
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση Κανονισμών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής.

2 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης  - 
Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτη-
ματολογικά βιβλία  - Ορισμός της ημερομηνίας 
για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα: 1) Στο 
Δήμο Αλμωπίας: α) Δημοτική Ενότητα Αριδαίας 
(Δημοτική Κοινότητα Αριδαίας, Τοπικές Κοινό-
τητες: Αλώρου, Αψάλου, Βορεινού, Γαρεφείου, 
Δωροθέας, Λουτρακίου, Λυκοστόμου, Μεγαπλα-
τάνου, Ξιφιανής, Όρμης, Πιπεριών, Πολυκαρπίου, 
Προμάχων, Σαρακηνών, Σωσάνδρας, Τσάκων και 
β) Δημοτική Ενότητα Εξαπλατάνου (Τοπικές Κοι-
νότητες: Αρχαγγέλου, Εξαπλατάνου, Θεοδωρα-
κείου, Θηριοπέτρας, Ίδας, Κωνσταντίας, Μηλέας, 
Νερομύλων, Νοτίας, Περικλείας, Φιλωτείας, Φού-
στανης, Χρυσής). 2) Στο Δήμο Έδεσσας: α) Δημο-
τική Ενότητα Βεγορίτιδας (Τοπικές Κοινότητες: 
Αγίου Αθανασίου, Αρνίσσης, Παναγίτσας, Περαί-
ας) και β) Δημοτική Ενότητα Έδεσσας (Τοπικές 
Κοινότητες: Άγρα, Βρυτών, Καρυδιάς, Μεσημερί-
ου, Νησίου, Πλατάνης, Ριζαρίου, Σωτήρας, Φλα-
μουριάς).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.108726 (1)
   Τροποποίηση Κανονισμών Σπουδών του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 
13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

2. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38).

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνο-
ποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α΄ 195), όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και 
τις συμπληρώσεις του.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης 
Πιστωτικών Μονάδων  - Παράρτημα Διπλώματος» 
(Α΄ 189).

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/17 
(Α’ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπο-
λογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

8. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Δι-
ορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) καθώς 
και την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 «Παράταση 
της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυ-
τάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
650).

9. Την υπ’ αρ. 65311/31-08-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Συγκρότηση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

10. Την υπ’ αρ. 84625/12-10-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ανασυγκρότηση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

11. Την υπ’ αρ. 49352/24-06-2021 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία» (Β’ 3094).

12. Την υπ’ αρ. 20/3-11-2021 (θέμα 1ο) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοα-
κουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής όπου 
προτείνονται τροποποιήσεις του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φωτογραφία: Έρευνα και 
Μεθοδολογία».

13. Την υπ’ αρ. 9994/28-09-2018 απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ 
με τίτλο «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» (Β’ 4719).

14. Την υπ’ αρ. 26/23-11-2021 (θέμα 3ο) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής 
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής με την οποία προτείνονται τροποποιήσεις 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία».

15. Την υπ’ αρ. 19/30-11-2021 (θέμα 20ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για την 
τροποποίηση του κανονισμού σπουδών του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φωτογραφία: 
Έρευνα και Μεθοδολογία».

16. Την υπ’ αρ. 19/30-11-2021 (θέμα 19ο) Απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για την 
τροποποίηση του κανονισμού σπουδών του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες Μέθοδοι 
στη Φυσικοθεραπεία».

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

A.
εγκρίνει την υπ’ αρ. 20/3-11-2021 (θέμα 1ο) απόφαση 

της Συνέλευσης του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικο-
ακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών 
και Πολιτισμού του Ιδρύματος και την αντικατάσταση, 
σύμφωνα με αυτήν, του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 49352/
24-06-2021 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής (Β’ 3094), με θέμα: «Κανονισμός 
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία» του 
Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, 
της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», ως εξής:

«ΆΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη 
λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορί-
ζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμ-
βάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Σε ειδικές περιπτώσεις η Συνέλευση του Τμήματος 
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών μπορεί 
να εγκρίνει παράταση διάρκειας φοίτησης στο ΠΜΣ 
μέχρι δυο (2) επιπλέον ακαδημαϊκά εξάμηνα {η παρά-
ταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ της κανονικής 
διάρκειας φοίτησης του Π.Μ.Σ (παρ. 3 του άρθρου 42 
του ν. 4521/2018), για την υποστήριξη της διπλωματι-
κής εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής έχει κάνει έγγραφη αίτηση στη Συνέλευση του 
Τμήματος (το λιγότερο δύο μήνες πριν το πέρας του 3ου 
εξαμήνου), στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι αίτησης 
της παράτασης. Κατά συνέπεια, ο ανώτατος επιτρεπόμε-

νος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα 5 
(πέντε) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η Συνέλευση δύναται να 
εγκρίνει την αιτιολογημένη προσωρινή αναστολή των 
σπουδών ενός μεταπτυχιακού φοιτητή μετά από αίτησή 
του ή και εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν 
προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρ-
κεια κανονικής φοίτησης και η προσωρινή αναστολή 
φοίτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα 
εξάμηνα. Μετά την άρση της αναστολής ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής θα συνεχίζει από το σημείο των σπουδών όπου 
ξεκίνησε η αναστολή.

