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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Αυγούστου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

2

Μεταβίβαση και Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

3

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Νηπιαγωγείου.

4

Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

5

Μετονομασία του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης
και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του
Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας της
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης σε «Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης,
Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών, (Laboratory of Remote Sensing,
Spectroscopy and GIS)» και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 128410/Ν1
(1)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής …
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
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του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής …
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α΄)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και λοιπές διατάξεις», της παρ.3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου… και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή
υπουργική απόφαση (756 Β΄).
4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
... ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική
απόφαση (1584 Β΄).
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/186405/Δ5/5-12-2013
(359 Β΄/14-02-2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού
Σχολείου στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ε.Π.Ε.».
6. Την από 23-06-2017 αίτηση των ενδιαφερομένων
για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Δημοτικού
Σχολείου.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/59782/04-11-2016 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το υπ’ αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/186405/
Δ5/5-12-2013 (359 Β΄/14-02-2014), άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου
ως προς τη νομική μορφή της ιδιοκτήτριας εταιρείας και
τις αίθουσες διδασκαλίας, ως ακολούθως:
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Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην
εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε.» άδεια
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Δημοτικού Σχολείου για δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας,
δυναμικότητας οι πέντε (5) είκοσι τριών (23) μαθητών,
οι δύο (2) είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών, οι πέντε (5)
είκοσι οκτώ (28) μαθητών και για δύο (2) αίθουσες εργαστηρίου.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Δημοτικού Σχολείου είναι «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».
Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Πολυλά 5, στην Αθήνα, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον Δημήτριο
Βαρθαλίτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 128398/Ν1
(2)
Μεταβίβαση και Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/τ.Α/
1-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 και Θ5 της παρ. Θ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α/
12-10-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ
18/τ.Α/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
(ΦΕΚ 107/τ.Α/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής …
και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193/τ.Α/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄268) «Κύρωση της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α/10-01-2014) «Άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων…
και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014
(ΦΕΚ 118/τ.Α/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ
3057/τ.Β/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 756/τ.Β/3-04-2013).
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4. Τις με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 και 10138/
ΙΑ/18-11-12 υπουργικές αποφάσεις «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β/
12-12-2012 και ΦΕΚ 3057/τ.Β/18-11-2012).
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/186357/Δ5/05-12-2013
(ΦΕΚ 416/τ.Β/20-2-2014) απόφαση χορήγησης άδειας
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΜΑΝΘΟΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
Ε.Π.Ε.».
6. Την με αριθμ. πρωτ. 14140/26-09-2016 απόφαση
του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού.
7. Την με αρ. πρωτ. ΔA/15903/24-04-2017 (265ης/
21-04-2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ.) απόφαση διατύπωσης
θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Τις από 12-01-2017 και 06-07-2017 αιτήσεις των
ενδιαφερομένων.
9. Το υπ’ αριθμ. 125/2016 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2016)
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το σχολικό έτος 2016-2017 τη μεταβίβαση και τροποποίηση ως προς τη διεύθυνση λειτουργίας του σχολείου και τη συστέγαση με ΜΦΠΑΔ
της με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/186357/Δ5/05-12-2013 (ΦΕΚ
416/τ.Β/20-2-2014) άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου, ιδιοκτησίας
της εταιρείας «ΜΑΝΘΟΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», στη
Μανθούλη Μαρία - Ελένη για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΑ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί των οδών Στεφάνου Δέλτα 1 και Μαραθωνοδρόμου 123, στο Ψυχικό, με
νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων την Μανθούλη Μαρία - Ελένη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 128401/Ν1
(3)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής …
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
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άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής …
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α΄)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή
υπουργική απόφαση (756 Β΄).
4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
... ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική
απόφαση (1584 Β΄).
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Γ.Α./148498/Δ5/14-10-2013
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «Ν.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»,
όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 182126/Δ1/
31-10-2016 (3701/Β/16/11/16) όμοιά της και συμπληρώθηκε με την με αρ. πρωτ 222072/Δ1/28-12-2016 (ΦΕΚ
45/Β/18-01-2017) όμοιά της.
6. Την από 23-05-2017 αίτηση της νόμιμου εκπροσώπου της, Μαυρομμάτη Παναγιώτας, για τροποποίηση της
άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου ως προς τον νόμιμο
εκπρόσωπο.
