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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Ηπείρου και εκχώρηση αρ-
μοδιοτήτων.

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Εμβρυομη-
τρική Ιατρική» (MSc in Fetal Maternal Medicine).

3 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, μέλους 
Ε.ΔΙ.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 13/50/03-10-2019 (1)
   Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών του Περι-

φερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και εκχώρηση 

αρμοδιοτήτων.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 
164, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει (με το «άρθρο 96 
του ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133/τ. Α΄/19-7-2018 - Αποφασιστι-
κού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου - 
Αντικατάσταση του άρθρου 164 του ν. 3852/2010»):

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (π.δ. 
140/2010 ΦΕΚ 233/τ.Α΄/27-12-2010), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 
4400/τ.Β΄/30-12-2016 ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 
3878/τ.Β΄/3-11-2017 ), αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/
νης Δ/σης Ηπείρου -Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λει-
τουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε 
ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/τ.Β΄/20-4-2011).

4. Τη με αριθμ. 59641/20-8-2019 (ΑΔΑ 9ΝΧ5465ΧΘ7-
ΝΥ3), αριθμ. 85/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω-
τερικών «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ».

5. Την από 26-9-2019 επί του θέματος εισήγηση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβού-
λιο (Α.Π./Π.Σ. 147106/3122/26-9-2019), (συνημμένα με 
α/α: 64 στο φάκελο 2 /2019 συνημμένων εισηγήσεων 
κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία προτείνεται η 
σύσταση δύο Επιτροπών αποφασιστικού χαρακτήρα 
για την Περιφέρεια Ηπείρου και ειδικότερα η σύσταση 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης και της Επιτροπής Κοινωνικών θεμάτων, με 
παράλληλη εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτές καθώς 
και τον αριθμό των μελών τους.

6. Την αναλυτική ενημέρωση του Σώματος από τον 
Πρόεδρο του Π.Σ. Παρνανά, σχετικά με τις ισχύουσες 
διατάξεις για τη διαδικασία σύστασης των ως άνω επι-
τροπών, και ειδικότερα για :

- Τον καθορισμό του αριθμού των μελών τους σε δεκα-
πέντε (15), συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, προ-
κειμένου να εκπροσωπηθεί σε αυτές όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερος αριθμός παρατάξεων του Π.Σ.

Επομένως, σύμφωνα με την ανάλυση του εκλογικού 
μέτρου οι Επιτροπές θα απαρτίζονται από οκτώ μέλη 
της πλειοψηφούσας παράταξης, επιπλέον του Προέ-
δρου αυτής, δύο (2) μέλη της παράταξης «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ 
ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» και από ένα (1) μέλος των παρατάξεων Γ. 
«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - Περήφανοι Ξανά!», «ΗΠΕΙΡΟΣ 
ΟΛΟΝ», « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» και «ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ».

Τη διαδικασία εκλογής των μελών, σε κατά αναλογία 
εφαρμογή με τις ισχύουσες για την Οικονομική Επιτροπή 
διατάξεις.

7. Την κατάθεση των υποψηφιοτήτων από τους επικε-
φαλής των παρατάξεων, που εκλέγουν μέλη στην Επιτρο-
πή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
και τη συγκρότηση ψηφοδελτίου ως εξής:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»
ΒΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΡΡΑ ΗΛΙΑΝΑ
ΣΙΜΟΥ - ΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΡΕΓΓΙΝΑ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΤΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»
ΛΕΚΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ)
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - Περήφανοι Ξανά!»
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ)
Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»
ΖΕΚΑ - ΠΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»
ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. Την κατάθεση των υποψηφιοτήτων από τους επι-

κεφαλής των παρατάξεων, που εκλέγουν μέλη στην 
Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων και τη συγκρότηση ψη-
φοδελτίου ως εξής:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»
ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΑΤΣΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ)
ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)
ΤΣΙΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΡΕΓΓΙΝΑ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΜΟΥ - ΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»
ΓΚΙΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ)
ΛΕΚΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ)
ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - Περήφανοι Ξανά!»
ΝΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»
ΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΚΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Ε. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»
ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. Τα αποτελέσματα της διενεργηθείσας μυστικής 

ψηφοφορίας, από την οποία απείχε ο επικεφαλής της 
παράταξης «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», Νουτσόπουλος 
Κωνσταντίνος, ενώ απουσίαζε κατά τη διαδικασία της 
ψηφοφορίας η Περιφερειακή Σύμβουλος Μαργαρίτα 
Κιτσανού.

10. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό και ότι διατυ-
πώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, (αναλυτικά 
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης), 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Α. Τη σύσταση και συγκρότηση, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις 164 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010), 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει (με το «άρθρο 96 του 
ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-7-2018 - Αποφασιστικού 
χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου - 
Αντικατάσταση του άρθρου 164 του ν. 3852/2010»), των 
κάτωθι Επιτροπών, με εκχώρηση των παρακάτω αρμο-
διοτήτων, ήτοι:

Ι. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣ-
ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, με τις εξής 
αρμοδιότητες:

1. Γνωμοδότηση για τη χωροθέτηση Β.Ε.ΠΕ. (σύμφωνα 
με το άρθρο 186, παρ. ΣΤ., αρ. 13, ν. 3852/2010), για την 
έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων (σύμφωνα 
με το αρθρ. 47 του ν. 3982/2011).

2. Γνωμοδότηση για έγκριση Περιβαλλοντικών όρων 
για έργα και δραστηριότητες Α1 και Α2 κατηγορίας.

3. Παρακολούθηση της εφαρμογής και αξιολόγηση 
των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας καθώς και 
των σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών 
(σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2742/1999 και το άρθρο 
186, παρ. ΣΤ., αρ. 19, ν. 3852/2010)

4. Γνωμοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών ορ-
γάνων (γνωμοδοτική επιτροπή διαχείρισης τοξικών και 
επικίνδυνων αποβλήτων και PCB's, διαχείρισης πετρελαι-
οειδών καταλοίπων χρησιμοποιούμενων ορυκτέλαιων 
και λοιπών προϊόντων για τη διάθεση λυμάτων ή βιομη-
χανικών αποβλήτων σε επιφανειακά ύδατα, διαδικασία 
των σχεδίων Π.Δ.) (σύμφωνα με την κοινή υπουργική 
απόφαση 5673/400/1997 - ΦΕΚ 192 Β΄ και το άρθρο 186, 
παρ. ΣΤ., αρ. 20, ν. 3852/2010).

5. Γνωμοδότηση κατά τη διαδικασία κατάρτισης Ρυθ-
μιστικών Σχεδίων, ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ που εκπονούνται 
στην Περιφέρεια Ηπείρου (σύμφωνα με το άρθρο 6, 
ν.  2508/1997 και το άρθρο 186, παρ. ΣΤ., αρ. 23, 
ν. 3852/2010).
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6. Γνωμοδότηση κατά τη διαδικασία κατάρτισης ή 
αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξι-
κού σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Ηπείρου καθώς και για το Γενικό και τα Ειδικά Χωροτα-
ξικά Πλαίσια, (σύμφωνα με το άρθρο 186, παρ. ΣΤ., αρ. 
25, ν. 3852/2010).

7. Γνωμοδότηση σχετικά με το χαρακτηρισμό και την 
οριοθέτηση εκτάσεων ως Π.O.A.Π.Δ. (Περιοχές Οργανω-
μένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων) (σύμ-
φωνα με το άρθρο 186, παρ. ΣΤ., αρ. 30, ν. 3852/2010).

8. Γνωμοδότηση σχετικά με το χαρακτηρισμό Περιο-
χών Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 186, παρ. ΣΤ., αρ. 31, ν. 3852/2010).

9. Γνωμοδότηση για Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών 
Παρεμβάσεων (Σ.O.A.Π.) (σύμφωνα με το άρθρο 186, 
παρ. ΣΤ., αρ. 32, ν. 3852/2010).

10. Κατάρτιση προγραμμάτων αξιοποίησης και διαχεί-
ρισης των υδάτινων πόρων (σύμφωνα με το ν. 3199/2003 
περί «Προστασίας και διαχείρισης των υδάτων» και με το 
άρθρο 186, παρ. Γ., υποτομέας α., ν. 3852/2010).

