
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Ενδοδοντολογία» του Τμήμα-
τος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης.

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Προσθετική» του Τμήματος 
Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: 
Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επι-
στήμες» του Τμήματος Παιδαγωγικό Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 31380 (1)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Ενδοδοντολογία» του Τμή-

ματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2959/16 και 17.5.2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32 
και 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8.12.2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9.2.2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
ε) 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και 
στ) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Οδο-
ντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με 
αριθμό 368/28.2.2018, 372/20.4.2018 και 375/15.5.2018).

6. Τις εισηγήσεις με αριθμό 20160/12.4.2018 και 
22678/15.5.2018 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Α.Π.Θ..

7. Την προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση με 
αριθμό 2958/12 και 13.4.2018).

8. Την με αριθμό 105304Ζ1/26.6.2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

9. Την με αριθμό 17746/28.1.2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/
24.2.2015) απόφαση του Συμβουλίου του Α.Π.Θ.: «Έγκρι-
ση της υπ’ αριθμ. 17508/23.1.2015 πράξης του Πρύτα-
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.), περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του 
Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές 
Πρύτανη και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του 
Πρύτανη».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
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αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη 
με τίτλο: «Ενδοδοντολογία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Ενδοδοντολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η θεωρητική και κλινική εκπαίδευση 
καθώς και ή έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Εν-
δοδοντολογίας.

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:
α) στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της 

έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Ενδοδοντολογίας,
β) στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικα-

νών να συμβάλουν σε κλινικό επίπεδο στον συγκεκριμέ-
νο γνωστικό κλάδο μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου 
οδοντιατρικής περίθαλψης

γ) στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, 
κοινωνικών, και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας όσον 
αφορά στο συγκεκριμένο γνωστικό κλάδο

δ) στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνο-
γνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών 
αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Ενδοδο-
ντολογίας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

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

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτη-
τές/ήτριες, πτυχιούχοι Οδοντιατρικών Τμημάτων Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και μέλη των κατη-
γοριών Ε.Ε.Π. , Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κάτοχοι πτυχίου Οδο-
ντιατρικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 34 
παράγραφος 8 του νόμου 4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε έξι (6) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 180. Το αναλυτικό πρόγραμμα 
μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ ECTS

A’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κλινικές διαδικασίες και μεθοδολογία στην Ενδοδοντολογία (Θ) 2

Βιολογία οδοντικών ιστών (Θ) 4

Απεικονιστικές τεχνικές στην Ενδοδοντία (Θ) 4

Εργαστηριακή άσκηση στην ενδοδοντία (ΕΡ) 4

Ερευνητική μεθοδολογία στην Ενδοδοντολογία (Θ) 4

Στοιχεία βασικών οδοντιατρικών επιστημών Ι (Ανατομία, Αναισθησία,, Βιοστατιστική) (Θ) 4

Κλινική παρακολούθηση ασθενών - Διδακτική εμπειρία (Κ) 2

Κλινική άσκηση στην ενδοδοντία (Κ) 6

Σύνολο 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Βιολογία περιακρορριζικών ιστών (Θ) 4

Κλινικές διαδικασίες και μεθοδολογία στην Ενδοδοντολογία (Θ) 4

Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση I (Θ) 4

Κλινική άσκηση στην ενδοδοντία (Κ) 10

Κλινική παρακολούθηση ασθενών- Διδακτική εμπειρία (Κ) 4

Στοιχεία βασικών οδοντιατρικών επιστημών ΙΙ (Μικροβιολογία-Βιουλικά) (Θ) 4

Σύνολο 30
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Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιλογή σχεδίου θεραπείας στην Ενδοδοντία Ι (Θ) 4

Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση II (Θ) 4

Κλινική άσκηση στην ενδοδοντία (Κ) 18

Κλινική παρακολούθηση ασθενών - Διδακτική εμπειρία (Κ) 4

Σύνολο 30

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Χειρουργική Ενδοδοντολογία (Θ) 4

Επιλογή σχεδίου θεραπείας στην Ενδοδοντία ΙΙ (Θ) 4

Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση IΙΙ (Θ) 4

Κλινική άσκηση στην ενδοδοντία (Κ) 14

Κλινική παρακολούθηση ασθενών - Διδακτική εμπειρία (Κ) 4

Σύνολο 30

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διπλωματική Εργασία στην Ενδοδοντολογία (ΕΡΕΥΝΑ) 4

