας, Καλλιπεύκης, Καλοχωρίου, Κρανέας 
Τυρνάβου, Κυψελοχωρίου, Μακρυχωρίου, Νέσσω-
νος, Όσσης, Παραποτάμου, Πουρναριού, Πυργετού, 
Ραψάνης, Σπηλιάς, Συκουρίου, Τεμπών και στον 
καλλικρατικό Δήμο Τυρνάβου στους προκαποδι-
στριακούς Δήμους/Κοινότητες Βρυοτόπου, Δαμα-
σίου, Δελερίων, Δένδρων Τυρνάβου και Ροδιάς της 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας και έκδοση απόφασης περί καθορισμού 
της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η 
υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση 
αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για την 
ανωτέρω υπό κτηματογράφηση περιοχή (κωδικός 
σύμβασης ΚΤ2-13) σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ.8β 
και 6Α παρ. 5 του ν. 2308/1995 όπως ισχύει.

5 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτη-
σης, των στοιχείων κτηματογράφησης για ακίνητα 
των περιοχών στους Προκαποδιστριακούς Δή-
μους/Κοινότητες Προαστίου του Καλλικρατικού 
Δήμου Εορδαίας και στους Προκαποδιστριακούς 
Δήμους/Κοινότητες Καρυδίτσας, Κοίλων, Κρόκου, 
Λευκόβρυσης του Καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης 
της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους Προκαποδι-
στριακούς Δήμους/Κοινότητες Αγίου Σπυρίδωνος, 
Βροντούς, Δίου, Καρίτσης, Κονταριωτίσσης, Νέας 
Εφέσσου του Καλλικρατικού Δήμου Δίου-Ολύ-
μπου και στους Προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοι-
νότητες Άνω Αγίου Ιωάννου, Αρωνα, Γανοχώρας, 
Καλλιθέας, Κάτω Αγίου Ιωάννου, Κορινού, Νέας 
Τραπεζούντος, Νεοκαισαρείας, Παλαιού Κεραμι-
δίου, Παραλίας, Περιστάσεως, Σβόρωνου του Καλ-
λικρατικού Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής 
Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας και έκδοση απόφασης περί καθορισμού 
της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή 
η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθε-
ση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για 
την ανωτέρω υπό κτηματογράφηση περιοχή (κω-
δικός σύμβασης ΚΤ1-18) σύμφωνα με τα άρθρα 2 
παρ.8β και 6Α παρ.5 του ν. 2308/1995 όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

30 Ιουνίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2636

26365



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26366 Τεύχος B’ 2636/30.06.2020

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2737 (1)
   Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων 

και Επικοινωνίας, της Σχολής Επιστήμης της Πλη-

ροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπι-

στημίου με τίτλο: «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και 

Ψηφιακό Μάρκετινγκ».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 83/1984 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αιγαί-

ου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 
32 και 85 παρ. 2α.

3. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (Β΄ 4334): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 
163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχε-
τικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».

9. Τη υπ’ αριθ. πρωτ. 197083/Ζ1/04-12-2015 (αριθ. 
πρωτ. Ι.Π.: 3075/04-12-2015) διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί διορισμού του 
Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του 
Ιονίου Πανεπιστημίου, Βασίλειου Χρυσικόπουλου του 
Κωνσταντίνου, ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου 
(ΑΔΑ: ΩΖ744653ΠΣ-103).

10. Το (Β΄ 2818) τεύχος στο οποίο δημοσιεύθηκε η 
έγκριση της υπ΄ αρ. πρωτ. Ι.Π.: 3130/07-12-2015 από-
φασης του Πρύτανη, περί ορισμού των Αναπληρωτών 
Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου.