11. Έγκριση Προγραμματικών συμβάσεων (σύμφωνα 
με το άρθρο 100,  ν. 3852/2010)

12. Αναθέσεις μελετών μέχρι το επιτρεπόμενο όριο, 
ως ορίζεται με βάση την υπουργική απόφαση 35798/05, 
ΦΕΚ Β 1050/25.07.05, σε επιχειρήσεις οργανισμών τοπι-
κής αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου

13. Έγκριση για σύνταξη και υποβολή προτάσεων υλο-
ποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από τις κοινοτι-
κές πρωτοβουλίες και τα προγράμματα διαπεριφερεια-
κής συνεργασίας, (σύμφωνα με το άρθρο 186, παρ. Α., 
αρ. 11, ν. 3852/2010).

14. Έγκριση για συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις.
15. Συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Δια-

βούλευσης σε θέματα συναφή με τις προαναφερόμενες 
αρμοδιότητες.

16. Όλα τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση και 
λειτουργία λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου 
(Ν. 4497/2017 ΦΕΚ 171/τ.Α΄/2017).

17. Γνωμοδότηση για την εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σχεδίων και προγραμμάτων (άρθρο 5 της 
107017/2006 κοινής υπουργικής απόφασης).

18. Γνωμοδότηση κατά τη διαδικασία κατάρτισης Το-
πικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (άρθρα 7 και 8 του 
ν. 4269/2014).

19. Γνωμοδότηση για τη χωροθέτηση Τουριστικών 
Λιμένων ( άρθρο 12 του ν. 3986/2011).

II. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ, με τις εξής αρμοδιότητες:

1. Η λήψη αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν τον 
εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Υγείας, την προαγωγή 
της Υγείας και της Ευεξίας των πολιτών.

2. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων Πρόλη-
ψης, Δημόσιας Υγιεινής και Αγωγής Υγείας.

3. Η υποβολή προτάσεων και λήψη αποφάσεων για 
τη βελτίωση της λειτουργίας ή και τη δημιουργία νέων 
κοινωνικών δομών.

4. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για την αντιμετώ-
πιση ζητημάτων κοινωνικής μέριμνας που ανακύπτουν 
από φυσικές καταστροφές.

5. Ο συντονισμός δράσεων και τη λήψη αποφάσεων 
που αφορούν προγράμματα αθλητικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων.

6. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για ζητήματα που 
αφορούν τη μεταναστευτική πολιτική.

7. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων που αφορούν 
τις εργασιακές σχέσεις, την απασχόληση και εν γένει τη 
στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

8. Η συζήτηση, έγκριση και λήψη αποφάσεων για 
εκπαιδευτικά προγράμματα και για άσκηση πρακτικής 
εκπαίδευσης στις υπηρεσίες της Περιφέρειας.

9. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για ζητήματα που 
αφορούν την Ηπειρωτική Αποδημία.

10. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για ζητήματα 
ισότητας των δύο φύλων.

11. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για συνεργασία 
και αδελφοποιήσεις με άλλες περιφέρειες της Ελλάδας 
και της Αλλοδαπής σε κοινωνικά ζητήματα.

Σημειώνεται ότι με απόφαση του Π.Σ., μπορούν να 
ενταχθούν νέες αρμοδιότητες ή να ανακληθούν ήδη 
δοθείσες.

Β. Η σύνθεση των ως άνω επιτροπών ορίζεται δεκα-
πενταμελής (15), απαρτιζόμενη από οκτώ (8) μέλη της 
πλειοψηφούσας παράταξης, επιπλέον του Προέδρου 
αυτής, από δυο (2) μέλη της παράταξης «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ 
ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» και από ένα (1) μέλος των παρατάξεων 
«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - Περήφανοι Ξανά!», «ΗΠΕΙΡΟΣ 
ΟΛΟΝ», « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» και «ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ».

