
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45964/14.08.2013 
υπουργικής απόφασης «Πρότυπες Περιβαλλο-
ντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες της 
κατηγορίας Β της 9ης Ομάδας “Βιομηχανικές δρα-
στηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις” που 
ανήκουν στην υποομάδα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας» (Β’ 1987).

2 Έγκριση της υπ’  αρ. 46/2021 απόφασης της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, 
που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός 
οικισμού Πλάκας Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. 
Λασιθίου.

3 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) «Εκπαίδευση στο Χορό» του Τμήμα-
τος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της Σχολής Επιστημών 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99115/6722 (1)
   Τροποποίηση της υπ' αρ. 45964/14.08.2013 

υπουργικής απόφασης «Πρότυπες Περιβαλλο-

ντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες της κα-

τηγορίας Β της 9ης Ομάδας “Βιομηχανικές δρα-

στηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις” που 

ανήκουν στην υποομάδα παραγωγής ηλεκτρι-

κής ενέργειας» (Β’ 1987). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 

έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 209).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 

Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε με 
το π.δ. 29/2022 (Α’ 77).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

8. Την υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Κατάταξη στις κατηγορίες της 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) των με-
ταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προ-
βλέπονται στην υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21.03.2012 
(Β’ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 
(Α’ 143)» (Β’ 3833).

9. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 
της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 υπουργικής 
απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουρ-
γικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του 
ν. 4014/21.9.2011 (Α’ 209)” (Β’ 2471)» (Β’ 841).

10. Την υπ’ αρ. 45964/14.08.2013 υπουργική απόφαση 
«Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη-
ριότητες της κατηγορίας Β της 9ης Ομάδας «Βιομηχανικές 
δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις» που ανή-
κουν στην υποομάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» 
(Β’ 1987).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, 
δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’  αρ.  45964/14.08.2013 
υπουργικής απόφασης «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δε-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

7 Οκτωβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5208

53585



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ53586 Τεύχος B’ 5208/07.10.2022

σμεύσεις για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 
9ης Ομάδας “Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς 
εγκαταστάσεις” που ανήκουν στην υποομάδα παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας» (Β’ 1987).

Άρθρο 1
Αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε 
ΠΠΔ - τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 
45964/14.08.2013 υπουργικής απόφασης

1. Η περ. β’ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 45964/14.08.2013 
(Β’ 1987) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«β) για τις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρι-
σμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) 
(δραστηριότητα με α/α 4 στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 υπουργική απόφαση που αντι-
κατέστησε τον α/α 211 στην υπ’ αρ. 1958/2012 υπουργική 
απόφαση) αρμόδια για την υπαγωγή σε ΠΠΔ είναι η ΔΙ.ΠΕ.
ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας. Η υπαγωγή αυτή πραγμα-
τοποιείται μετά τη χορήγηση της άδειας παραγωγής και 
πριν τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης από 
τον αρμόδιο διαχειριστή. Στην περίπτωση αυτή οι ΠΠΔ 
ενσωματώνονται στη συνέχεια στην άδεια εγκατάστασης, 
εφόσον αυτή απαιτείται, και την άδεια λειτουργίας»

2. Η εισαγωγική πρόταση της περ. γ’ του άρθρου 2 
της υπ’ αρ. 45964/14.08.2013 υπουργικής απόφασης 
τροποποιείται, το στοιχείο ii) της περ. γ’ του άρθρου 2 
διαγράφεται και η περ. γ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) με την επιφύλαξη της περ. β’, για τις μονάδες οι 
οποίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης 
άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με:

i) την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2244/1995 (Α’ 168) 
για τους συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 
(<=20 kWe)

ii) διαγράφεται
iii) την παρ. 1δ του άρθρου 28 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) 

για τους εφεδρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ανε-
ξαρτήτου ισχύος στους οποίους χορηγείται απόφαση 
απαλλαγής της υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131/2009 
(Β’ 2442) υπουργικής απόφασης από τη Διεύθυνση Ανά-
πτυξης της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας,

αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠΔ των εξαι-
ρέσεων αυτών είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χω-
ρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της οικείας Περιφέρειας.»