7. Την από 23-01-2017 τροποποίηση του καταστατικού
της ως άνω εταιρείας ως προς τον αριθμό των μελών
της εταιρείας και ως προς το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.
8. Το με αριθμ. 125/2016 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2016)
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Γ.Α./148498/
Δ5/14-10-2013 υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας
Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «Ν.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.
πρωτ. 182126/Δ1/ 31-10-2016 (3701/Β΄/ 16/11/16) όμοιά
της και συμπληρώθηκε με την με αρ. πρωτ 222072/
Δ1/28-12-2016 (ΦΕΚ 45/Β/18-01-2017) όμοιά της, ως
προς το νόμιμο εκπρόσωπο, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην εταιρεία «Ν.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», άδεια Ιδιωτικού
Νηπιαγωγείου για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο δυναμικότητας δεκατεσσάρων (14) νηπίων έκαστη
και μία (1) αίθουσα στο ισόγειο δεκαεννέα (19) νηπίων,
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με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων τη Μαυρομμάτη Παναγιώτα.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο-ΜΟΝΤΕΣΟΡΙΑΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ –ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Δεινοκράτους 62, στο Κολωνάκι, στην Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 128407/Ν1
(4)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής …
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής …
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α΄)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και λοιπές διατάξεις», της παρ.3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου… και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργικής
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή
υπουργική απόφαση (756 Β΄).
4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
... ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική
απόφαση (1584 Β΄).
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/186402/Δ5/5-12-2013
(416 Β΄/20-02-2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ε.Π.Ε.».
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6. Την από 23-06-2017 αίτηση των ενδιαφερομένων για
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/59782/04-11-2016 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το υπ’ αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/186402/
Δ5/5-12-2013 (416 Β΄/20-02-2014), άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου ως
προς τη νομική μορφή της ιδιοκτήτριας εταιρείας και τις
αίθουσες διδασκαλίας, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην
εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε.» άδεια
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου για τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας, δυναμικότητας οι δύο δεκατριών (13) νηπίων, η μία (1) είκοσι
ενός (21) νηπίων και η μία (1) είκοσι οκτώ (28) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Πολυλά
5, στην Αθήνα, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον Δημήτριο
Βαρθαλίτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 9533 π.ε.
(5)
Μετονομασία του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης
και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του
Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας της
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης σε «Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης,
Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών, (Laboratory of Remote Sensing,
Spectroscopy and GIS)» και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/
τ.Α/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκ-
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παιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την
περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ
141/τ.Α/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ.Α/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ.2 εδ.γ και 80 παρ.5α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (83/τ.Α/11-5-2016)
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», με το
οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 96 του ν. 4310/2014
(258/τ.Α/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/
22-4-2005).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τΑ΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση−συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», διόρθωση σφάλματος με το ΦΕΚ
140/τ.Α/11-6-2013.
4. Τη με αριθμό 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκύκλιο «Διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λπ. Εργαστηρίων,
Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων και μετονομασίας κ.λπ. των εσωτερικών κανονισμών αυτών» του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Την απόφαση του Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής (συνεδρίαση με αριθμό 9/29-10-2015).
6. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 733/3-12-2015).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 28/11-12-2015).
8. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
8.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
8.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επιτροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
9. Την από 6-10-2015 έκθεση σκοπιμότητας μετονομασίας του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληρο-
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φοριών» του Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας
και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας της
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
σε «Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, (Laboratory of
Remote Sensing, Spectroscopy and GIS)».
10. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση
και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 8/5-7-2016) για την μετονομασία του
εργαστηρίου με τίτλο: Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, και
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών» του Τομέα
Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας,
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε «Εργαστήριο
Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών, (Laboratory of Remote
Sensing, Spectroscopy and GIS)».
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2929/19-7-2016) για την έγκριση μετονομασίας του εργαστηρίου με τίτλο: Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, και
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών» του Τομέα
Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας,
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε «Εργαστήριο
Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών, (Laboratory of Remote
Sensing, Spectroscopy and GIS)».
12. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Τη μετονομασία του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών» [(Ιδρυτικό: π.δ. 388/8-11-1990, ΦΕΚ
153/τ.Α/21-11-1990, μετονομασία: Y.A. B1/6/26-3-1996
(ΦΕΚ 207/τ.Β/29-3-1996)] του Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος
Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης σε «Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, (Laboratory of Remote Sensing, Spectroscory and
GIS)», και τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού
του.
