
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση ίδρυσης διιδρυματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κλινική 
Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην 
Υγεία» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙ-
ΤΟΣ» - Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών.

2 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Δημιουργική και Προσαρμο-
σμένη Φυσική Αγωγή» του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

3 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Σπουδές στην Τοπική 
Ιστορία- Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις» του Τμή-
ματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασ-
σικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης.

4 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Διδακτική των Βιο-
επιστημών» του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας 
και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

5 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Τεχνολογίες Περιβάλ-
λοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία» του 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημί-
ου Θράκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 117/56 (1)
  Έγκριση ίδρυσης διιδρυματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κλινική Άσκη-

ση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία» του 

Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη-

τισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-

ου Θράκης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο 

Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» - 

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/ 

2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”, 
οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.

2. Την αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 (ΦΕΚ 
327/08-02-2017 τ.Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., 
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση 
Πρύτανη».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τα 
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και 
πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτη-
ση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - 
χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά 
Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλεψη» καθώς 
και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

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

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Την υπ΄αριθμ.216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (Β΄4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (Α΄124) «Συγχώνευση 
Τμημάτων, ίδρυση -συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

10. Το απόσπασμα πρακτικών των Συνελεύσεων του 
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 493/
13-02-2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (συνε-
δρίαση 620/28-03-2018).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
13. Την με αριθμ. εισήγηση 3/8/22-03-2018 της Επιτρο-

πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..
14. Το με αριθμ. 1079/09-09-2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ 

από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχο-
λής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Κλινική Άσκηση 
και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού της 
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και το Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Ε.ΚΕ.Φ.Ε. 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ)-Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-
νιών, οργανώνουν και λειτουργούν διιδρυματικό Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κλινική 
Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία» από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμ-
βάνει το Τμήμα Επιστήμης Αγωγής και Αθλητισμού (επι-
σπεύδον Τμήμα) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Οι λεπτομέρειες συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων 
περιγράφονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που 
έχουν καταρτίσει.

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της 
Τεχνολογίας στην Υγεία».

Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης με αναφορά του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Ε.ΚΕ.Φ.Ε. 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ») - Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών.

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός

Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. «Κλινική Άσκηση 
και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία» στοχεύει στην 
εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τη συμβολή της άσκησης, 
της φυσικής δραστηριότητας και των τεχνολογικών εφαρ-
μογών στην υγεία, σε υγιείς και σε κλινικούς πληθυσμούς.

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδια-
σμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και 
αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την 
ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευ-
τικών, ερευνητικών και κοινωνικών αναγκών της χώρας, 
στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε 
θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων 
γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέ-
ρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου 
κύκλου σπουδών του Τμήματος.

Αναλυτικότερα αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μετα-
πτυχιακή διδασκαλία μέσω διεπιστημονικών προσεγγί-
σεων και η πρακτική εκπαίδευση στο σχεδιασμό και στην 
εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης και άλλων συναφών 
παρεμβάσεων για την πρόληψη και αποκατάσταση χρό-
νιων παθήσεων (καρδιαγγειακών, μεταβολικών, νευρολο-
γικών και μυοσκελετικών παθήσεων), και των εφαρμογών 
της τεχνολογίας μέσω της κλινικής άσκησης.

Το παρόν Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάδειξη, υποστή-
ριξη και εις βάθος κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημό-
νων για τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής, επιστημονικής 
ερευνητικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, 
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο χώρο της 
κλινικής άσκησης και των εφαρμογών της τεχνολογίας.

Το εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. έχει σχεδιαστεί, ώστε να παρέχει 
εξειδικευμένη γνώση σχετικά με την επιστήμη της κλινι-
κής άσκησης και των εφαρμογών της τεχνολογίας, δια-
μέσου ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης διδασκαλίας και 
έρευνας, χρησιμοποιώντας σύγχρονες διεπιστημονικές 
και διαθεματικές προσεγγίσεις και μεθόδους εκπαίδευ-
σης και της τεχνολογίας.

