
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23945/10-01-2018 
(ΦΕΚ 163/Β΄/26.01.2018) απόφασης του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

2 Έγκριση ίδρυσης Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νέα Υλικά 
και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Δομικών Κατα-
σκευών» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών του Αλεξάνδρειου Τεχνο-
λογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης 
(ΑΤΕΙΘ).

3 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Κλινική Φαρμακολογία - 
Θεραπευτική» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης.

4 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» 
(Education and Culture) του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστη-
μών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης.

5 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο: «Παρευξείνιος χώρος και 
ελληνισμός» του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας 
και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής 
Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 9086 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23945/10-01-2018 

(ΦΕΚ 163/Β΄/26.01.2018) απόφασης του Συντο-

νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010): 

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ιδίως 
αυτό του άρθρου 280.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/
Α΄/15.3.2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του π.δ. 30/1996 
(ΦΕΚ 21/Α΄) «Κώδικας Ν.Α.».

4. Τις υπ’ αριθμ. 2091831/12894/0022/4.2.1998 και 
2/66700/0022/30.8.1999 κοινές υπουργικές αποφάσεις 
των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

5. Την αριθμ. 4/6-2-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6-2-2015) πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 27 της υποπ. Δ’9 

της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/ 
14.08.2015).

8. Την αριθμ. 14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26-05-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Απο-
κέντρωσης περί διορισμού Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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9. Την υπ’ αριθμ. 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ  1971/Β’/ 
7.6.2017) απόφαση μας, περί ανάθεσης άσκησης 
αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχής 
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων 
«Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης.

10. Το υπ’ αριθμ. οικ. 80666/2755/31-05-2018 έγγρα-
φο του Τμ. Προσωπικού και Μισθοδοσίας, Διεύθυνσης 
Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε Δράμας, με το οποίο αι-
τείται την τροποποίηση της υπ’ αρ. 23945/10-01-2018 
(ΦΕΚ  163/Β΄/26-01-2018) απόφασης του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

11. Την υπ’ αρ. 80826/2760/31-05-2018 βεβαίωση του 
Τμ. Οικονομικής Διαχείρισης, Διεύθυνσης Διοικητικού 
Οικονομικού Π.Ε. Δράμας, σύμφωνα με την οποία για την 
αντιμετώπιση δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας πέντε 
(5) υπαλλήλων της Π.Ε. Δράμας, το σύνολο των οποίων 
ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00€ δεν προκαλείται επι-
πλέον δαπάνη στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Δράμας) οικ. έτους 
2018, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 23945/10-01-2018 
(ΦΕΚ  163/Β΄/26-01-2018) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που 
αφορά το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος 
ημερών μετακίνησης εκτός Έδρας των υπαλλήλων των 
υπηρετούντων στην Π.Ε Δράμας ως εξής:

1) Στη Δ/νση Τεχνικών ΄Εργων προστίθεται ένας (1) 
υπάλληλος ειδικότητας Δ.Ε. Τεχνικών Σχεδιαστών με 
εξήντα (60) ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας και δια-
γράφεται ένας (1) υπάλληλος Δ.Ε. Τεχνικών Σχεδιαστών 
από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη.

ΑΠΟ ΣΕ

Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘ. 
ΥΠΑΛΛ. 

ΑΡΙΘ.
ΥΠΑΛΛ. 

ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Δ.Ε. Τεχνικών
Σχεδιαστών

- 1 60

ΑΠΟ ΣΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-

ΑΡΧΗ

ΑΡΙΘ. 
ΥΠΑΛΛ. 

ΑΡΙΘ.
ΥΠΑΛΛ. 

ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Δ.Ε. Τεχνικών
Σχεδιαστών

1 - 60

2) Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής:
α) προστίθεται ένας (1) υπάλληλος ειδικότητας ΠΕ 

Μηχανικών (Τοπογράφων Μηχανικών) με εξήντα (60) 
ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας.

β) προστίθεται ένας (1) υπάλληλος ειδικότητας ΠΕ Δι-
οικητικού με σαράντα (40) ημέρες μετακίνησης εκτός 
έδρας με ταυτόχρονη διαγραφή ενός υπαλλήλου ειδι-
κότητας ΠΕ Διοικητικού από τη Διεύθυνση Διοικητικού - 
Οικονομικού.

ΑΠΟ ΣΕ

Δ/ΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘ. 
ΥΠΑΛΛ. 

ΑΡΙΘ.
ΥΠΑΛΛ. 

ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Π.Ε. Αγρ.
Τοπογράφων
Μηχανικών

1 2 60

Π.Ε. Διοικητικού - 1 40

ΑΠΟ ΣΕ

Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΡΙΘ. 
ΥΠΑΛΛ.

ΑΡΙΘ.
ΥΠΑΛΛ. 

ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Π.Ε. Διοικητικού 3 2 60

3) Στο Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ - ΠΣΕΑ μειώνονται οι 
υπάλληλοι ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων από 
δύο (2) σε ένα (1) και προστίθεται ένας (1) υπάλληλος 
ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών με εξήντα (60) ημέρες μετακί-
νησης εκτός έδρας.