Κατά τη διενεργηθείσα ψηφοφορία για την εκλογή των 
μελών των ως άνω Επιτροπών, σύμφωνα με τα ανωτέρω 
και τις σχετικές διατάξεις, προέκυψαν τα εξής:

- Επί συνόλου 51 μελών ψήφισαν 47, έγκυρα 47
- Από τις ψηφοφορίες απείχε ο επικεφαλής της παρά-

ταξης «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», Νουτσόπουλος Κων-
σταντίνος και απουσίαζε η Περιφερειακή Σύμβουλος  
Κιτσανού Μαργαρίτα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, εκλέ-
γονται τα μέλη:

Ι. Για την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Χωρικού Σχεδια-
σμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου:

Ως τακτικά μέλη:
1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία (από την παράταξη Α. 

«ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
2. Γοργόλης Βασίλειος (από την παράταξη Α. «ΑΞΙΟ-

ΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) (από την παράταξη 

Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) (από την παράταξη 

Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
5. Λάμπρου Αλκιβιάδης (από την παράταξη Α. «ΑΞΙΟ-

ΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
6. Βαρέλης Δημήτριος (από την παράταξη Α. «ΑΞΙΟ-

ΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
7. Σπανοπούλου - Σάρρα Ηλιάνα (από την παράταξη 

Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
8. Φώτης Φώτιος (από την παράταξη Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
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9. Κορωναίος Θεόδωρος (από την παράταξη Β.«ΚΟΙΝΟ 
ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»)

10. Λέκκα Χριστίνα (από την παράταξη Β.«ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ 
ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»)

11. Ριζόπουλος Σπυρίδων (από την παράταξη 
Γ.«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - Περήφανοι Ξανά!»)

12. Δημητρίου Δημήτριος (από την παράταξη Δ. «ΗΠΕΙ-
ΡΟΣ ΟΛΟΝ»)

13. Ζέκα - Πάσχου Κωνσταντίνα (από την παράταξη Ε. 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)

14. Ζήκος Νικόλαος (από την παράταξη ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»)

Ως αναπληρωματικά μέλη:
1. Γκούμας Αχιλλέας (από την παράταξη Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
2. Δηλαβέρη Ρεγγίνα (από την παράταξη Α. «ΑΞΙΟΒΙΩ-

ΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
3. Καλούδης Βασίλειος (από την παράταξη Α. «ΑΞΙΟ-

ΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
4. Πατήλας Κωνσταντίνος (από την παράταξη Α. «ΑΞΙ-

ΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
5. Σιαράβας Κωνσταντίνος (από την παράταξη Α. «ΑΞΙ-

ΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
6. Παπαχρήστου Βασίλειος (από την παράταξη Α. «ΑΞΙ-

ΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
7. Κατέρης Ιωάννης (από την παράταξη Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
8. Ψαθάς Βασίλειος (από την παράταξη Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
9. Σπέγγος Αριστείδης (από την παράταξη Β.«ΚΟΙΝΟ 

ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»
10. Τρομπούκης Δημήτριος (από την παράταξη 

Β.«ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»
11. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) (από την παράταξη 

Γ.«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - Περήφανοι Ξανά!»
12. Φραγκούλης Παύλος (από την παράταξη Δ. «ΗΠΕΙ-

ΡΟΣ ΟΛΟΝ»)
13. Κωτσαντής Κωνσταντίνος (από την παράταξη Ε. 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
II. Για την Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας 

Ηπείρου: 
Ως τακτικά μέλη:
1. Ματσίρας Χρήστος (από την παράταξη Α. «ΑΞΙΟΒΙΩ-

ΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
2. Γούσης Χρήστος (από την παράταξη Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
3. Γκαρτζονίκας Ηλίας (από την παράταξη Α. «ΑΞΙΟ-

ΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
4. Γκούμας Αχιλλέας (από την παράταξη Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
5. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) (από την παράταξη Α. 

«ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
6. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) (από την παράτα-

ξη Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
7. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) (από την παράταξη 

Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
8. Τσιάρα Σταυρούλα (από την παράταξη Α. «ΑΞΙΟΒΙΩ-

ΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
9. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) (από την παράταξη Β.«ΚΟΙΝΟ 

ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»)

10. Λέκκα Χριστίνα (από την παράταξη Β.«ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ 
ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»)

11. Νάνος Ευστάθιος (από την παράταξη Γ.«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ - Περήφανοι Ξανά!»)