Επιλογή σχεδίου θεραπείας στην Ενδοδοντία ΙΙΙ (Θ) 4

Κλινική άσκηση στην ενδοδοντία (Κ) 10

Κλινική παρακολούθηση ασθενών - Διδακτική εμπειρία (Κ) 4

Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση ΙV (Θ) 4

Χειρουργική Ενδοδοντολογία (Κ) 4

Σύνολο 30

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση V (Θ) 4

Διπλωματική Εργασία στην Ενδοδοντολογία (ΕΡΕΥΝΑ) 10

Κλινική παρακολούθηση ασθενών – Διδακτική εμπειρία (Κ) 4

Κλινική άσκηση στην ενδοδοντία (Κ) 4

Αξιολόγηση κλινικών περιστατικών- (Θ) 8

Σύνολο 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 180

Υποσημειώσεις
Θ=ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (ΣΥΝΟΛΟ = 74 ECTS), 
ΕΡ= ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΣΥΝΟΛΟ = 4 ECTS) 
Κ=ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΣΥΝΟΛΟ= 88 ECTS) 
ΕΡΕΥΝΑ (ΣΥΝΟΛΟ= 14 ECTS)

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο στους πέντε (5) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες ετησίως.
Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13.4.2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
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ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες 
(καταξιωμένοι επιστήμονες, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Οδοντιατρικής.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατά ακαδημαϊκό έτος και για πέντε (5) συνεχή ακαδημαϊκά έτη, συμπε-
ριλαμβανομένου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τη χρηματοδότησή σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 αναλύεται ως ακολούθως:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022

Κάθε άλλη νόμιμη αιτία (νο-
σήλια) 3.500,00 14.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 77.500,00

Τέλη φοίτησης 13.300,00 39.900,00 66.500,00 79.800,00 79.800,00 279.300,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 16.800,00 € 53.900,00 € 86.500,00 € 99.800,00 € 99.800,00 € 356.800,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπά-
νες λογισμικού 1.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 27.000,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτρο-
φιών σε μεταπτυχιακούς φοι-
τητές

410,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.410,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 1.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 7.800,00 € 7.800,00 € 27.100,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων διδα-
σκόντων του Π.Μ.Σ. 200,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 4.200,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτη-
τών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς

200,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 4.200,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτι-
κού προσωπικού των ΑΕΙ και 
ερευνητικών κέντρων και ιν-
στιτούτων που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του ΠΜΣ

4.500,00 € 18.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € 106.500,00 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ που συμ-
μετέχουν στην οργάνωση του 
ΠΜΣ

1.500,00 € 3.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 34.500,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας προσω-
πικού της παρ. 5 του άρθρου 
36 του ν. 4485/2017

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Αμοιβές διοικητικής και τεxνι-
κής υποστήριξης 3.000,00 € 8.000,00 € 15.550,00 € 18.060,00 € 18.060,00 € 62.670,00 €

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως 
έξοδα δημοσιότητας - προ-
βολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου.

500,00 € 430,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 2.430,00 €
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Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος 
(30%) 3.990,00 € 11.970,00 € 19.950,00 € 23.940,00 € 23.940,00 € 83.790,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 16.800,00 € 53.900,00 € 86.500,00 € 99.800,00 € 99.800,00 € 356.800,00 €
Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται σε 19.950,00 € και για τα έξι (6) εξάμηνα 

φοίτησης [ένα κύκλο σπουδών] και από νοσήλια ασθενών. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται μεταπτυχιακοί/
ές φοιτητές/ήτριες που καλύπτουν τους όρους του άρθρου 35 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2018.

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 31378 (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Προσθετική» του Τμήματος 

Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2959/16 και 17.5.2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32 
και 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8.12.2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9.2.2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
ε) 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και 
στ) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-

ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την με αριθμό 17746/28.1.2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/
24.2.2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση 
της υπ’ αριθμ. 17508/23.1.2015 πράξης του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη 
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

6. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Οδο-
ντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με 
αριθμό 368/28.2.2018, 372/20.4.2018 και 375/15.5.2018).

7. Τις εισηγήσεις με αριθμό 20160/12.4.2018 και 
22678/15.5.2018 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του ΑΠΘ.

8. Την προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση με 
αριθμό 2958/12 και 13.4.2018).