ΑΠΟ ΣΕ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 
ΤΜΗΜΑ

ΠΑΜ ΠΣΕΑ – 
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΑΜ - ΠΣΕΑ

ΑΡΙΘ. 
ΥΠΑΛΛ. 

ΑΡΙΘ.
ΥΠΑΛΛ. 

ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Δ.Ε. Διοικητικών 
Γραμματέων

2 1 60

Δ.Ε. Τεχνικών - 1 60

4) Στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προστίθεται ένας 
(1) υπάλληλος ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών με δεκαπέντε 
(15) ημέρες εκτός έδρας με ταυτόχρονη διόρθωση στη 
Δ/νση Ανάπτυξης στη γραμμή ΤΕ Μηχανικών από εξήντα 
(60) ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας σε σαράντα πέντε 
(45) ημέρες.

ΑΠΟ ΣΕ

ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘ. 
ΥΠΑΛΛ. 

ΑΡΙΘ.
ΥΠΑΛΛ. 

ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Τ.Ε. Μηχανικών - 1 15

ΑΠΟ ΣΕ

Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΡΙΘ. 
ΥΠΑΛΛ. 

ΑΡΙΘ.
ΥΠΑΛΛ. 

ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Τ.Ε. Μηχανικών 1 60 45

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 23945/10-01-2018 
απόφαση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 13 Ιουνίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 142/56 (2)
Έγκριση ίδρυσης Διιδρυματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νέα Υλικά 

και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Δομικών Κατα-

σκευών» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπι-

στημίου Θράκης σε συνεργασία με το Τμήμα Πολι-

τικών Μηχανικών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ).

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 διατάξεις”, οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιό-
τητες της Συγκλήτου.

2. Την αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 (Β΄ 327/ 
08-02-2017) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφο-
ρικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη -Μεταβίβα-
ση 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 
υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν 
φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 
«Πόροι – χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή δι-
ιδρυματικά Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλε-
ψη» 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 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - 
Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας 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 Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 16/21-03-2018) και του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ (συνέδρια 
3/14-03-2018) καθώς και το απόσπασμα πρακτικού 
10/19-04-2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΑΤΕΙΘ.

11. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
δύο Τμημάτων.

12. Την με αριθμ. εισήγηση 3/15/22-03-2018 της Επι-
τροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

13. Το με αριθ. 1415/12-5-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 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 
λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης με τίτλο «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδια-
σμό Δομικών Κατασκευών», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώ-
νει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχε-
διασμό Δομικών Κατασκευών» 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 Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στα «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδια-
σμό Δομικών Κατασκευών», χωρίς εξειδικεύσεις.

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: η μελέτη των 
νέων υλικών και νέων τεχνολογιών όσον αφορά τον αντι-
σεισμικό σχεδιασμό, την τεχνολογία του σκυροδέματος και 
τις επεμβάσεις (επισκευές - ενισχύσεις) των δομικών έργων 
καθώς και η επίδραση του περιβάλλοντος στις δομικές κα-
τασκευές και των δομικών κατασκευών στο περιβάλλον.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελλη-
νική γλώσσα, αλλά είναι δυνατή η συνολική ή μερική 
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διάρθρωση των σπουδών στην αγγλική ή γερμανική 
γλώσσα. Η γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική και σε ειδικές 
περιπτώσεις η αγγλική.

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 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 
ενενήντα (90).

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι μέχρι και 
το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

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. 
λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των είκοσι 
επτά χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (27.700 €) και αναλύεται 
ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης

Αμοιβές διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού

12.000

Δαπάνες μετακινήσεων 1.500

Υποτροφίες 1.200

Δαπάνες Προμηθειών,
Συντήρησης, Εξοπλισμού
και Λογισμικού

7.200

Αναλώσιμα 5.200

Γενικές Δαπάνες 600

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ε) 27.700

Στο παρόν Δ.Π.Μ.Σ. δεν προβλέπονται αμοιβές του 
τακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των συ-
νεργαζόμενων Ιδρυμάτων.

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 1.200 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. 45/57 (3)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινική Φαρμακολο-

γία - Θεραπευτική» του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πα-

νεπιστημίου 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 με αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 
(Β΄ 327/08-02-2017) 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 
υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν 
φοίτηση -υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 
«Πόροι – χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή δι-
ιδρυματικά Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλε-
ψη» 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 Δυτι-
κής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, 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 
απόφαση (Β΄4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

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

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
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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. 110705 π.ε./Β7/13-02-2006 (Β΄ 226) 
υπουργική απόφαση που αφορά στην έγκριση ίδρυ-
σης και λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. η οποία αντικατα-
στάθηκε με την αριθμ. 206830/Ζ1/18-12-2014 (Β΄3539) 
υπουργική απόφαση.

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης (συνεδρία 7/27-03-2018).

12. Την με αριθ. 4/11/19-04-2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

13. Το με αριθ. Πρωτ. 1162/02-08-2011 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δη-
μοκριτείου 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 Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Κλινική 
Φαρμακολογία - Θεραπευτική», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Κλινική 
Φαρμακολογία - Θεραπευτική» 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 «Κλινική Φαρμακολογία - Θεραπευτική».