12. Λιούρης Θεοχάρης (από την παράταξη Δ. «ΗΠΕΙ-
ΡΟΣ ΟΛΟΝ»)

13. Πρέντζας Γεώργιος (από την παράταξη Ε. «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)

14. Ζήκος Νικόλαος (από την παράταξη ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ») 

Ως αναπληρωματικά μέλη:
1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία (από την παράταξη Α. 

«ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
2. Βαρέλης Δημήτριος (από την παράταξη Α. «ΑΞΙΟ-

ΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
3. Καλούδης Βασίλειος (από την παράταξη Α. «ΑΞΙΟ-

ΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
4. Δηλαβέρη Ρεγγίνα (από την παράταξη Α. «ΑΞΙΟΒΙΩ-

ΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) (από την παράταξη 

Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
6. Σιαράβας Κωνσταντίνος (από την παράταξη Α. «ΑΞΙ-

ΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
7. Παπαχρήστου Βασίλειος (από την παράταξη Α. «ΑΞΙ-

ΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
8. Λάμπρου Αλκιβιάδης (από την παράταξη Α. «ΑΞΙΟ-

ΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
9. Σπέγγος Αριστείδης (από την παράταξη Β.«ΚΟΙΝΟ 

ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»)
10. Σακαρέλης Δημήτριος (από την παράταξη 

Β.«ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»)
11. Γκαμπρέλας Δημήτριος (από την παράταξη 

Γ.«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - Περήφανοι Ξανά!»
12. Κιτσανού Μαργαρίτα (από την παράταξη Δ. «ΗΠΕΙ-

ΡΟΣ ΟΛΟΝ»)
13. Κωτσαντής Κωνσταντίνος (από την παράταξη Ε. 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)
Σημείωση: Η σειρά των αναπληρωματικών συμβού-

λων, που ισοφήφισαν, καθορίσθηκε με κλήρωση
Γ. Η θητεία των μελών των ανωτέρω Επιτροπών ορίζε-

ται για το ήμισυ της θητείας της Περιφερειακής Αρχής.
Δ. Ως Πρόεδρος της κάθε Επιτροπής ορίζεται ο αρμό-

διος σχετικά με το αντικείμενο της Επιτροπής Αντιπερι-
φερειάρχης.

Ως Αντιπρόεδρος της κάθε Επιτροπής θα εκλέγεται, 
στην πρώτη συνεδρίαση αυτής, μέλος της Επιτροπής, 
που προέρχεται από τη μειοψηφία.

Ε. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μπορεί, οποτεδήπο-
τε, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες, 
που είχε μεταβιβάσει στις περιφερειακές επιτροπές. Οι 
επιτροπές, με απόφαση τους μπορούν επίσης να παρα-
πέμπουν συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας τους στο 
περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης.

ΣΤ. Για τη σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία, τη 
λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό θέμα, εφαρμόζο-
νται αναλόγως οι διατάξεις για την Οικονομική Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ
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Αριθμ. απόφ. 26/02-10-2019 (2)
    Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια-

κού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Εμβρυομη-

τρική Ιατρική» (MSc in Fetal Maternal Medicine).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν

6. το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονομασία, 
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

7. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του και την 
παρ. 3α του αρ. 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

8. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102).

9. Τις διατάξεις του ν.  3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 18-12-2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 17-7-2019).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 26η/25-7-2019).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Εμ-
βρυομητρική Ιατρική» (MSc in Fetal Maternal Medicine), 
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εμβρυομητρική 