9. Την με αριθμό 105304Ζ1/26.6.2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη 
με τίτλο: «Προσθετική», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Προσθετική», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
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απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι:

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί εξέλιξη του 
Π.Μ.Σ. στην «Οδοντιατρική» στις κατευθύνσεις «Ακίνητη 
Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία», «Κινη-
τή Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία» και 
«Προσθετική», που λειτούργησαν από το 2003 έως και 
σήμερα. Συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση και 
τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της έρευνας και 
της παροχής υπηρεσιών στον Τομέα της Προσθετικής 
και γενικότερα της Υγείας του Στόματος.

Το Π.Μ.Σ. στην «Προσθετική» καλύπτει την ανάγκη 
ύπαρξης υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στον Τομέα της Προσθετικής. Εκμεταλλευόμενο την 
εμπειρία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία των Π.Μ.Σ. 
στις κατευθύνσεις «Ακίνητη Προσθετική και Προσθετική 
Εμφυτευματολογία», «Κινητή Προσθετική και Προσθε-
τική Εμφυτευματολογία» και «Προσθετική», κατά τη δι-
άρκεια των ετών 2003-2017, σκοπεύει να καλύψει: α) τις 
πλέον σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις της κοινωνί-
ας σε εξειδικευμένο οδοντιατρικό προσωπικό, β) καινο-
τόμες εφαρμογές της τεχνολογίας, γ) την οργάνωση των 
υπηρεσιών υγείας στον Τομέα της Προσθετικής και δ) τη 
στελέχωση με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, 
τόσο ακαδημαϊκών όσο και ιδιωτικών φορέων παροχής 
οδοντιατρικών υπηρεσιών.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. στην «Προσθετική» είναι η προα-
γωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας καθώς και η 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνι-
κών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, η κατάρτιση 
επιστημόνων υψηλού επιπέδου στον τομέα της Προσθε-
τικής εξειδίκευσης, καθώς και η παραγωγή και μετάδοση 
γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και 
ερευνητικών αποτελεσμάτων στον ευρύτερο επιστημο-
νικό χώρο της Οδοντιατρικής.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

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

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτη-
τές/ήτριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων 
και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί 
για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών είναι κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπου-
δών στην Οδοντιατρική Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοτα-
γών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής στην Οδοντιατρική.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως 
υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., εφόσον 
υπηρετούν στο ΑΠΘ, και η Προσθετική, ως γνωστικό 
αντικείμενο, είναι συναφής με τον τίτλο σπουδών και το 
έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε έξι (6) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 180. Γλώσσα διδασκαλίας 
είναι η Ελληνική.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:
Π.Μ.Σ. στην «Προσθετική» ανά Εξάμηνο

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα Τύπος Είδος Ώρες ανά 
εβδομάδα

ECTS

Διάγνωση - Σχέδιο θεραπείας I Υ ΘΕΩΡΙΑ 4 4

Φυσιοπαθολογία Στοματογναθικού Συστήματος Ι Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Προκλινική εκπαίδευση Προσθετικής Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Βιοϋλικά και Εμβιομηχανική Ι- Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Κλινικές διαδικασίες στην Προσθετική Ι Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Βιβλιογραφικές Πηγές- Ερευνητικός Σχεδιασμός - Ερευνητικά 
πρωτόκολλα

Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Βιοστατιστική Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
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Εργαστηριακή Άσκηση - Διδακτική Εμπειρία Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ-
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

24 14

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα Τύπος Είδος Ώρες ανά 
εβδομάδα

ECTS

Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας ΙΙ Υ ΘΕΩΡΙΑ 4 4

Περιοπροσθετική Ι Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Κλινικές διαδικασίες στην Προσθετική ΙΙ Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Φυσιοπαθολογία Στοματογναθικού Συστήματος ΙΙ Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Προσθετικές Αποκαταστάσεις επί Ο.Ε.Ε. Ι Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Ειδικά θέματα με προσανατολισμό Προσθετικής Ι Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Κλινική – Εργαστηριακή Άσκηση – Διδακτική Εμπειρία Y ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ-
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

26 16

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα Τύπος Είδος Ώρες ανά 
εβδομάδα

ECTS

Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας ΙΙI Υ ΘΕΩΡΙΑ 4 4

Η Αισθητική στην Προσθετική Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Κλινικές διαδικασίες στην Προσθετική ΙΙΙ Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Προσθετικές Αποκαταστάσεις επί Ο.Ε.Ε. ΙΙ Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Περιοπροσθετική ΙΙ Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Ειδικά θέματα με προσανατολισμό Προσθετικής ΙΙ Υ ΘΕΩΡΙΑ 1 2