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Κλινική 
Φαρμακολογία και η Θεραπευτική. Μέσω αυτόν επιτυγ-
χάνεται η κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού 
δυναμικού σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο και νευραλγι-
κό τομέα στον κλάδο της Υγείας. Η Κλινική Φαρμακολο-
γία είναι η επιστήμη, η οποία επαληθεύει εφαρμόζοντας 
στην κλινική πράξη τα αποτελέσματα της Πειραματικής 
Φαρμακολογίας.

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 τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 
ενενήντα (90).

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2028-2029.

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 εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (65.500€) 
και αναλύεται ως εξής

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης

Αμοιβές διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού

24.000

Δαπάνες μετακινήσεων 5.000

Δαπάνες προμηθειών, Συντήρη-
σης Εξοπλισμού και Λογισμικού

17.500

Αναλώσιμα 19.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 65.500

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

Άρθρο 9 
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000 €) ανά φοιτητή.

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, 24 Απριλίου 2018

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ
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Αριθμ. 85/58 (4)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο: «Εκπαίδευση και Πολιτι-

σμός» (Education and Culture) του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής 

Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπι-

στημίου 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 διατάξεις”, οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιό-
τητες της Συγκλήτου.

2. Την με αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 
(327/08-02-2017, 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 φοίτη-
σης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα 
και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρε-
άν φοίτηση -υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 
37 «Πόροι – χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά 
ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνε-
πίβλεψη» καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις του άρ-
θρου 85.

4. Τις διατάξεις των παρ. 6 περ. δ) και 7 του άρθρου 19 
του ν. 4521/2018/ (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτι-
κής 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 
απόφαση (Β΄ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας 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 Νομοθε-
σίας 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 της Συνέλευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 9/ 
24.04.2018).

11. Την με αριθμ. εισήγηση 6/1/10-05-2018 της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

12. Το με αριθ. 2857/13-11-2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι-
κή αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 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 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» 
(“Education and Culture”) ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊ-
κό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» 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 Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» 
(“Education and Culture”).

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι «Εκπαίδευση 
και Πολιτισμός».

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 του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εκατό 
είκοσι (120).

Άρθρο 7 
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-2024.

Άρθρο 8 
Κόστος λειτουργίας

Το συνολικό κόστος λειτουργίας του προγράμματος 
που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες για ένα πλήρη 
κύκλο φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χι-
λιάδων ευρώ (13.000 €) και αναλύεται ως εξής:
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Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού

8.000

Αναλώσιμα 5.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 13.000

Το Π.Μ.Σ λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης. Η χρηματο-
δότηση του Π.Μ.Σ. προέρχεται από:

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζό-
μενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το 
άρθρο 43 του ν. 4485/2017,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-

κητικού προσωπικού αφορούν εργασία που υπερβαίνει 
τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 9 
Τέλη φοίτησης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί 
χωρίς τέλη φοίτησης.

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, 31 Μαΐου 2018

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 86/58 (5)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο: «Παρευξείνιος χώρος και 

ελληνισμός» του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας 

και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής 

Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δη-

μοκριτείου 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 διατάξεις”, οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιό-
τητες της Συγκλήτου.

2. Την αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 (327/ 
08-02-2017,Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., ανα-
φορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη -Με-
ταβίβαση 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 
υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν 
φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 
«Πόροι – χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή δι-
ιδρυματικά Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλε-
ψη» 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 Δυτι-
κής 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 
απόφαση (Β΄4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

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

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας 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 της Συνέλευσης του 
Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευ-
ξείνιων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης (συνεδρία 11/03-05-2018).

11. Την με αριθμ. εισήγηση 6/2/10-05-2018 της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

12. Το με αριθ. 117/28-01-2015 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας 
και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου 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 Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπου-
δών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο 
«Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός», ως ακολούθως:
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Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευ-
ξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ορ-
γανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο: «Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός» 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 «Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός» με 
τις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Παρευξείνιος χώρος και 
ελληνισμός: ιστορία β) Παρευξείνιος χώρος και ελληνι-
σμός: πολιτισμός

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι Παρευξείνιος 
χώρος και ελληνισμός.

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 Διπλώμα-
τος 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 εκατό εί-
κοσι (120).

Άρθρο 7 
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023.

Άρθρο 8 
Κόστος λειτουργίας

Το συνολικό κόστος λειτουργίας του προγράμματος 
που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες για ένα πλήρη 
κύκλο φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χι-
λιάδων ευρώ (13.000 €) και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού

2.000

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού

2.000

Αναλώσιμα 5.000

Έξοδα Ταξιδιών 2.000

Λοιπά 2.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 13.000

Το Π.Μ.Σ λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης.
Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζό-

μενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το 
άρθρο 43 του ν. 4485/2017,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-

κητικού προσωπικού αφορούν εργασία που υπερβαίνει 
τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 9 
Τέλη φοίτησης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί 
χωρίς τέλη φοίτησης.

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, 31 Μαΐου 2018

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02028701907180008*
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