
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

1 Τιμητική Πολιτογράφηση του αλλοδαπού ΑΓΙΑΒΕ-
ΦΕ ΓΙΑΣΑΜ του ΜΕΧΜΕΤ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Απογραφή και Παρακολούθη-
ση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευ-
όμενων Περιοχών» του Τμήματος Δασολογίας και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 
της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογί-
ας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)
Τιμητική Πολιτογράφηση του αλλοδαπού 

ΑΓΙΑΒΕΦΕ ΓΙΑΣΑΜ του ΜΕΧΜΕΤ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 

Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (A’ 217) όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
3. Το γεγονός ότι ο αλλοδαπός ΑΓΙΑΒΕΦΕ ΓΙΑΣΑΜ έχει 

προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στη χώρα καθώς έχει 
συνεισφέρει ουσιαστικά με τις χορηγίες του σε υγειο-
νομικό υλικό, είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας του κορο-
νοϊού κατά την πιο κρίσιμη στιγμή απομακρύνοντας τον 
κίνδυνο κατάρρευσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
εξασφαλίζοντας τον απαιτούμενο χρόνο για τη λήψη 
πρόσθετων μέτρων και την ανεύρεση περισσότερων 
απαιτούμενων πόρων. Επίσης, με τις επενδύσεις του και 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας 
στην χώρα έχει συμβάλει στη στήριξη της ελληνικής οι-
κονομίας προβάλλοντας την στους διεθνείς οικονομι-
κούς κύκλους και ως εκ τούτου η απονομή της ελληνικής 
ιθαγένειας στο πρόσωπο του δύναται να εξυπηρετήσει 

εξαιρετικό συμφέρον της χώρας στο πλαίσιο της στρα-
τηγικής ενδυνάμωσης της ελληνικής οικονομίας.

Με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Πολιτογραφούμε τιμητικώς ως Έλληνα πολίτη τον αλ-

λοδαπό ΑΓΙΑΒΕΦΕ ΓΙΑΣΑΜ του ΜΕΧΜΕΤ, γεννηθέντα 
στις 27-9-1983 στα Άδανα της Τουρκίας.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2022

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 33/66 (2)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Απογραφή και Παρα-

κολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και 

Προστατευόμενων Περιοχών» του Τμήματος Δα-

σολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυ-

σικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας 

και Δασολογίας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-

μίου Θράκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), οι 
οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.

2. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 (ΥΟΔΔ 490/2018) πρά-
ξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύτανη και Αντι-
πρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 
01.09.2018 έως 31.08.2022.

3. Τον ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 30 «Γε-
νικές διατάξεις»,31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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«Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές 
μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις 
μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υπο-
τροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - χρη-
ματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά 
Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλεψη» καθώς 
και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

4. Την περ. δ) της παρ. 6 και της παρ. 7 του άρθρου 
19 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38).

5. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

6. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

7. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» 
(Α΄ 189).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

9. Το π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - 
συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄ 124).

10. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας 
και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης (συνεδρία 9/16.2.2022).

11. Την υπ’ αρ. 1/34/30 Μαρτίου 2022 εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

12. Το υπ’ αρ. 221/27-01-2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επι-
στημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας 
και Δασολογίας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης με τίτλο «Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και 
Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμενων Περιοχών», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και 
Δασολογίας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2022-
2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 

τίτλο «Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασι-
κών Εκτάσεων και Προστατευόμενων Περιοχών», σύμφω-
να με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) «Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών 
και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμενων Περιοχών»

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι Απογραφή 
και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και 
Προστατευόμενων Περιοχών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού 
ακαδημαϊκού επιπέδου μεταπτυχιακής ειδίκευσης στην 
απογραφή και παρακολούθηση δασών και δασικών 
εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών. Στοχεύει 
στην κατάρτιση νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, για 
τη στελέχωση ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών και 
την εστίαση των γνώσεων τους στη θεματολογία ειδι-
κεύσεων «αιχμής» όπως είναι η καταγραφή και η παρα-
κολούθηση δασών, δασικών εκτάσεων και προστατευ-
όμενων περιοχών. Παράλληλα και αναπόσπαστα με το 
σκοπό αυτό, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί και στην ανάπτυξη της 
έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στις περιβαλλο-
ντικές επιστήμες. Επιδιώκεται η παροχή του πλήρους 
φάσματος των απαιτούμενων επιστημονικών γνώσεων 
με την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και της 
υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος. Επιδιώκεται και 
η παροχή ειδικών γνώσεων, ώστε οι απόφοιτοι, εκτός 
από το καθαρώς επιστημονικό - τεχνολογικό μέρος, να 
είναι καταρτισμένοι και στη μεθοδολογία παρακολούθη-
σης δασών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων 
περιοχών, για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα της διδασκαλίας είναι η ελληνική. Η γλώσσα 
εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική 
ή η αγγλική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δώδεκα μήνες (ένα 
ημερολογιακό έτος), στους οποίους περιλαμβάνεται και 
ο χρόνος πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 
εβδομήντα πέντε (75).

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2028-2029.
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Άρθρο 8
 Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
αφορά τις λειτουργικές δαπάνες του Π.Μ.Σ. ανέρχεται 
στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(37.800,00 €) για κάθε κύκλο του προγράμματος και ανα-
λύεται ως εξής:

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού  5.550,10 €
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές

 600,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 1.600,00 €
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 2.000,00 €
Δαπάνες κάλυψης εξόδων πρακτικής άσκησης 
(ασφάλιση επικινδυνότητας) 

909,90 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστι-
τούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ. 

4.000,00 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ. 

3.800,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 

3.000,00 €

Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης 5.000,00 €
Συνολικό ύψος δαπανών 37.800,00 €

Το συνολικό ύψος των δαπανών του προγράμματος 
υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 30% των φοιτητών 
που απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών φοίτη-
σης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/
2017. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι απαλλαγής κα-
ταβολής διδάκτρων είναι λιγότεροι από 30%, θα προ-
κύψουν αυξήσεις και ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος θα μπορεί 
να εισπράττει τα επιπλέον ποσά.

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και δι-
οικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από δί-
δακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.

Άρθρο 9 
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800,00 €).

Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται 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.

Κομοτηνή, 30 Μαρτίου 2022

Ο Πρύτανης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 
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*02031412206220004*

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,
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