11. Το (Β΄ 523΄) τεύχος, στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ΄ αρ. 
πρωτ.: 497/06-02-2018 απόφαση του Πρύτανη που αφορά 

στην τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. Ι.Π.: 3130/07-12-2015 
απόφασης του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, περί 
ορισμού των Αναπληρωτών πρύτανη, μεταβίβασης σε αυ-
τούς αρμοδιοτήτων και καθορισμού της σειράς αναπλή-
ρωσης του Πρύτανη (Β΄ 2818), ως ακολούθως: Ορίζουμε 
τον Αναπληρωτή πρύτανη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 
και Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, Καθηγητή του 
Τμήματος Μουσικών Σπουδών, της Σχολής Μουσικής και 
Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ιωσήφ Παπαδάτο του Σταύρου, 
με αριθ. ΑΔΤ : Χ 571300, να εκτελεί και χρέη Αντιπρύτανη 
Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

12. Το (Υ.Ο.Δ.Δ. 678) στο οποίο δημοσιεύθηκε η από 
29-11-2017 απόφαση της Συγκλήτου/5η συνεδρίαση, 
που αφορά στη διόρθωση της υπ΄ αρ.: 2780/09-11-2015 
απόφασης του Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου 
σχετικά με τη λήξη της θητείας του Πρύτανη: «… με 
πλήρη τετραετή θητεία, αρχομένης από την έκδοση της 
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 18 παρ. 6, του ν. 4559/2018 (Α΄142) .

13. Την υπ’ αρ. πρωτ. Ι.Π.: 842/20-02-2020 απόφαση, 
που αφορά στην 3η Ανασυγκρότηση της Πανεπιστημι-
ακής Συγκλήτου ακαδ. έτους 2019-2020.

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 17η /10.03.2020).

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 
7η/19 και 20-03-2020).

16. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Ιονί-
ου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 15η /08-04-2020).

17. Το υπ΄ αρ. πρωτ. Ι.Π.: 1738/10-04-2020 διαβιβαστι-
κό προς το ΥΠΑΙΘ με το οποίο διαβιβάζεται η υπ΄ αρ. 
πρωτ. Ι.Π.: 1737 /10-04-2020 απόφαση της Συγκλήτου 
του Ιονίου Πανεπιστημίου, που αφορά στην έγκριση για 
την ίδρυση του εν λόγω Προγράμματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως σήμερα ισχύει.

18. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 
εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την κρατική 
επιχορήγηση του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποφασίζει:

Την ίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιο-
νίου Πανεπιστημίου, με τίτλο: «Νέα Μέσα Επικοινωνίας 
και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (New Media Communication 
and Digital Marketing), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από 
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νέα Μέσα Επικοινωνίας 
και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (New Media Communication 
and Digital Marketing), σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέα Μέσα 
Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (New Media 
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Communication and Digital Marketing), έχει ως αντικείμε-
νο την εξειδίκευση και την έρευνα σε προηγμένα ζητήματα 
της επιστήμης της Επικοινωνίας, των Ψηφιακών Μέσων, της 
Πληροφορίας και της Πληροφορικής όπως τα δίκτυα επι-
κοινωνιών, η αλληλεπιδραστική διαδικτυακή επικοινωνία, 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επεξεργασία δεδομένων, 
η ψηφιακή επιχειρηματικότητα, το ψηφιακό μάρκετινγκ, τα 
συνεργατικά συστήματα αλλά και η ασφάλεια και η ιδιωτι-
κότητα συστημάτων και περιεχομένου.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να παράσχει στους μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές/τριες τη γνώση που είναι απαραίτητη 
ώστε να εμβαθύνουν σε ειδικά ζητήματα της επιστήμης 
της Επικοινωνίας και του Μάρκετινγκ και να αναπτύξουν 
υψηλού επιπέδου επιστημονική σκέψη με ερευνητικό 
προσανατολισμό. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν 
σημαντικά επιστημονικά εφόδια που θα τους βοηθή-
σουν να εξελιχθούν είτε ως ερευνητές/τριες είτε δρα-
στηριοποιούμενοι σε άλλους τομείς (επιστημονικούς, 
επαγγελματικούς κ.ά.).

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) στα «Νέα Μέσα Επικοινωνία και Ψηφιακό 
Μάρκετινγκ» (New Media Communication and Digital 
Marketing).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων εισακτέων

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύ-
κλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 

Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και 
δεν παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης στους 
υποψηφίους προς ένταξη.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται σε τρία (3) ακα-
δημαϊκά εξάμηνα (Α’, Β’ και Γ’) και περιλαμβάνει κατά τα 
δύο πρώτα εξάμηνα την παρακολούθηση ενός συνόλου 
Εκπαιδευτικών Ενοτήτων (modules) και κατά το τρίτο 
εξάμηνο σπουδών την εκπόνηση διπλωματικής εργα-
σίας.