Κατά την αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας επιστρέ-
φονται στη γραμματεία του προγράμματος η ακαδημαϊκή 
ταυτότητα και η κάρτα βιβλιοθήκης και αναστέλλονται όλα 
τα εκ του νόμου δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν 
(παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018). Σε περίπτωση 
υπέρβασης του ανώτατου χρονικού ορίου, ο μεταπτυχια-
κός φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ μετά από απόφαση 
της Σ.Τ.

Εάν ο μεταπτυχιακός φοιτητής επιθυμεί να διακόψει 
τις σπουδές του οριστικά ή προσωρινά, τότε οφείλει να 
υποβάλει αίτηση προς τη Γραμματεία του Προγράμμα-
τος, η οποία τη θέτει υπόψη του Διευθυντή της ΣΕ.

Οριστική διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει κατόπιν 
υποβολής σχετικού γραπτού αιτήματος του μεταπτυ-
χιακού φοιτητή προς τη Σ.Τ., πράξη η οποία είναι αμε-
τάκλητη.

Διαγραφή μεταπτυχιακού φοιτητή από το ΠΜΣ μπορεί 
να γίνει για τους παρακάτω λόγους:

1. Πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων του με-
ταπτυχιακού φοιτητή, όπως αυτές περιγράφονται στον 
Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών.

2. Μη καταβολή των προβλεπομένων διδάκτρων.
3. Πειθαρχικά παραπτώματα, όπως παράβαση ακα-

δημαϊκής δεοντολογίας, παραπτώματα αντιγραφής ή 
λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατά-
ξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό 
φοιτητή, κατά τη συγγραφή εργασιών στα πλαίσια των 
μαθημάτων ή την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Η διαγραφή γίνεται κατόπιν σχετικής εισήγησης της 
ΣΕ του ΠΜΣ προς τη Σ.Τ. και λήψης σχετικής απόφασης 
από τη Σ.Τ. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται εντός 15 
ημερών στον ενδιαφερόμενο μεταπτυχιακό φοιτητή και 
έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός μηνός από την 
ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης. Η ένσταση 
κρίνεται τελεσίδικα από τα ανωτέρω όργανα.

Σε περίπτωση οριστικής διακοπής φοίτησης ή διαγρα-
φής μεταπτυχιακού φοιτητή για οποιοδήποτε λόγο, τα 
ήδη καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Η εξ αποστάσεως φοίτηση μπορεί να επιβληθεί από 
εξωτερικές συνθήκες ή εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που 
θα αποφασιστούν από τα αρμόδια όργανα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και 
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διδασκαλία με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα γίνεται σε ποσο-
στό όχι μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 
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(Α΄ 114) ή ως ορίζεται από την εκάστοτε κείμενη νο-
μοθεσία.

Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για 
την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ είναι απαραίτητη η 
συμμετοχή με φυσική παρουσία σε όλες τις υποχρεώσεις 
που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών.»

Β.
εγκρίνει την υπ’ αρ. 26/23-11-2021 (θέμα 3ο), απόφα-

ση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της 
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Ιδρύματος 
και την αντικατάσταση, σύμφωνα με αυτήν, του άρθρου 
9 της υπ’ αρ. 9994/28-09-2018 απόφαση της Διοικού-
σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
(Β’ 4719), με θέμα: «Κανονισμός Σπουδών Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη 
Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της 
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας», ως εξής:

«Άρθρο 9
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Η διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) εξάμηνα, 
στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται 
για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματι-
κής εργασίας. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής 
φοίτησης. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλή-
ρωσης των σπουδών καθορίζεται στα πέντε (5) εξάμηνα. 
Παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των 
σπουδών, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα 
εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότη-
τας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη 
διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Η γλώσσα διδασκαλίας θα πραγματοποιείται στην ελ-
ληνική. Μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην αγγλική 
γλώσσα μετά από την πρόσκληση καθηγητών της αλλο-
δαπής για τη συμμετοχή τους σε ενότητες διδασκαλίας 
των προβλεπόμενων μαθημάτων του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Ειδίκευσης.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Ειδίκευσης απαιτούνται ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονά-
δες (ECTS) οι οποίες κατανέμονται ανά τριάντα (30) στα 
τρία εξάμηνα σπουδών.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και 
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διδασκαλία με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα γίνεται σε ποσο-
στό όχι μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 
ή ως ορίζεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία».

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι υπ’ αρ. 
49352/24-06-2021 (Β΄ 3094) και υπ’ αρ. 9994/28-09-2018 
(Β’ 4719), αποφάσεις.