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελλη-
νική ενώ η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί 
να είναι είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτού-
νται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90).
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Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι μέχρι και 
το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 8 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄114) το 
70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 
εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (65.500,00€) για 
κάθε πλήρη κύκλο φοίτησης και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης
Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού

49.400,00

Δαπάνες μετακινήσεων 2.000,00
Υποτροφίες 2.000,00
Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού

8.000,00

Αναλώσιμα 2.800,00
Γενικές Δαπάνες 1.300,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 65.500,00

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

Άρθρο 9 
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 3.000 ευρώ.

Άρθρο 10 
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συ-
νεργασίας, τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια όργανα, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 29 Μαρτίου 2018

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 145/56 (2) 
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Δημιουργική και Προσαρμο-

σμένη Φυσική Αγωγή» του Τμήματος Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επι-

στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δη-

μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/ 

2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”, 
οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.

2. Την αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 (ΦΕΚ 
327/08-02-2017 τ.Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., 
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση 
Πρύτανη».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τα 
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις»,31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και 
πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτη-
ση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - 
χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά 
Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλεψη» καθώς 
και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

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

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ΄αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (Β΄4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (Α΄124) «Συγχώνευση 
Τμημάτων, ίδρυση -συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

10. Το απόσπασμα πρακτικών των Συνελεύσεων του 
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 
493/13-02-2018).

11. Την με αριθμ. εισήγηση 3/12/22-03-2018 της Επι-
τροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

12. Το με αριθμ. 1079/09-09-2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της 
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Δημιουρ-
γική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού της 
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Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, οργανώνει και λει-
τουργεί (επανιδρύει) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη 
Φυσική Αγωγή» από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών(Δ.Μ.Σ.) στην «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη 
Φυσική Αγωγή» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Δημιουργική Φυσική Αγωγή
β) Ειδική Φυσική Αγωγή

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δη-
μιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει ως αντικείμενο τα 
γνωστικά πεδία της Δημιουργικής Φυσικής Αγωγής και της 
Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής. 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη 
Φυσική Αγωγή» είναι:

Η δημιουργία υποδομής για τη συνεχή ανανέωση, την 
παραγωγή και την προαγωγή εξειδικευμένης επιστημο-
νικής γνώσης.

Η παραγωγή στελεχών υψηλής κατάρτισης σε δύο γνω-
στικές κατευθύνσεις, τη Δημιουργική Φυσική Αγωγή και 
την Ειδική Φυσική Αγωγή.

Η συνεργασία με κοινωνικούς και ερευνητικούς φορείς 
της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Η παροχή υψηλής ποιότητας γνώσεων και δεξιοτήτων 
για την αποτελεσματική εκπαίδευση του επιστημονικού και 
ερευνητικού προσωπικού. Η συνεργασία και η έρευνα με-
ταξύ Πανεπιστημιακών Τμημάτων της Ελλάδας, διαμέσου 
ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων κοινού ενδιαφέροντος.

Η προαγωγή της έρευνας μεταξύ των Πανεπιστημι-
ακών Τμημάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής (π.χ. 
ερευνητικά προγράμματα, ανταλλαγές μεταπτυχιακών 
φοιτητών, ανταλλαγές διδασκόντων κλπ.).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν αποκτήσει 
εξειδικευμένη παιδαγωγική γνώση και δεξιότητες, οι 
οποίες θα τους βοηθήσουν να αυξήσουν την αποτελε-
σματικότητά τους στο τρίπτυχο «αξιολόγηση -σχεδια-
σμός-διδασκαλία», αλλά και στην επίλυση προβλημάτων 
ώστε να οδηγήσουν τους μαθητές τους, στη Γενική και 
την Ειδική Εκπαίδευση, σε πολύπλευρα μαθησιακά απο-
τελέσματα (στον ακαδημαϊκό, τον κινητικό, το γνωστικό, 
τον συναισθηματικό/κοινωνικό τομέα), χρήσιμα τόσο στο 
σχολικό περιβάλλον όσο και στην καθημερινή τους ζωή, 
στο παρόν και στο μέλλον. Το Π.Μ.Σ. θα εφοδιάσει τους 
αποφοίτους με γνώσεις και δεξιότητες για περαιτέρω 
ερευνητική δραστηριότητα και ακαδημαϊκή εξέλιξη, 
ενώ ταυτόχρονα θα καλύψει υπαρκτές και ουσιαστικές 
ανάγκες και θα συμβάλει στην αναβάθμιση του ελληνι-
κού εκπαιδευτικού συστήματος. H υψηλή επιστημονική 
κατάρτιση και εξειδίκευση των αποφοίτων θα τους βοη-
θήσει να δραστηριοποιηθούν με αποτελεσματικότητα σε 
επιστημονικούς φορείς (πανεπιστήμια, κέντρα ερευνών, 
εργαστήρια Φυσικής Αγωγής και Προσαρμοσμένης/Ειδι-