Το σύνολο των πιστωτικών (ECTS) μονάδων για την 
απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Βασική 
γλώσσα του ΠΜΣ είναι τα Ελληνικά και δευτερεύουσα τα 
Αγγλικά. Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί 
να γίνει στα Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά.

Η παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων 
πραγματοποιείται συνδυαστικά διά ζώσης και εξ απο-
στάσεως. Ειδικότερα οι εξ αποστάσεως διαλέξεις κάθε 
εξαμήνου θα αντιστοιχούν κατά το μέγιστο σε 50% της 
συνολικής διδασκαλίας,

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την υποχρεω-
τική παρακολούθηση τριών (3) Εκπαιδευτικών Ενοτήτων 
στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο και την εκπόνηση μιας διπλωματι-
κής στο Γ΄ εξάμηνο. Οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν 
μεταξύ δύο ειδικεύσεων: 1η ειδίκευση: Ψηφιακό Μάρ-
κετινγκ / Digital Marketing και2η ειδίκευση: Διαδικτυα-
κή Επικοινωνία και δημιουργία περιεχομένου / Online 
Communication and Content Creation.

Η διδασκαλία περιλαμβάνει: διαλέξεις, φροντιστηρια-
κές ασκήσεις και εργαστήρια, καθοδήγηση στην εκπό-
νηση επιστημονικών εργασιών, καθώς και τη διενέργεια 
ατομικών και ομαδικών εργασιών (Projects).

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνα και 
ανά ειδίκευση παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Μαθήματα ΜΠΣ Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ

1 εξάμηνο

Κατεύθυνση Ψηφιακό Μάρκετινγκ Κατεύθυνση Διαδικτυακή Επικοινωνία και 
δημιουργία περιεχομένου ECTS

Τεχνολογίες Διαδικτύου και Παγκόσμιου 
Ιστού Στοιχεία οπτικοακουστικού περιεχομένου 6

Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο 6
Ψηφιακό Marketing Ψηφιακό Marketing 6
Marketing στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης Εκπαίδευση και νέα μέσα επικοινωνίας 6

Αλληλεπιδραστική επικοινωνία 
για διαδικτυακούς τόπους

Αλληλεπιδραστική επικοινωνία για διαδικτυ-
ακούς τόπους 6

2 εξάμηνο

Υπολογιστική Νέφους και Εξόρυξη Δεδο-
μένων

Σχεδίαση γραφικού περιβάλλοντος 
διεπαφής χρήστη 6

Ψηφιακά Πνευματικά Δικαιώματα Παραγωγή media 6
Κινητός - Διάχυτος Υπολογισμός και Eφαρ-
μογές

Κινητός - Διάχυτος Υπολογισμός 
και Eφαρμογές 6

Ηλεκτρονικό εμπόριο Ηλεκτρονικό εμπόριο 6
Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτιστοποίηση στο 
Ψηφιακό Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικές εκδόσεις και διαδίκτυο 6

3 εξάμηνο Διπλωματική εργασία Διπλωματική εργασία 30
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Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακα-
τανομή των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων μεταξύ των εξαμή-
νων μπορεί να γίνει με απόφαση του αρμοδίου συλλογι-
κού οργάνου. Οι σχετικές διαδικασίες περιλαμβάνονται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε σαράντα δύο (42) άτομα κατ’ έτος. Με 
απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, ορίζεται 
ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα κατά ακαδη-
μαϊκό έτος, μέχρι του ανωτέρω μέγιστου ορίου.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήμα-
τος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, ή διδάσκοντες 
σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή το άρθρο 19 του 
ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011., ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου 
Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα 
της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι επιστήμονες 
της αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή 
ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμο-
νες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις 
ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, 
για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ-
χουσα υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας 
του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, βιβλι-
οθήκη, εργαστήρια) του Τμήματος. Επιπροσθέτως, στο 
πλαίσιο της διδασκαλίας και εκπόνησης εργαστηριακών 
ασκήσεων των μαθημάτων θα αξιοποιηθεί ο εξοπλισμός 
και το λογισμικό που διαθέτουν τα ακόλουθα ερευνητικά 
εργαστήρια του Τμήματος:

Α) Εργαστήριο Ψηφιακής Σύγκλισης
Β) Εργαστήριο Μέσων Επιρροής και Αλληλεπίδρασης
Γ) Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στο Μάρ-

κετινγκ και τον Τουρισμό
Δ) Εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρη-

στίας.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για οκτώ (8) έτη, από το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2028-2029.

Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας

Τα έσοδα από το ΠΜΣ εκτιμώνται σε 72.500,00 ευρώ τα 
οποία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κατανέμονται 
στα λειτουργικά έξοδα (70%) και στην κάλυψη των λει-
τουργικών δαπανών του Ιδρύματος (30%). Ειδικότερα τα 
έσοδα του ΠΜΣ αναλύονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λογισμικού 3.000,00, 
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοι-
τητές 4000,00, Δαπάνες αναλωσίμων 2.000,00, Δαπάνες 

Μετακινήσεων Διδασκόντων του ΠΜΣ3.000,00, Δαπάνες 
Μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς 2.000,00, Αμοιβές διδασκαλίας διδασκόντων 
14.450,00, Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 
1.000,00, Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνεργατών 
από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή 2.000,00, Αμοιβές διοικη-
τικής και τεχνικής υποστήριξης 12.000,00, Λοιπές Δαπάνες 
(έξοδα δημοσιότητας, προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδί-
ου) 7.300,00. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 50.750,00€. Το 30% του 
ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στην κάλυ-
ψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος και εκτιμάται στο 
ποσό των 21.750,00€. Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα 
καλύπτεται από τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο 
ποσό των 2.500,00 ευρώ. Τα τέλη φοίτησης θα λειτουργούν 
ανταποδοτικά προς τους φοιτητές. Εφόσον υπάρξουν πρό-
σθετες παροχές (όπως π.χ. χορηγίες ή δωρεές), αυτές θα 
διατεθούν στοχεύοντας είτε στην μείωση των διδάκτρων, 
είτε στην αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 16 Ιουνίου 2020

Ο Πρύτανης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

    Αριθμ. απόφ. 102/10/1-6-2020 (2)
Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτη-

σης, των στοιχείων κτηματογράφησης για ακί-

νητα των περιοχών στους Προκαποδιστριακούς 

Δήμους/Κοινότητες Σικυώνος (Κιάτου), Διμηνί-

ου, Κάτω Διμηνίου, Μουλκίου, Πασίου, Σικυώνος 

(Βασιλικού) του Καλλικρατικού Δήμου Σικυωνίων 

και στους Προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότη-

τες Βέλου-Νεράντζης (πλην της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Νε-

ράντζης), Ευαγγελίστριας, Κρηνών, Μπολατίου, 

Πουλίτσης, Ταρσινών του Καλλικρατικού Δήμου 

Βέλου - Βόχας της Περιφερειακής Ενότητας Κοριν-

θίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και έκδοση 

απόφασης περί καθορισμού της ημερομηνίας μέ-

χρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρό-

θεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αιτήσεων δι-

όρθωσης προδήλου σφάλματος για την ανωτέρω 

υπό κτηματογράφηση περιοχή (κωδικός σύμβα-

σης ΚΤ1-09) σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ.8β και 

6Α παρ. 5 του ν. 2308/1995 όπως ισχύει. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτ. β΄ της παρ. 8 του 
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άρθρου 2 του ν. 2308/1995, «Κτηματογράφηση 
για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Δια-
δικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματο-
λογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 3 
του ν. 4164/2013, και της παρ. 5 του άρθρου 6Α 
του ν. 2308/1995, καθώς και του άρθρου 13 του 
ν. 2308/1995 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 
1 και 11 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρω-
ση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και 
άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 του 
ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρω-
τικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής 
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).

3. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου παρ. 2 του 
ν. 4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια 
σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 88).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13α του ν. 2308/1995
(Α 114), όπως ισχύει.