Άρθρο 1
Μετονομασία - Γνωστικό Αντικείμενο
Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών ιδρύθηκε το 1990 με το
π.δ. 388/1990 (ΦΕΚ 153/21-11-1990 τ.Α;) με την αρχική
ονομασία «Εργαστήριο Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης
στη Γεωργία», και μετονομάσθηκε σε «Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών» με την υπουργική απόφαση Β1/6/26-3-1996
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(ΦΕΚ 207/29-3-1996 τ.Β'). Το παρόν εργαστήριο μετονομάζεται πλέον από «Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης
και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών» σε «Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, (Laboratory of
Remote Sensing, Spectroscopy and GIS)». Ανήκει στον
Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής
Μηχανικής, του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ.
Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών εξυπηρετεί
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες και θεραπεύει
τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων παρατήρησης
της γης εφαρμόζοντας μεθόδους επίγειας, εναέριας και
δορυφορικής τηλεπισκόπησης με τη χρήση κατάλληλων αισθητήρων. Οι φασματικοί αισθητήρες (εικόνας
και σημειακοί) που χρησιμοποιούνται από το εργαστήριο για την επισκόπηση εδάφους, νερού και βλάστησης
αφορούν σε ποικίλα επίπεδα επισκόπησης (εγγύτατη
επισκόπηση – proximal sensing, δορυφορική τηλεπισκόπηση – satellite remote sensing και επιτόπια επισκόπηση – in situ sensing, αλλά και επιβεβαίωση των
δεδομένων – ground validation).
Η πλειονότητα των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται από το εργαστήριο για την επισκόπηση του περιβάλλοντος βασίζονται στις αρχές της φασματοσκοπίας
και αποτελούν μέρος του "διαδικτύου των πραγμάτων"
(Internet of Things). Επιπρόσθετα, το εργαστήριο προμηθεύεται (και σε κάποιες περιπτώσεις αναπτύσσει) τα
επίγεια και εναέρια μέσα που φέρουν τους αισθητήρες,
όπως αυτόνομα μέσα χαμηλής πτήσης (UAV), σπεκτροραδιόμετρα, ηλεκτρομαγνητικούς και οπτικούς σαρωτές
εδάφους και φυτών. Η συλλογή δεδομένων παρατήρησης της γης, μέσω της χρήσης των κατάλληλων αισθητήρων που βασίζονται στη φασματοσκοπία έχει ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και τη δημιουργία και συνεχή
επικαιροποίηση βιβλιοθηκών φασματικών υπογραφών
για το έδαφος, το νερό και τη βλάστηση.
Επιπλέον, το εργαστήριο με εργαλείο τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) εκτελεί τις
διαδικασίες χωρικής ανάλυσης και δημιουργεί τις κατάλληλες χωροχρονικές βάσεις δεδομένων, τους αντίστοιχους θεματικούς χάρτες και την αντίστοιχη χωροχρονική
προσομοίωση και σύντηξη (fusion) αυτών των επιπέδων πληροφοριών ώστε να μπορούν να παράγονται οι
αντίστοιχες υπηρεσίες προς τους τελικούς χρήστες. Οι
κυριότεροι τομείς στους οποίους αξιοποιεί το εργαστήριο τα συλλεγμένα μέσω της τηλεπισκόπησης δεδομένα
είναι οι γεωπονικές εφαρμογές της τηλεπισκόπησης, της
φασματοσκοπίας και των ΓΣΠ, συμπεριλαμβάνοντας τον
ευρύτερο χώρο της αγροτικής δραστηριότητας και των
επιπτώσεών της στο περιβάλλον:
• Παρακολούθηση και αξιολόγηση αγροτικών πόρων
(χαρτογράφηση καλλιεργειών, ψηφιακή εδαφολογική
χαρτογράφηση, αγροτική χρήση νερού, χαρτογράφηση
υδατοκαλλιεργειών, διαχρονικές αλλαγές των χρήσεων
γης, κ.ά).