κής Φυσικής Αγωγής, άλλους επιστημονικούς φορείς), 
καθώς και σε επαγγελματικούς φορείς (δημόσιοι και ιδι-
ωτικοί οργανισμοί, εκπαιδευτήρια, σχολεία, δήμοι).

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα της διδασκαλίας και των γραπτών εξετάσεων 
είναι η Ελληνική. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα κάποια 
από τα μαθήματα ή από τις διαλέξεις των μαθημάτων να 
παρέχονται στην Αγγλική γλώσσα, έπειτα από απόφαση 
των αρμόδιων οργάνων.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συντάσσεται 
στη Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα και θα εμπεριέχει 
περίληψη σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτού-
νται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90).

Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα είναι μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 8 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄114) το 
70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 
πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (57.240 
€) για ένα πλήρη κύκλο φοίτησης και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης
Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού

22.500

Δαπάνες μετακινήσεων 6.500
Υποτροφίες 2.500
Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού

4.041

Αναλώσιμα 2.540
Γενικές Δαπάνες 19.159
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 57.240

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-
κητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 2.300 ευρώ.

Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
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Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 29 Μαρτίου 2018

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. αποφ. 64/55  (3)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Σπουδές στην Τοπική 

Ιστορία- Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις» του Τμή-

ματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασ-

σικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρί-

τειου Πανεπιστημίου Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/ 

2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

2. Την αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 (ΦΕΚ 
327/08-02-2017 τ.Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., 
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση 
Πρύτανη».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τα 
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις»,31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και 
πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτη-
ση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - 
χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά 
Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλεψη» καθώς 
και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

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

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ΄ αριθμ.216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (Β΄4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (Α΄124) «Συγχώνευση 
Τμημάτων, ίδρυση -συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

10. Την με αριθμ. 66/2015 (Β΄ 747) απόφαση Πρύτανη 
που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

11. Το απόσπασμα πρακτικών των Συνελεύσεων του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 6/24-01-2018).

12. Την με αριθμ. εισήγηση 6/2/01-03-2018 της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

13. Το με αριθ. αριθ. 713/17-02-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης με τίτλο «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία 
- Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλα-
σικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σπουδές στην Τοπική Ιστο-
ρία- Διεπιστημονικές προσεγγίσεις» σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Ιστορία» με την ακόλουθη ειδίκευση: 

α) Τοπική Ιστορία.

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η τοπική 
Ιστορία.

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εκατόν 
είκοσι (120).
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Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022.

Άρθρο 8 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄114) 
το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό 
των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500 €) και ανα-
λύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης
Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού

16.995€

Δαπάνες μετακινήσεων 3.830€
Υποτροφίες 425€
Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού

4.500€

Αναλώσιμα 1.000€
Γενικές Δαπάνες 4.750€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 31.500€

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-
κητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 9 
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 1.700 ευρώ.

Άρθρο 10 
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 12 Μαρτίου 2018

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 125/56 (4)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Διδακτική των Βιοε-

πιστημών» του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και 

Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δη-

μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/

2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-

τάξεις", οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

2. Την αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 (ΦΕΚ 
327/08-02-2017 τ.Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., 
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση Πρύ-
τανη».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τα 
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις»,31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και 
πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτη-
ση -υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - 
χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά 
Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλεψη» καθώς 
και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

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

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ΄αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (Β΄4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (Α΄ 124) «Συγχώνευση 
Τμημάτων, ίδρυση -συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

10. Την με αριθμ. 121/2016 (Β΄1159) απόφαση Πρύτανη 
που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

11. Το απόσπασμα πρακτικών των Συνελεύσεων του 
Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 9/07-03-2018).