5. Την υπ' αρ. ΓΔ 839/2013957/05.06.2020 εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο 

Καθορίζεται η 23η Ιουλίου 2021, ως ημερομηνία μέ-
χρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων 
δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 8 του 
ν. 2308/1995, όπως ισχύει, και η κατάθεση αίτησης δι-
όρθωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 2 παρ. 8 και 6Α παρ. 5 του ν. 2308/1995 όπως 
ισχύουν, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές στους 
Προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Σικυώνος 
(Κιάτου), Διμηνίου, Κάτω Διμηνίου, Μουλκίου, Πασίου, 
Σικυώνος (Βασιλικού) του Καλλικρατικού Δήμου Σικυ-
ωνίων και στους Προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινό-
τητες Βέλου-Νεράντζης (πλην της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Νερά-
ντζης), Ευαγγελίστριας, Κρηνών, Μπολατίου, Πουλίτσης, 
Ταρσινών του Καλλικρατικού Δήμου Βέλου - Βόχας της 
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 102/9/11.06.2020 (3)
Έκδοση απόφασης περί παράτασης των προθε-

σμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων 

και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προ-

δήλου σφάλματος, για τις περιοχές της μελέτης 

με κωδικό ΚΤ1-01 και τίτλο «Μελέτη Κτηματο-

γράφησης για την δημιουργία Εθνικού Κτημα-

τολογίου στον προκαποδιστριακό Δήμο Αιγίνης 

και στις Κοινότητες Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού 

και Πέρδικας της Περιφερειακής Ενότητας Νή-

σων της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή Υπο-

στηρικτικών Υπηρεσιών».

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 2 

του ν. 2308/1995, «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία 
Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγ-
γραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 114), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρ-
θρου 3 του ν. 4164/2013, και της παρ. 5 του άρθρου 6 του 
ν. 2308/1995, καθώς και του άρθρου 13 του ν. 2308/1995 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 11 του 
άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατά-
ξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» 
(Α' 156), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 και 
την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 5).

3. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου παρ. 2 του νόμου 
4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχε-
τικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δί-
καιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που απορρέουν 
από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 88).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13α του ν. 2308/1995, όπως 
ισχύει.

5. Την υπ' αρ. ΓΔ 821/2016013/5.6.2020 Εισήγηση του 
Γενικού Διευθυντή.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Άρθρο Μόνον
Καθορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020, ως ημερομηνία 

μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθε-
σμων δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 
8 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, και η κατάθεση αίτησης 
διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα 
στα άρθρα 2 παρ. 8 και 6 παρ. 5 του ν. 2308/1995 όπως 
ισχύουν, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές του Καλ-
λικρατικού Δήμου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στον οποίο περιλαμ-
βάνονται ο προκαποδιστριακός Δήμος Αιγίνης και οι 
Κοινότητες Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας, 
της μελέτης με κωδικό ΚΤ1-01.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 102/11/11.06.2020 (4)
Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτη-