Ιατρική» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Εμβρυομητρική Ιατρική» είναι 
η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης 
στο επιστημονικό πεδίο της Εμβρυομητρικής Ιατρικής 
(Ε.Ι.). Η Εμβρυομητρική Ιατρική είναι μια ραγδαία εξελισ-
σόμενη υπο-ειδικότητα της μαιευτικής και γυναικολογίας. 
Η Εμβρυομητρική Ιατρική αποτελεί τη βάση της παρακο-
λούθησης της φυσιολογικά εξελισσόμενης κύησης, αλλά 
και της κύησης υψηλού κινδύνου. Η ανάγκη για εξειδί-
κευση και ισχυρό κλινικό και ερευνητικό υπόβαθρο στον 
συγκεκριμένο τομέα είναι αναντίρρητη διεθνώς, προκει-
μένου να αντιμετωπιστούν εμβρυϊκά προβλήματα και να 
μειωθεί η περιγεννητική, νεογνική και μητρική θνησιμό-
τητα και νοσηρότητα. Η Εμβρυομητρική Ιατρική περιλαμ-
βάνει τον προγεννητικό έλεγχο - πληθυσμιακό έλεγχο για 
καταστάσεις που απειλούν την κύηση και έτσι αποτελεί 
την υπέρτατη μορφή πρόληψης. Το Π.Μ.Σ. μπορεί να συμ-
βάλλει στη βελτίωση αυτών των υπηρεσιών υγείας

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
• Παροχή υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακής εκπαί-

δευσης στο επιστημονικό πεδίο της Εμβρυομητρικής 
Ιατρικής.

• Προαγωγή της βασικής και κλινικής έρευνας στην 
Εμβρυομητρική Ιατρική.

• Παροχή τρέχουσας κλινικής τεχνογνωσίας που ενσω-
ματώνει τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις.

• Δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με κατεύθυνση 
την εξειδίκευση στην Εμβρυομητρική Ιατρική.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Εμβρυομητρική Ιατρική» (MSc in Fetal 
Maternal Medicine).

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ-
ταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, πρακτική εξάσκηση σε 
θέματα Εμβρυομητρικής Ιατρικής και συγγραφής επιστη-
μονικών εργασιών και ερευνητικών πρωτοκόλλων, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται κατά κύριο λόγο στην ελλη-
νική και κατά περίπτωση στην αγγλική γλώσσα με την 
παρουσία επισκεπτών - διδασκόντων από το εξωτερικό.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά την 
διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου, ο φοιτητής υποχρε-
ούται να εκπονήσει την Διπλωματική του εργασία.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Εμβρυομητρική 
Ιατρική» θα καλύπτεται από:
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- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

- πόρους από ερευνητικά προγράμματα ή από πόρους 
από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων δι-
εθνών οργανισμών,

- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,

- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα 

οποία ανέρχονται σε 1.250 ευρώ ανά εξάμηνο (σύνολο 
5.000 ευρώ).

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία λόγω της αβεβαιότητας έγκαιρης εξασφάλισης 
επιχορηγήσεων και δωρεών, και της αδυναμίας άντλησης 
επαρκών πόρων από τον ΕΛΚΕ, τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή τον 
προϋπολογισμό του ΑΕΙ, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2028-2029 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του Προγράμματος 
«Εμβρυομητρική Ιατρική», καθώς και από τα αρμόδια 
όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

I

Αριθμ. 12207 (3)
    Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, μέλους 

Ε.ΔΙ.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολι-

κής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής 

του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 

195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/τ. Α΄/11-5-2016).

3. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αριθμ. 126603/Ζ2/ 
29-7-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 15, εδάφιο θ του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α΄).

5. Την αριθμ. 7436/12-6-2019 πρυτανική πράξη έντα-
ξης της Νικολιδάκη Σοφίας, μόνιμης εκπαιδευτικού 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

6. Την απόφαση της αριθμ. 566/18-9-2019 Συνέλευσης 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευ-
σης της Σχολής Επιστημών Αγωγής για τον καθορισμό 
γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ανωτέρω 
Τμήματος.

7. Την αριθμ. 146408/Ζ1/20-9-2019, ΦΕΚ 783/26-9-2019, 
τ. Υ.Ο.Δ.Δ., διαπιστωτική πράξη του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο 
διορισμός του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τμή-
ματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
Παναγιώτη Τσακαλίδη του Χρήστου, ως Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

8. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, διαπιστώνει:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του παρακάτω μέλους 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης 
της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρή-
της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π), καθορίζεται ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Νικολιδάκη Σοφία Εμμανουήλ Προσχολική 
Παιδαγωγική

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 1 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ   
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*02038652110190008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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,
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