Άρθρο 2
Διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ - τροποποίηση 
του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 45964/14.08.2013 
υπουργικής απόφασης

Η παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 45964/14.08.2013  
υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως προς την 
ακολουθούμενη διαδικασία για τις δραστηριότητες με 
α/α 211 (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1958/2012 υπουργική 
απόφαση) και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στην περ. α’ του άρθρου 2, η δήλωση υπαγωγής 
σε ΠΠΔ υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δι-
καιολογητικά για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα:

α) στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/ 
19.04.1995 (Β’ 385) υπουργικής απόφασης και στο άρ-

θρο 2 της υπό στοιχεία Δ6/Φ1/οικ. 7740/2001 (Β’ 508) 
υπουργικής απόφασης, για τις δραστηριότητες με 
α/α 208 και 209 και

β) διαγράφεται».

Άρθρο 3
Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων - τροποποίηση 
του Παραρτήματος Ε της υπ’ αρ. 45964/14.08.2013 
υπουργικής απόφασης

Στην παρ. Γ του Παραρτήματος Ε της υπ’ αρ. 45964/ 
14.08.2013 υπουργικής απόφασης προστίθεται νέο εδά-
φιο Γ.6 ως ακολούθως:

«Για τις μονάδες καύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής τόσο της υπ’ αρ. 6164/2018 (Β’ 1107) κοινής 
υπουργικής απόφασης όσο και της υπ’ αρ. 11294/1993 
(Β’  264) κοινής υπουργικής απόφασης, ή της υπ’  αρ. 
189533/2011 (Β’ 2654) κοινής υπουργικής απόφασης 
τηρούνται οι διατάξεις βάσει των οποίων καθορίζονται οι 
αυστηρότερες οριακές τιμές εκπομπής και η μεγαλύτερη 
συχνότητα μετρήσεων.

Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λει-
τουργία Μεσαίου Μεγέθους Μονάδων Καύσης (θερμική 
ισχύς: 1-50ΜW), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της υπ’ αρ. 6164/2018 (Β’ 1107) κοινής υπουργικής από-
φασης να τηρούνται τα όρια εκπομπών του Παραρτή-
ματος ΙΙ αυτής. Ο φορέας της δραστηριότητας έχει υπο-
χρέωση να εγγραφεί στο Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους 
Μονάδων Καύσης που τηρεί η Διεύθυνση Περιβάλλο-
ντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αρ. 6164/2018 (Β’ 1107) 
κοινής υπουργικής απόφασης και να τηρεί το σύνολο 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. Ο φορέ-
ας της δραστηριότητας να παρακολουθεί τις εκπομπές 
σύμφωνα, με το Μέρος 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ της προ-
αναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης».

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 757 (2)
Έγκριση της υπ’ αρ. 46/2021 απόφασης της Επιτρο-

πής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που 

αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός οικι-

σμού Πλάκας Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ-

κλοφορίας» (Α’ 57) και ιδιαίτερα τα άρθρα 52 και 52Α 
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αυτού, καθώς και τις ισχύουσες σήμερα Πρότυπες Τεχνι-
κές Προδιαγραφές, Τεχνικές Οδηγίες και πρότυπα ΕΛΟΤ 
σχετικά με τον τρόπο κατασκευής των μέσων σήμανσης 
(πινακίδες - διαγραμμίσεις κ.λπ.).

2. Τον ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (Α 114).

3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α 87).

4. Τον ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών 
τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 261) και ειδικότερα το άρθρο 48 αυτού.

5. Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης» (Α 229).

6. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργά-
νων των Ο.Τ.Α. που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/1052/Φ/05.03.2015 έγγραφο 
του Τμήματος ΣΤ’ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών 
της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και 
Τουρισμού «Εφαρμογή του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014».

8. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/1351/Φ.252/22.05.2015 έγγρα-
φο του Τμήματος ΣΤ’ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Οι-
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διευ-
κρινίσεις και κατευθύνσεις για τον έλεγχο νομιμότητας 
Κανονιστικών Αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων που 
αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

9. Το υπ’ αρ. οικ.2095/08.10.2015 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης προς τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης: 
«Συμπληρωματικές οδηγίες - διευκρινίσεις σχετικά με 
την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δί-
κτυο Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Κρήτης».

10. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/277/Φ.252/26.03.2018 έγγρα-
φο του Τμήματος Ε’ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών 
της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Μέτρα ρύθμι-
σης της κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - 
ν. 2696/1999)».

11. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

12. Την υπ’ αρ. 14026/15.05.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250 - ΑΔΑ: 
ΩΘ15465ΧΘ7-ΓΜΦ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών περί διορισμού της Μαρίας Κοζυράκη ως Συντονί-
στριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

13. Την υπ’ αρ. 34010/25.05.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 435 - ΑΔΑ: 
6ΠΨΑ46ΜΤΛ6- 3ΦΡ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών περί ανανέωσης της θητείας της Μαρίας Κοζυράκη 
του Εμμανουήλ στη θέση της Συντονίστριας Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Κρήτης.

14. Την υπ’ αρ. οικ.8165/27.06.2017 απόφαση της Συ-
ντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Ανά-
θεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής “με εντολή Συντονιστή” 
(“M.E.Σ.”) αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης...» (Β’ 2247 - ΑΔΑ: 
ΩΚΞΠΟΡ1Θ-ΘΓ8).

15. Την υπ’ αρ. οικ. 682/17.01.2019 (Β’ 288 - ΑΔΑ: Ω7Χ-
ΧΟΡ1Θ-ΗΔΥ) απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία ανατέθηκαν στην 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού οι 
αρμοδιότητες του τεχνικού ελέγχου και έγκρισης απο-
φάσεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. για θέματα κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων που υπάγονται στο άρθρο 52 
του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999) και της έγκρισης μελετών για 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έργων, σύμφωνα με το άρ-
θρο 52 του Κ.Ο.Κ. και παρασχέθηκε στον Προϊστάμενο 
της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντι-
κής Πολιτικής η εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή 
Συντονίστριας.

16. Την υπ’ αρ. 427/15.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΘΟ8ΟΡ1Θ-ΔΩΒ) 
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης με την οποία ορίζεται η Καργιολάκη Χαρίκλεια 
του Μιχαήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. και 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Κ.

17. Το υπ’ αρ. 33/04.02.2022 έγγραφο του Τμήματος 
Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Λασιθίου της Διεύθυν-
σης Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(υπό στοιχειά ΠΕΧΩΣ: 757/03.03.2022), με το οποίο 
διαβιβάζεται η υπ’ αρ. 46/2021 νομότυπα ληφθείσα 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Αγίου Νικολάου.

18. Την υπ’ αρ. 46/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΘΚΩΚΨ-ΜΗ2) από-
φαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου 
Νικολάου, με την οποία αποφασίζεται κατά πλειοψηφία 
η απαγόρευση στάθμευσης σε τμήμα της επαρχιακής 
οδού Αγ. Νικόλαος - Ελούντα - Πλάκα εντός του οικισμού 
Πλάκας Δήμου Αγίου Νικολάου.

19. Το υπό στοιχεία Α/8/26.07.2021 έγγραφο της Κοι-
νότητας Βρουχά.

20. Το από 30.11.2021 πρακτικό συνεδρίασης της Επι-
τροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Αγίου Νικολάου.

21. Την υπ’ αρ. 10739/06.08.2021 τεχνική έκθεση και 
την σκαριφηματική απεικόνιση σε απόσπασμα της 
google earth, που αφορούν στις κυκλοφοριακές ρυθ-
μίσεις σε τμήμα της επαρχιακής οδού Αγ. Νικόλαος - 
Ελούντα - Πλάκα εντός ορίων οικισμού Πλάκας Δήμου 
Αγίου Νικολάου, όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν 
από τη Διεύθυνση Μελετών του Δήμου Αγίου Νικολάου.

22. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις υπηρεσίες οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

23. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς και έχουν στόχο την 
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην περιοχή.
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24. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που κα-
θορίστηκαν με την υπ’ αρ. 46/2021 απόφαση της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Νικολάου και 
συγκεκριμένα εγκρίνουμε την απαγόρευση στάθμευσης 
στη δυτική πλευρά της επαρχιακής οδού Αγ. Νικόλαος - 
Ελούντα - Πλάκας, σε τμήμα μήκους περίπου 50μ. εντός 
των ορίων οικισμού Πλάκας Δήμου Αγ. Νικολάου. Για το 
σκοπό αυτό να γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος 
και τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης 
στις ενδεδειγμένες θέσεις.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιγράφο-
νται στην Τεχνική Έκθεση και απεικονίζονται στο σχετικό 
σκαρίφημα - απόσπασμα google earth, όπως συντάχθη-
καν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Μελετών του 
Δήμου Αγ. Νικολάου, πρωτότυπα των οποίων διατηρού-
νται στα αρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της (ΔΙΠΕΧΩΣ) και στην Διεύθυνση Μελετών του Δήμου 
Αγ. Νικολάου, εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους και 
τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση 
κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 
χρήση κατάλληλων υλικών, κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τις ισχύ-
ουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη του 
Δήμου Αγίου Νικολάου, ο οποίος υποχρεούται καθ’ όλη 
την χρονική διάρκεια εφαρμογής των εν λόγω κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων να αξιολογεί την αποτελεσματι-
κότητα των μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο 
κυκλοφορίας της περιοχής, παρακολουθώντας και συ-
ντηρώντας τα σχετικά έργα (π.χ. σήμανση).

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

4. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για 
την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων.

5. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύ-
γκρουση με αυτήν της παρούσας, θα πρέπει να απομα-
κρυνθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών 
του οδικού δικτύου.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται με-
τέπειτα με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σή-
μανσης και των διαγραμμίσεων.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα από-
φαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή 
εκτέλεσή της όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών και 

Μεταφορών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών. Επίσης κατά της παρούσας απόφασης μπο-
ρεί να ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 29 Σεπτεμβρίου 2022

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης 
Χωροταξικής Περιβαλλοντικής 
και Αγροτικής Πολιτικής

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΓΙΟΛΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. 9090 (3)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (Π.Μ.Σ.) «Εκπαίδευση στο Χορό» του Τμήμα-

τος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 

με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της Σχολής Επιστημών 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν 

Θεσσαλονίκη» (Α’ 154), με τον οποίο ιδρύθηκε το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπιστήμιον 
Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 του 
ν. 3108/1954 (Α’ 314).

2. Το π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενικού Τμήμα-
τος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία και ανασυ-
γκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης» (Α’ 134, διόρθωση σφάλματος Α’ 140), 
το π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α’ 106).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), ιδίως των άρθρων 31-37, 43-45 
και 85, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 455 του 
ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας 
και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 141).

4. Τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δια-
σφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύ-
στημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονά- 
δων. Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

5. Τα άρθρα 75-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ- 
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλε-
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κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. Τις υπό στοιχεία υπουργικές αποφάσεις: α) 216772/
Ζ1/08.12.2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334) 
και β) 131757/Ζ1/02.08.2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλ-
λαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/05.03.2019 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 
(Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις υπό στοιχεία διευκρινιστικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 
α)  163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.09.2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν.  4485/2017 (Α´114) για θέμα-
τα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδα-
κτορικών διατριβών  - Λοιπά θέματα», β)  203446/
Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμο-
γή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´ 114)», γ) 227378/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξε-
ων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχια-
κών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/09.02.2018 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114)», ε) 26407/
Ζ1/15.02.2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν.  4485/2017 (Α´114)», και 
στ) 45070/Ζ1/19.03.2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις”».

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03.07.2019 διαπιστωτι-
κή πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 432, διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 809) με θη-
τεία από 01.09.2019 έως 31.08.2022.

10. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12.08.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων περί παράτασης της θητείας 
του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Α.Π.Θ. έως τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών 
ετών, ήτοι έως 31.08.2023. 