σης, των στοιχείων κτηματογράφησης για ακί-

νητα των περιοχών στον καλλικρατικό Δήμο 

Ελασσόνας στους προκαποδιστριακούς Δή-

μους/Κοινότητες Άζωρου (Βουβαλάς), Άκρης, 

Αμουρίου, Βαλανίδας, Βερδικούσσης, Βλαχο-

γιαννίου, Γαλανόβρυσης, Γερανίων, Γιαννωτών, 

Δολίχης, Δομένικου, Ελασσόνας, Ευαγγελισμού 

Ελασσόνας, Καλλιθέας Ελασσόνας, Καρυάς, Κε-

φαλόβρυσου, Κοκκινογείου, Κοκκινοπηλού, 

Κρανέας Ελασσόνας, Κρυόβρυσης, Λιβαδίου, 

Λουτρού Ελασσόνας, Λόφου, Λυκουδίου, Μα-

γούλας, Μεγάλου Ελευθεροχωρίου, Μεσοχωρί-

ου, Ολυμπιάδος, Παλαιοκάστρου, Πραιτωρίου, 

Πυθίου, Σαρανταπόρου, Στεφανοβούνου, Συ-

καμινέας, Συκέας, Τσαριτσάνης, Φλάμπουρου, 

στον Καλλικρατικό Δήμο Τεμπών στους προ-

καποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Αιγάνης, 

Αμπελακίων, Γόννων, Ελάτειας, Ευαγγελισμού 

Λαρίσης, Ιτέας, Καλλιπεύκης, Καλοχωρίου, Κρα-

νέας Τυρνάβου, Κυψελοχωρίου, Μακρυχωρίου, 

Νέσσωνος, Όσσης, Παραποτάμου, Πουρναρί-

ου, Πυργετού, Ραψάνης, Σπηλιάς, Συκουρίου, 

Τεμπών και στον καλλικρατικό Δήμο Τυρνάβου 

στους προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες 

Βρυοτόπου, Δαμασίου, Δελερίων, Δένδρων Τυρ-

νάβου και Ροδιάς της Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και έκδο-

ση απόφασης περί καθορισμού της ημερομηνί-

ας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή 

εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αιτή-

σεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για την 

ανωτέρω υπό κτηματογράφηση περιοχή (κωδι-

κός σύμβασης ΚΤ2-13) σύμφωνα με τα άρθρα 

2 παρ.8β και 6Α παρ. 5 του ν. 2308/1995 όπως 

ισχύει.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 

2 του ν. 2308/1995, «Κτηματογράφηση για τη δημιουρ-
γία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες 
εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 114), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του 
άρθρου 3 του ν. 4164/2013, και της παρ. 5 του άρθρου 
6Α του ν. 2308/1995, καθώς και του άρθρου 13 του 
ν. 2308/1995 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 

1 και 11 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση 
των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες 
ρυθμίσεις» (Α΄ 156), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 του 
ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρω-
τικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής 
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).

3. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου παρ. 2 του 
ν. 4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια 
σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 88).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13α του ν. 2308/1995, όπως 
ισχύει.

5. Την υπ' αρ. ΓΔ 841/2013343/05.06.2020 εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο 
Καθορίζεται η 23η Ιουλίου 2021, ως ημερομηνία μέ-

χρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπροθέσμων 
δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 8 του 
ν. 2308/1995, όπως ισχύει, και η κατάθεση αίτησης δι-
όρθωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 2 παρ.8 και 6Α παρ.5 του ν. 2308/1995 όπως 
ισχύουν, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές του καλλι-
κρατικού Δήμου ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, των προκαποδιστριακών 
Δήμων/Κοινοτήτων Άζωρου (Βουβαλάς), Άκρης, Αμου-
ρίου, Βαλανίδας, Βερδικούσσης, Βλαχογιαννίου, Γαλα-
νόβρυσης, Γερανίων, Γιαννωτών, Δολίχης, Δομένικου, 
Ελασσόνας, Ευαγγελισμού Ελάσσονος, Καλλιθέας Ελασ-
σόνας, Καρυάς, Κεφαλόβρυσου, Κοκκινογείου, Κοκκι-
νοπηλού, Κρανέας Ελασσόνας, Κρυόβρυσης, Λιβαδίου, 
Λουτρού Ελασσόνας, Λόφου, Λυκουδίου, Μαγούλας, 
Μεγάλου Ελευθεροχωρίου, Μεσοχωρίου, Ολυμπιάδος, 
Παλαιοκάστρου, Πραιτωρίου, Πυθίου, Σαρανταπόρου, 
Στεφανοβούνου, Συκαμινέας, Συκέας, Τσαριτσάνης, 
Φλάμπουρου, στον Καλλικρατικό Δήμο Τεμπών στους 
προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Αιγάνης, 
Αμπελακίων, Γόννων, Ελάτειας, Ευαγγελισμού Λαρίσης, 
Ιτέας, Καλλιπεύκης, Καλοχωρίου, Κρανέας Τυρνάβου, 
Κυψελοχωρίου, Μακρυχωρίου, Νέσσωνος, Όσσης, Πα-
ραποτάμου, Πουρναρίου, Πυργετού, Ραψάνης, Σπηλιάς, 
Συκουρίου, Τεμπών και στον καλλικρατικό Δήμο Τυρ-
νάβου στους προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες 
Βρυοτόπου, Δαμασίου, Δελερίων, Δένδρων Τυρνάβου 
και Ροδιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουνίου 2020 