12. Την με αριθμ. εισήγηση 3/5/22-03-2018 της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

13. Το με αριθ. 510/07-04-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενε-
τικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο 
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
με τίτλο «Διδακτική των Βιοεπιστημών» ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχο-
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λής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διδακτική των Βιοεπιστημών» σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Διδακτική των Βιοεπιστημών». Η αγγλό-
φωνη αντιστοίχηση του τίτλου σπουδών είναι «Master of 
Education (M.Ed.)» με τίτλο: «Didactics of Biosciences».

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Διδακτική 
των Βιοεπιστημών.

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα 
και θερινή περίοδο (εντατικό πρόγραμμα).

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εβδομήντα 
πέντε (75).

Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα είναι μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Άρθρο 8 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄114) το 
70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 
τριάντα επτά χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (37.500 €) 
και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης
Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού

19.500

Δαπάνες μετακινήσεων 3.500
Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού

7.000

Αναλώσιμα 1.500
Γενικές Δαπάνες 6.000
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 37.500

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-
κητικού προσωπικού αφορά εργασία που υπερβαίνει τις 
κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 9 
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 2.000 ευρώ.

Άρθρο 10 
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 29 Μαρτίου 2018 

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ
Ι 

   Αριθμ. αποφ. 127/56 (5)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Τεχνολογίες Περιβάλ-

λοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία» του 

Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυ-

τεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστη-

μίου Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/ 

2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”, 
οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.

2. Την αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 (ΦΕΚ 
327/08-02-2017 τ.Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., 
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - Μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση Πρύτανη».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τα 
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις»,31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και 
πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτη-
ση -υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι – 
χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά 
Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλεψη» καθώς 
και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

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

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ΄αριθμ.216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (Β΄4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
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μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων -Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (Α΄ 124) «Συγχώνευση 
Τμημάτων, ίδρυση -συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

10. Την με αριθμ. 31743/Β7/06-03-2013 (Β΄634) Υπουρ-
γική απόφαση που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λει-
τουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
η οποία έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 130178/Β7/
13-08-2014 (Β΄2321) υπουργική απόφαση.

11. Το απόσπασμα πρακτικών των Συνελεύσεων του 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 12/09-03-2018).

12. Την με αριθμ. εισήγηση 3/6/22-03-2018 της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

13. Το με αριθ. Πρωτ. 919/04-03-2009 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανικών Περι-
βάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης. 

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτ-
λο «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική 
Νομοθεσία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο: «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική 
Νομοθεσία» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περι-
βαλλοντική Νομοθεσία» χωρίς ειδικεύσεις.

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταφορά 
του γνωστικού υπόβαθρου της περιβαλλοντικής τεχνο-
λογίας για την εφαρμογή της νομοθεσίας στην προστασία 
του περιβάλλοντος.

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική. Υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας στα Αγγλικά, 
εφόσον στα συγκεκριμένα μαθήματα υπάρχουν αλλοδα-
ποί μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτού-
νται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90).

Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα είναι μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2027 - 2028.

Άρθρο 8 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄114) 
το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό 
των ογδόντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (86.500 €) 
και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης
Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού

28.000

Δαπάνες μετακινήσεων 20.000
Υποτροφίες* 2.000
Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού

14.000

Αναλώσιμα 13.000
Γενικές Δαπάνες 9.500
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 86.500
* Δύο υποτροφίες θα χορηγούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό με κριτήριο τον μέσο όρο της βαθμολογίας 
των μαθημάτων του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου 
με την προϋπόθεση, ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
μεταπτυχιακών φοιτητών θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος 
του 30. Οι δύο αυτοί υπότροφοι δεν θα καταβάλλουν 
τέλη φοίτησης για το τρίτο εξάμηνο σπουδών.

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-
κητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 9 
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 3.000 ευρώ.

Άρθρο 10 
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 29 Μαρτίου 2018
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