11. Τις υπ’ αρ. πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) α) 2261/ 
07.09.2021, ανακοινοποιημένη στο ορθό υπ’ αρ. 2705/ 
08.09.2021 (ΑΔΑ: ΩΝΚΝ46Ψ8ΧΒ-ΕΝ9) περί συγκρότη-
σης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. και β) 22103/05.11.2021 
(ΑΔΑ: 69Χ946Ψ8ΧΒ-3ΛΡ) και 43095/26.01.2022 (ΑΔΑ: 
6Μ8Μ46Ψ8ΧΒ-ΒΨΡ) περί ανασυγκρότησης της Συγκλή-
του του Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

12. Την υπ’ αρ. 92795/30.08.2022 πράξη του Πρύτανη 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Κα-
θορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τους 
Αντιπρυτάνεις, καθορισμός τομέα ευθύνης κάθε Αντι-
πρύτανη και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Πρύτανη 
στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ-
θρου 15 του ν. 4957/2022 (Α’ 141)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 801).

13. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη (συνεδρίαση υπ’ αρ. 630/28.06.2022) της 
Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Α.Π.Θ. για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση στο Χορό».

14. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 33/05.07.2022).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) «Εκπαίδευση στο Χορό» του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγω-
γής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της Σχολής Επιστημών Φυσι-
κής Αγωγής και Αθλητισμού οργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εκπαίδευση στο Χορό», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και την 
κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 2
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός

Γνωστικό αντικείμενο/γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.
Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επικεντρώνεται 

στις επιστημονικές προσεγγίσεις με κύριο πεδίο την Εκ-
παίδευση στο Χορό.

Περιλαμβάνει ακόμη συναφή αντικείμενα, σημαντικά 
για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της Εκπαίδευσης 
στο Χορό, όπως είναι η Χορολογία, η Εθνοχορολογία, 
η Σημειογραφία και η Μορφολογία του Χορού, η Παι-
δαγωγική και η Διδακτική του Χορού, η Ερμηνεία και η 
Πρόσληψη του Χορού καθώς και η Ιστορία του Χορού.

Σκοπός του Π.Μ.Σ.
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή διδα-

σκαλίας και η προώθηση της έρευνας υψηλού επιπέδου 
προκειμένου να αποφοιτήσουν στελέχη που θα έχουν 
τα εφόδια: α) να αναλάβουν θέσεις στον χώρο του Πο-
λιτισμού και του Αθλητισμού β) να διεξάγουν έρευνα σε 
θέματα που σχετίζονται με το Χορό και την Εκπαίδευση.

Επιμέρους στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η σύνδεση με δη-
μοτικούς, κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς και 
αθλητικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό προ-
κειμένου να συνδεθεί το Πανεπιστήμιο με την κοινωνία 
και την αγορά εργασίας προς όφελος των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/-τριών, αλλά και των διδασκόντων/-ουσών. Η 
σύνδεση αυτή θα δημιουργήσει, επίσης, συνθήκες διε-
ξαγωγής εφαρμοσμένης έρευνας.

Τέλος, μέσω του Π.Μ.Σ., στόχος είναι η ανάπτυξη δι-
κτύων συνεργασίας με Τμήματα Πανεπιστημίων του 
εξωτερικού.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαίδευση στο Χορό».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι όλων των 
Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) 
της ημεδαπής, και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι άλλων Πανεπι-
στημιακών Τμημάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημε- δαπής, ή ισότιμων 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου με την εξής αναλογία:

1. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 70%.
2. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. σε ποσο-

στό 30%.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις από Πτυ-

χιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι./
Α.Τ.Ε.Ι. μπορούν να καλύψουν το μέγιστο αριθμό των 
επιτυχόντων/-ουσών.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή/-τρια του/της οποίου/-ας ο τίτλος σπου-
δών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν 
έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανι-
σμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο-
φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 
(Α’ 80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, 
μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο 
ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμή-
ματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συ-
ναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν 
στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα, για τους/τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τρι-
ες πλήρους φοίτησης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται 
και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες - Γλώσσα Διεξαγωγής του 
Προγράμματος

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση στο Χορό» είναι 
ενενήντα (90) ECTS: α) τριάντα (30) ECTS για κάθε ένα 
από τα δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων (Α’ και Β’) και τριάντα 
(30) ECTS για το τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο από την εκπόνηση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή β) τριάντα (30) 
ECTS για κάθε ένα από τα τρία (3) εξάμηνα μαθημάτων 
(Α’ , Β’ και Γ’).

Κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου εξαμήνου διδάσκο-
νται 6 γνωστικά αντικείμενα ενώ το 3ο εξάμηνο είναι 
αφιερωμένο στη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας ή της ανεξάρτητης μελέτης και σε 
μαθήματα επιλογής.

Για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του/της ένας/
μία μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια έχει μία από τις 
παρακάτω επιλογές:

1η Επιλογή
8 μαθήματα κατά την διάρκεια του Α’ και Β’ εξαμήνου 

και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία κατά τη διάρ-
κεια του Γ’ εξαμήνου. Αναλυτικότερα:

- 4 υποχρεωτικά μαθήματα (κατά τη διάρκεια του 
Α’ εξαμήνου σπουδών)

- 4 υποχρεωτικά μαθήματα (κατά τη διάρκεια του 
Β’ εξαμήνου σπουδών)

- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (κατά τη διάρ-
κεια του Γ’ εξαμήνου σπουδών)

2η Επιλογή
12 μαθήματα κατά τη διάρκεια του Α’, Β’ και Γ’ εξαμή-

νου. Αναλυτικότερα:
- 4 υποχρεωτικά μαθήματα (κατά τη διάρκεια του 

Α εξαμήνου σπουδών)
- 4 υποχρεωτικά μαθήματα (κατά τη διάρκεια του 

Β’ εξαμήνου σπουδών)
- 4 μαθήματα επιλογής (κατά τη διάρκεια του Γ’ εξα-

μήνου σπουδών)
Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. και ως γλώσσα εκ-

πόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
ορίζεται η ελληνική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/-ές φοι-
τητές/-τριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και 
τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί 
από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 3112/ 
06.07.2022) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ., μπορούν 
να αναλαμβάνουν:

1. Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης.
2. Μέλη Δ.Ε.Π. από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
3. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 

του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης, κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος.

4. Διδάσκοντες/-ουσες σύμφωνα με το π.δ. 407/80 του 
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης.

5. Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης.

Με αιτιολογημένη απόφασή της Συνέλευσης του Τμή-
ματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό προ-
σωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, 
μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων 
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Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη Δ.Ε.Π. 
άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών/- τριών από ερευνητικά κέντρα 
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών, τηρώντας την αναλογία του 60% 
από το τμήμα και 40% εκτός τμήματος.

Επιπλέον η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή 
της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του/της Διευθυ-
ντή/-τριας του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέ-
πτες/-τριες, καταξιωμένους/-ες επιστήμονες που έχουν 
θέση ή προσόντα καθηγητή/-τριας ή ερευνητή/-τρι-
ας σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μα-
θημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφα-
σίζεται από της Συνέλευση του Τμήματος.

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέ-
χεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυ-
σικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
του Α.Π.Θ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες και σε ειδικά ερ-
γαστήρια ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που 
διδάσκεται, κατόπιν σχετικής απόφασης της Σ.Ε. Οι με-
ταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης στις βιβλιοθήκες του Τμήματος. Παράλληλα 

δίνεται η δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου (Internet) 
για την απόκτηση on-line ηλεκτρονικών πληροφοριών, 
είτε μέσα από το διαδίκτυο των Νησίδων Η/Υ, είτε μέσα 
από τις τράπεζες πληροφοριών της Πανεπιστημιακής 
βιβλιοθήκης και των βιβλιοθηκών άλλων Τμημάτων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Άρθρο 11
Τέλη Φοίτησης

Για την λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση στο Χορό» 
προβλέπονται τέλη φοίτησης τα οποία ανέρχονται συ-
νολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(2.400,00 €) ανά φοιτητή/-τρια.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ53592 Τεύχος B’ 5208/07.10.2022

*02052080710220008*

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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