Ο Πρόεδρος

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 102/12/11-6-2020 (5)
Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτη-

σης, των στοιχείων κτηματογράφησης για ακί-

νητα των περιοχών στους Προκαποδιστριακούς 

Δήμους/Κοινότητες Προαστίου του Καλλικρατι-

κού Δήμου Εορδαίας και στους Προκαποδιστρι-

ακούς Δήμους/Κοινότητες Καρυδίτσας, Κοίλων, 

Κρόκου, Λευκόβρυσης του Καλλικρατικού Δήμου 

Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους 

Προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Αγί-

ου Σπυρίδωνος, Βροντούς, Δίου, Καρίτσης, Κο-

νταριωτίσσης, Νέας Εφέσσου του Καλλικρατικού 

Δήμου Δίου-Ολύμπου και στους Προκαποδιστρι-

ακούς Δήμους/Κοινότητες Άνω Αγίου Ιωάννου, 

Αρωνα, Γανοχώρας, Καλλιθέας, Κάτω Αγίου Ιωάν-

νου, Κορινού, Νέας Τραπεζούντος, Νεοκαισαρεί-

ας, Παλαιού Κεραμιδίου, Παραλίας, Περιστάσεως, 

Σβόρωνου του Καλλικρατικού Δήμου Κατερίνης 

της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέ-

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έκδοση απόφα-

σης περί καθορισμού της ημερομηνίας μέχρι την 

οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων 

δηλώσεων και η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης 

προδήλου σφάλματος για την ανωτέρω υπό κτη-

ματογράφηση περιοχή (κωδικός σύμβασης ΚΤ1-

18) σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ.8β και 6Α παρ.5 

του ν. 2308/1995 όπως ισχύει. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 

2 του ν. 2308/1995, «Κτηματογράφηση για τη δημιουρ-
γία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες 
εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατά-
ξεις» (Α' 114), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του 
άρθρου 3 του ν. 4164/2013 και της παρ. 5 του άρθρου 
6Α του ν. 2308/1995, καθώς και του άρθρου 13 του 
ν. 2308/1995 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 
1 και 11 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση 
των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες 
ρυθμίσεις» (Α΄ 156), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 του 
ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρω-

τικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής 
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).

3. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου παρ. 2 του 
ν. 4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια 
σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 88).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13α του ν. 2308/1995, όπως 
ισχύει.

5. Την υπ' αρ. ΓΔ 840/2017664/05.06.2020 εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο 
Καθορίζεται η 23η Ιουλίου 2021, ως ημερομηνία μέ-

χρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων 
δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 8 του 
ν. 2308/1995, όπως ισχύει, και η κατάθεση αίτησης διόρθω-
σης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 
2 παρ. 8 και 6Α παρ. 5 του ν. 2308/1995 όπως ισχύουν, στις 
υπό κτηματογράφηση περιοχές στους Προκαποδιστρια-
κούς Δήμους/Κοινότητες Προαστίου του Καλλικρατικού 
Δήμου Εορδαίας και στους Προκαποδιστριακούς Δήμους/
Κοινότητες Καρυδίτσας, Κοίλων, Κρόκου, Λευκόβρυσης 
του Καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής 
Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
και στους Προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Αγίου 
Σπυρίδωνος, Βροντούς, Δίου, Καρίτσης, Κονταριωτίσσης, 
Νέας Εφέσσου του Καλλικρατικού Δήμου Δίου-Ολύμπου 
και στους Προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Άνω 
Αγίου Ιωάννου, Αρωνα, Γανοχώρας, Καλλιθέας, Κάτω Αγί-
ου Ιωάννου, Κορινου, Νέας Τραπεζούντος, Νεοκαισαρείας, 
Παλαιού Κεραμιδίου, Παραλίας, Περιστάσεως, Σβόρωνου 
του Καλλικρατικού Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής 
Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2020 

Ο Πρόεδρος

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   
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*02026363006200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2020-06-30T11:55:44+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




