
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-
ντων μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Κινηματογράφου της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

2 Αποδοχή δωρεάς απινιδωτή στην Πανεπιστημια-
κή Μονάδα Σύρου.

3 Τροποποίηση του άρθρου 6 της υπ’  αρ. 108/57/ 
24-04-2018 (Β’  3287) απόφασης Συγκλήτου, που 
αφορά στον Κανονισμό του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημιουργική και 
προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της 
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’  αρ. 1184/ 
247574/13.09.2021 κοινή απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

5 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ 10/ 
45651/23-08-2021 απόφαση του Συνηγόρου του 
Πολίτη.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 6345 (1)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-

ντων μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-

πικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Κινηματογράφου 

της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  15 του άρθρου 15 του 

ν. 4485/2017 (Α’ 114) και του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
2. Τις διατάξεις της παρ.  7 του άρθρου 27 του 

ν. 4386/2016 (Α’ 83).
3. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: 

Ω73Λ4653ΠΣ- Ψ6Θ) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
4. Τις υπό στοιχεία 162818/29-9-2017 (Γ’ 993), 25447/

Ζ2/14-2-2018 (Γ’ 180), 49939/Ζ2/1-4-2019 (Γ’ 557) απο-
φάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων.

5. Την υπό στοιχεία 87488/Ζ2/7-7-2020 (Γ’ 1169) 
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

6. Τις υπ’ αρ. 4159/16-10-2017, 16309/27-2-2018, 
23954/17-4-2019 και 31364/28-7-2020 διαπιστωτικές 
πράξεις του Πρύτανη του Α.Π.Θ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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7. Την υπ’ αρ. συνεδρ. 95/7-9-2021 απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Κινηματογράφου για τον καθορι-
σμό γνωστικού αντικειμένου των Δημητρίου Γουλή του 
Ανδρέα, Ελένης Εφέογλου του Συμεών, Παρασκευά Μου-
ρατίδη του Γεωργίου, Αθανασίας Στεργιάκη του Γεωργί-
ου και Τάσου Τυρίμου του Σάββα, υπηρετούντων μελών 
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τε-
χνών, λαμβάνοντας υπόψη το διδακτικό ή επιστημονι-
κό-ερευνητικό έργο και τους μεταπτυχιακούς τίτλους 
σπουδών (έγγραφα του Τμήματος Κινηματογράφου υπ’ 
αρ. 4942/15-9-2021, 4948/15-9-2021, 4939/15-9-2021, 
4941/15-9-2021, 4946/15-9-2021).

8. Τις αιτήσεις των παραπάνω μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήμα-
τος Κινηματογράφου για τον καθορισμό του γνωστικού 
αντικειμένου τους.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:

Ότι τα γνωστικά αντικείμενα των Δημητρίου Γουλή του 
Ανδρέα, Ελένης Εφέογλου του Συμεών, Παρασκευά Μου-
ρατίδη του Γεωργίου, Αθανασίας Στεργιάκη του Γεωργί-
ου και Τάσου Τυρίμου του Σάββα, υπηρετούντων μελών 
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τε-
χνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
καθορίζονται ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο

Κα
τη

γο
ρί

α

Γνωστικό αντικείμενο

1 Γουλής 
Δημήτριος Ανδρέας ΕΔΙΠ Θεωρία 

(Παιδαγωγική)

2 Εφέογλου 
Ελένη Συμεών ΕΔΙΠ

Φωτογραφία στις 
Οπτικοακουστικές και 
Εικαστικές Τέχνες

3 Μουρατίδης 
Παρασκευάς Γεώργιος ΕΔΙΠ

Ιστορία και Θεωρία 
Κινηματογράφου και 
Τηλεόρασης

4 Στεργιάκη 
Αθανασία Γεώργιος ΕΔΙΠ Μοντάζ 

Κινηματογράφου

5 Τυρίμος Τάσος Σάββας ΕΔΙΠ
Σκηνογραφία - 
Ενδυματολογία 
Κινηματογράφου

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
    Ι 

  (2)
Αποδοχή δωρεάς απινιδωτή στην Πανεπιστημι-

ακή Μονάδα Σύρου.

 Με την υπ’ αρ. 17622/08.09.2021 απόφαση του Πρυτα-
νικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (τακτική 

συνεδρία 77/30.08.2021), που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185) και 
της περ. ι της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), γίνεται αποδεκτή η δωρεά από την ιδιώτη Δέ-
σποινα Παρασκευαΐδου του Γεωργίου, ενός (1) απινιδωτή 
στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου (χαρακτηριστικά: 
Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (ΑΕA), ITMX ZOLL 
AED PLUS Fully Automatic Ere 2015 S/N X21A332941 με 
κουτί εσωτερικού), συνολικής αξίας 1.612,00 €.

  Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 26/53 (3)
Τροποποίηση του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 108/57/ 

24-04-2018 (Β’ 3287) απόφασης Συγκλήτου, που 

αφορά στον Κανονισμό του Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημιουργική και 

προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» του Τμήματος 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της 

Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-

σμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’  αρ. 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ 
490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύ-
τανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων 
(4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

2. Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 45 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), η οποία τροποποιήθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α’ 3802), σύμ-
φωνα με τις οποίες «Με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος κάθε Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρί-
νεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του 
Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 6 του άρθρου 
85 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α’ 189).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. υπ’ 
αρ. 557/06-09-2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης και το 
απόσπασμα πρακτικού αυτής.
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8. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 145/56/ 
29-03-2018 (Β’ 2245), με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Δημιουργική και προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» του 
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε εφαρμογή 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

9. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση υπ’ αρ. 
108/57/24-04-2018 (Β’ 3287), με την οποία εγκρίθη-
κε ο Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

10. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση υπ’ αρ. 
33/22/05-12-2019 (Β’ 4808) με την οποία τροποποιήθη-
κε ο Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

11. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση υπ’ αρ. 
26/50/17-06-2021 (Β’ 3719) με την οποία τροποποιήθη-
κε ο Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

12. Την υπ’ αρ. 3/12/22-03-2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. και το απόσπα-
σμα πρακτικού αυτής.

13. Το υπό στοιχεία 85555/Ζ1/24-05-2018 (ΔΠΘ/
ΔΑΘ/46800/3224/25-05-2018) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 108/57/ 
24-04-2018 (Β’ 3287) απόφασης της Συγκλήτου, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

«Άρθρο 6
Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική 
Αγωγή» γίνονται δεκτοί:

- Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των 
Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
καθώς και Πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. 
(Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από 
το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με 
την προϋπόθεση ότι ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων από άλλα Τμήματα 
Α.Ε.Ι. (εκτός των ΤΕΦΑΑ) είναι επτά (7) σε κάθε ειδίκευ-
ση σπουδών. Ο αριθμός αυτός δύναται να τροποποι-
ηθεί με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής στην 
περίπτωση που δεν θα καλυφθούν θέσεις από πτυχι-
ούχους των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού.

- Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 
μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπε-
ράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., εφό-
σον ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν είναι 
συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (άρθρο 34 παρ 8. 
του ν. 4485/2017).»

- Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, μπορεί να γί-
νονται δεκτοί, μετά από αίτησή τους, ανά κατηγορίες 
πτυχιούχων σε σχετικά ποσοστά συνολικά ή και κατά ειδί-
κευση και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής 
στο Π.Μ.Σ., υπότροφοι ή επιμορφούμενοι, των οποίων τα 
τέλη φοίτησης θα καλύπτονται από υποτροφίες ή χορηγί-
ες φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα. Σε 
κάθε περίπτωση, η έγκριση ή όχι των αιτήσεων θα απο-
φασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

   Ι 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
 Στην υπ’ αρ. 1184/247574/13.09.2021 κοινή απόφα-

ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4246), 
γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1. Στη σελίδα 56919 στη στήλη Β’ διορθώνεται 
η εσφαλμένη παρ. 3 του άρθρου 2: «3. Για τους μελισ-

σοκόμους, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ενταχθεί στο μέ-
τρο 3.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 
2014 - 2020) για το έτος 2020»,

στο ορθό: «3. Για τους μελισσοκόμους, δικαιούχοι είναι 
όσοι έχουν ενταχθεί στη δράση 3.2 του Προγράμματος 
βελτίωσης των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπο-
ρίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2020.».

2. Στη σελίδα 56923, Παράρτημα Ι, στον στίχο 6 δι-
ορθώνεται 

το εσφαλμένο: «Την κρατική ενίσχυση που προ-
βλέπεται από την ΚΥΑ……………………………
(ΦΕΚ…………………….) για τον αριθμό χοιρομητέρων/
κάπρων άνω των 6 μηνών ή για τον αριθμό των μαύρων 
χοιρομητέρων/κάπρων ή για τον αριθμό των………. Κυ-
ψελών μελισσών που διαθέτω, όπως αυτή προσδιορί-
στηκε στο Ο.Σ.Δ.Ε. κατά την πληρωμή προκαταβολής 
της Βασικής Ενίσχυσης έτους αιτήσεων 2020»,

στο ορθό: «Την κρατική ενίσχυση που προ-
βλέπεται από την ΚΥΑ……………………………
(ΦΕΚ…………………….) για τον αριθμό χοιρομητέρων/
κάπρων άνω των 6 μηνών ή για τον αριθμό…………… 
των μαύρων χοιρομητέρων/κάπρων, όπως προσδιορί-
στηκε στο Ο.Σ.Δ.Ε. κατά την πληρωμή προκαταβολής 
της Βασικής Ενίσχυσης έτους αιτήσεων 2020 ή για τον 
αριθμό των Κυψελών μελισσών που διαθέτω, όπως προ-
κύπτει από το ηλεκτρονικό μελισσοκομικό μητρώο κατά 
την πληρωμή της Δράσης 3.2 του μελισσοκομικού προ-
γράμματος έτους 2020».

(Από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
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   (5)
 Στην υπό στοιχεία Φ 10/45651/23-08-2021 απόφαση 

του Συνηγόρου του Πολίτη, που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4251), στη σελίδα 56956 
στην Α’ στήλη, στο σημείο 4γ, διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «την υποστήριξη, σε συνεργασία με 
το Γραφείο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών, 
……»,

στο ορθό: «την υποστήριξη, σε συνεργασία με το Τμή-
μα Γραμματειακής Υποστήριξης,…..».

Και στη σελίδα 56957, στη Β’ στήλη, στο σημείο 8.ιγ) δι-
ορθώνεται το εσφαλμένο: «την υποστήριξη του Γραφείου 
Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών», 

στο ορθό: «την υποστήριξη του Τμήματος Γραμματει-
ακής Υποστήριξης». 

 (Από τον Συνήγορο του Πολίτη )  
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