Η παρούσα ισχύει από το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 - 
2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 1 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 1226/2148289 (2)
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - 

Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτημα-

τολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για 

την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην Πε-

ριφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα: 1) Στο Δήμο 

Αλμωπίας: α) Δημοτική Ενότητα Αριδαίας (Δη-

μοτική Κοινότητα Αριδαίας, Τοπικές Κοινότητες: 

Αλώρου, Αψάλου, Βορεινού, Γαρεφείου, Δωρο-

θέας, Λουτρακίου, Λυκοστόμου, Μεγαπλατά-

νου, Ξιφιανής, Όρμης, Πιπεριών, Πολυκαρπίου, 

Προμάχων, Σαρακηνών, Σωσάνδρας, Τσάκων και 

β) Δημοτική Ενότητα Εξαπλατάνου (Τοπικές Κοι-

νότητες: Αρχαγγέλου, Εξαπλατάνου, Θεοδωρα-

κείου, Θηριοπέτρας, Ίδας, Κωνσταντίας, Μηλέ-

ας, Νερομύλων, Νοτίας, Περικλείας, Φιλωτείας, 

Φούστανης, Χρυσής). 2) Στο Δήμο Έδεσσας: 

α) Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας (Τοπικές Κοινό-

τητες: Αγίου Αθανασίου, Αρνίσσης, Παναγίτσας, 

Περαίας) και β) Δημοτική Ενότητα Έδεσσας (Το-

πικές Κοινότητες: Άγρα, Βρυτών, Καρυδιάς, Με-

σημερίου, Νησίου, Πλατάνης, Ριζαρίου, Σωτήρας, 

Φλαμουριάς). 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11, το άρθρο 12, την παρ. 3 του άρθρου 13 

και την παρ. 4 του άρθρου 13 α του ν. 2308/1995 «Κτημα-
τογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. 
Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά 
βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998 «Εθνικό 
Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 275).

3. Το εδάφιο γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 
«Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολο-
γίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 156).

4. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου έκτου 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).

5. Την υπ’ αρ. 27826/28-6-2010 απόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κή-
ρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες 
του Εθνικού Κτηματολογίου» (Β’ 1077).

6. Τον ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος 
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5) 
και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 1, την παρ. 1 του 
άρθρου 4 και την περ. β της παρ. 4 του άρθρου 5.

7. Το υπ’ αρ. 84/19/10.10.2019 απόσπασμα πρακτικού 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτη-
ματολόγιο περί εκχώρησης Αρμοδιοτήτων και παροχή 
εξουσιοδοτήσεων σε Όργανα Διοίκησης και υπηρεσιακά 
όργανα και ειδικότερα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. (κεφάλαιο 
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Α, αριθμός 4), ως ισχύει (ΑΔΑ: Ψ8Η946ΜΨΦΖ-ΝΤΩ).
8. Την υπ’ αρ. 2148289/25.11.2021 Εισήγηση του Γενι-

κού Διευθυντή.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματο-

γράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώ-
των εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα 
στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα:

1) Στον Δήμο Αλμωπίας: α) Δημοτική Ενότητα Αριδαί-
ας (Δημοτική Κοινότητα Αριδαίας, Τοπικές Κοινότητες: 
Αλώρου, Αψάλου, Βορεινού, Γαρεφείου, Δωροθέας, Λου-
τρακίου, Λυκοστόμου, Μεγαπλατάνου, Ξιφιανής, Όρμης, 
Πιπεριών, Πολυκαρπίου, Προμάχων, Σαρακηνών, Σωσάν-
δρας, Τσάκων και β) Δημοτική Ενότητα Εξαπλατάνου 
(Τοπικές Κοινότητες: Αρχαγγέλου, Εξαπλατάνου, Θεο-
δωρακείου, Θηριοπέτρας, Ίδας, Κωνσταντίας, Μηλέας, 
Νερομύλων, Νοτίας, Περικλείας, Φιλωτείας, Φούστανης, 
Χρυσής).

2) Στον Δήμο Έδεσσας: α) Δημοτική Ενότητα Βεγορί-
τιδας (Τοπικές Κοινότητες: Αγίου Αθανασίου, Αρνίσσης, 
Παναγίτσας, Περαίας) και β) Δημοτική Ενότητα Έδεσσας 
(Τοπικές Κοινότητες: Άγρα, Βρυτών, Καρυδιάς, Μεση-

μερίου, Νησίου, Πλατάνης, Ριζαρίου, Σωτήρας, Φλα-
μουριάς), κατά μεταφορά από τους αναμορφωμένους 
κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρ-
τησης, όπου αυτά περιλαμβάνονται με αριθμό ειδικού 
πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων 
από το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο 297/28-10-2021 
για τις ίδιες περιοχές.

Άρθρο 2
1. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου 

σε όλες τις περιοχές του άρθρου 1 ορίζεται η 13η Δεκεμ-
βρίου 2021, ημέρα Δευτέρα.

2. Η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στις περιοχές 
αυτές αφορά μόνο στα ακίνητα που περιλαμβάνονται 
στους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και 
διαγράμματα της Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτο-
κόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από το 
Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο 297/28-10-2021, για τα 
οποία διενεργήθηκαν οι πρώτες εγγραφές στο κτηματο-
λογικό βιβλίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02058181312210004*
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