• Παρακολούθηση των επιπτώσεων της αγροτικής
δραστηριότητας στο περιβάλλον (μοντελοποίηση της
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διάβρωσης εδαφών, χαρτογράφηση της υποβάθμισης
των κατάντη υγροτόπων και της υδατικής βλάστησης,
παρακολούθηση της ποιότητας των κατάντη υδατίνων
σωμάτων, ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, εκτίμηση κινδύνου διάβρωσης, εκτίμηση κινδύνου
ερημοποίησης, κ.ά.,).
• Εφαρμογές γεωργίας ακριβείας.
Εκτίμηση των ποιοτικών και ποσοτικών ιδιοτήτων εδάφους, νερού και βλάστησης (εκτίμηση δείκτη φυλλικής
επιφάνειας, εξατμισοδιαπνοής, υγρασίας εδάφους, βιομάζας, διάγνωση τροφοπενιών, παθογόνων και άλλων
παραγόντων καταπόνησης αγροτικών καλλιεργειών,
κ.ά).
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Εργαστηρίου καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών,
(Laboratory of Remote Sensing, Spectroscopy and GIS)»
έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος
και άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου σε θέματα που
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης
και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση)
ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα
που καλύπτει το Εργαστήριο και προβλέπεται από το
νόμο.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.
5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α/27-4-1984): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε
δικαστήρια κτλ.) σε θέματα που άπτονται των γνωστικών
αντικειμένων του Εργαστηρίου σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, την επεξεργασία, την αποθήκευση και
την διάθεση δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
9. Την έκδοση περιοδικών.
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10. Την παροχή υπηρεσιών:
• Ψηφιακή επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και
αεροφωτογραφιών.
• Γεωγραφική ανάλυση χωρικών δεδομένων.
• Η ψηφιοποίηση χαρτών και άλλων χωρικών δεδομένων.
• Η ανάπτυξη γεωργικών βάσεων δεδομένων.
• Η ανάπτυξη έμπειρων συστημάτων.
• Η ανάλυση υπερφασματικών εικόνων δορυφόρων
και άλλων μέσων.
• Χαρτογράφηση και διαχρονική παρακολούθηση της
κάλυψης γης, των αγροτικών καλλιεργειών και των παρακείμενων φυσικών οικοσυστημάτων.
• Η παρακολούθηση και χαρτογράφηση των επιπτώσεων της αγροτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον.
• Η χαρτογράφηση των βοσκοτόπων.
• Η χαρτογράφηση και αξιολόγηση εδαφών με τη χρήση αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων.
• Η αξιολόγηση των εδαφικών ιδιοτήτων με τη χρήση φασματοσκοπίας (χρήση σπεκτροραδιόμετρου και
λήψη φασματικών υπογραφών in situ και σε συνθήκες
εργαστηρίου - dark box).
• Η φυσιογραφική ταξινόμηση.
• Η εκτίμηση του κινδύνου διάβρωσης.
• Η εκτίμηση του κινδύνου ερημοποίησης.
• Εκτίμηση δείκτη φυλλικής επιφάνειας και βιομάζας
αγροτικών καλλιεργειών και φυσικής βλάστησης.
• Εκτίμηση εξατμισοδιαπνοής, υγρασίας εδάφους και
παρακολούθηση της αγροτικής χρήσης νερού με τη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης.
• Η εκτίμηση των ζημιών των γεωργικών καλλιεργειών.
• Η χαρτογράφηση και η πρόβλεψη της παραγωγής.
• Η χαρτογράφηση των υδατοκαλλιεργειών.
• Η χαρτογράφηση της υποβάθμισης των παρακείμενων με αγροτικές εκτάσεις υγροτόπων και της υδατικής
βλάστησης, και η παρακολούθηση της ποιότητας των
κατάντη υδατίνων σωμάτων.
• Η εφαρμογή της φασματοσκοπίας στην διάγνωση
τροφοπενιών, παθογόνων και άλλων παραγόντων καταπόνησης αγροτικών καλλιεργειών.
• Αεροφωτογράφιση αγρών με ρομποτικά μέσα χαμηλής πτήσης (UAV), σπεκτροραδιόμετρα, ηλεκτρομαγνητικούς και οπτικούς σαρωτές εδάφους και φυτών.
• Οι εφαρμογές γεωργίας ακριβείας.
11. Την προώθηση θεωρητικής και εφαρμοσμένης
έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου,
όπως τα παρακάτω:
• Γεωπονικές εφαρμογές της τηλεπισκόπησης, της φασματοσκοπίας και των ΓΣΠ, συμπεριλαμβάνοντας τον
ευρύτερο χώρο της αγροτικής δραστηριότητας και των
επιπτώσεών της στο περιβάλλον.
• Παρακολούθηση και αξιολόγηση αγροτικών πόρων
με τη χρήση τηλεπισκόπησης και φασματοσκοπίας,
χαρτογράφηση καλλιεργειών, ψηφιακή εδαφολογική
χαρτογράφηση, αγροτική χρήση νερού, χαρτογράφηση
υδατοκαλλιεργειών.
• Παρακολούθηση των επιπτώσεων της αγροτικής
δραστηριότητας στο περιβάλλον: μοντελοποίηση της
διάβρωσης εδαφών, χαρτογράφηση της υποβάθμισης
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των κατάντη υγροτόπων και της υδατικής βλάστησης,
παρακολούθηση της ποιότητας των κατάντη υδατίνων
σωμάτων.
• Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και γεωγραφική ανάλυση χωρικών δεδομένων για τη χαρτογράφηση της
κάλυψης γης και των διαχρονικών αλλαγών της.
• Ποσοτική τηλεπισκόπηση: εκτίμηση δείκτη φυλλικής επιφάνειας, εξατμισοδιαπνοής, υγρασίας εδάφους,
βιομάζας.
• Τηλεπισκόπηση με αυτόνομα μέσα χαμηλής πτήσης
(UAV), σπεκτροραδιόμετρα, ηλεκτρομαγνητικούς και
οπτικούς σαρωτές εδάφους και φυτών για εφαρμογές
γεωργίας ακριβείας.
• Φασματοσκοπία και υπερφασματική απεικόνιση εδάφους και φυτών για την τηλεπισκοπική εκτίμηση των
ιδιοτήτων τους και της κατάστασής τους.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
από μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
λοιπού επιστημονικού προσωπικού το γνωστικό αντικείμενο της θέσης των οποίων εμπίπτει στα διδακτικά
και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου καθώς και
από το Διοικητικό Προσωπικό που τοποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 5
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από τον
Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, του Τμήματος Γεωπονίας. Ο Διευθυντής
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου
καθηγητή και εκλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου
28 παρ.22 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α/21-9-1992),
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του
ν. 3685/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
80 παρ.5α του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α/6-9-2011).
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 και
επιπλέον:
i. συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό/μεταπτυχιακό)
και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου,
ii. καταρτίζει και υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου
και η μέριμνα για την τήρησή του,
iii. μεριμνά για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
iv. εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
v. υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος τον ετήσιο
και τριετή απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου,
vi. υπογράφει κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο,
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vii. εκπροσωπεί το εργαστήριο στα αρμόδια όργανα
του Πανεπιστημίου.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση- Υλικοτεχνική Υποδομή
Οι εγκαταστάσεις και η υλικοτεχνική υποδομή του
εργαστηρίου βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη του
ΑΠΘ, στο ισόγειο του κτιρίου Γεωπονίας και Δασολογίας
(κτίριο 19) και στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ στο ανατολικό
πέτρινο κτίριο (κτίριο 68g).
Στους χώρους του Εργαστηρίου τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση
των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που
είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών
ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο
του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
αποφασιστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική
απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών,
επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και την προστασία
των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του διευθυντή του Εργαστηρίου από τα αρμόδια
όργανα του Ιδρύματος.
Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά από ίδιους
πόρους, οι οποίοι προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων,
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β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων,
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.
3 του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53 Α΄),
δ. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς του εργαστηρίου, εφόσον δεν
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στους σκοπούς του οικείου εργαστηρίου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
στ. Τα συνέδρια, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και τις
εκδόσεις και
ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
- βαθμολόγιο φοιτητών,
- βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
- φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
- κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
- αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών
δεδομένων,
- βιβλίο μεταβολών προσωπικού και
- πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
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- Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από ειδικές διατάξεις και κρίνεται απαραίτητο για το
εργαστήριο.
Άρθρο 10
Τίτλος – Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών» ο οποίος αναγράφεται σε
κάθε έντυπό του. Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία
του διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους
χώρους του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Γεωπονίας
και την προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου.
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα «Laboratory of Remote Sensing, Spectroscopy
and GIS» χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2017
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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