Γηροδοντοπροσθετική I Υ ΘΕΩΡΙΑ 1 2

Κλινική - Εργαστηριακή Άσκηση- Διδακτική Εμπειρία Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ-
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

28 14

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα Τύπος Είδος Ώρες ανά 
εβδομάδα

ECTS

Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας ΙV Υ ΘΕΩΡΙΑ 4 4

Προσθετικές Αποκαταστάσεις επί Ο.Ε.Ε. ΙΙΙ Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Γηροδοντοπροσθετική IΙ Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Βιοϋλικά και Εμβιομηχανική ΙΙ Y ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Κλινικές διαδικασίες στην Προσθετική ΙV Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Ειδικά θέματα με προσανατολισμό Προσθετικής ΙΙΙ Υ ΘΕΩΡΙΑ 3 4

Κλινική - Εργαστηριακή Άσκηση- Διδακτική Εμπειρία Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ-
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

27 14

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα Τύπος Είδος Ώρες ανά 
εβδομάδα

ECTS

Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας V Υ ΘΕΩΡΙΑ 4 4
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Ειδικά Σεμινάρια Υ ΘΕΩΡΙΑ 1 2

Πρωτόκολλο διπλωματικής εργασίας Υ ΘΕΩΡΙΑ 4 10

Διεπιστημονικά μαθήματα με εμπλοκή άλλων ειδικεύσεων Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Κλινική - Εργαστηριακή Άσκηση - Διδακτική Εμπειρία Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ-
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

29 12

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα Τύπος Είδος Ώρες ανά 
εβδομάδα

ECTS

Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας VI Υ ΘΕΩΡΙΑ 4 4

Αξιολόγηση στην Προσθετική - Κλινικά Περιστατικά Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Σύγχρονα θέματα Προσθετικής Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Y ΑΣΚΗΣΗ 12 20

Κλινική - Εργαστηριακή Άσκηση - Διδακτική Εμπειρία 23 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ-
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

20 2

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο 
στους πέντε (5) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες 
ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13.4.2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ 
άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες 
διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλ-
λοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. στην «Προσθετική» θα 
χρησιμοποιηθεί:

Οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων πραγματοποι-
ούνται σε αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Οδοντι-
ατρικής, οι οποίες είναι πλήρως εξοπλισμένες με οπτικο-
ακουστικό υλικό για την διεξαγωγή μαθημάτων Α+ και 
στην αίθουσα διδασκαλίας/βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου 
Προσθετικής, οι οποίες είναι πλήρως εξοπλισμένες για 
διαδραστική εκπαίδευση. Η κλινική άσκηση πραγμα-
τοποιείται στις τρεις ανεξάρτητες και σύγχρονα εξοπλι-

σμένες κλινικές του Τμήματος Οδοντιατρικής για τους 
Μ.Φ. του Π.Μ.Σ. στην «Προσθετική». Η εργαστηριακή 
άσκηση πραγματοποιείται στο πλήρως εξοπλισμένο οδο-
ντοτεχνικό εργαστήριο και τα δύο σύγχρονα εργαστήρια 
οδοντοτεχνικής εκπαίδευσης Μ.Φ. του Τμήματος Οδοντι-
ατρικής για τους Μ.Φ. του Π.Μ.Σ. στην «Προσθετική». Η 
ερευνητική δραστηριότητα υλοποιείται στις ερευνητι-
κές μονάδες του εργαστηρίου Προσθετικής: α) Μονάδα 
Σύνθεσης Κεραμικών (Ceramic Synthesis): σύνθεση και 
χαρακτηρισμός κεραμικών, βιομιμητική προσομοίωση 
και μηχανικές δοκιμασίες των οδοντιατρικών υλικών/βιο-
ϋλικών, β) Μονάδα Ιστοτεχνολογίας (Tissue Engineering): 
διεξαγωγή πειραματικής έρευνας αναγέννησης/αποκα-
τάστασης ιστών του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος 
με σύγχρονες μεθόδους ιστοτεχνολογίας; μελέτη της 
βιοσυμβατότητας / κυτταροτοξικότητας βιοϋλικών σε 
κυτταροκαλλιέργειες, καθώς και σε ιστοτεχνολογικά 
ιστικά ανάλογα (issue analogs) με μεθόδους μοριακής 
βιολογίας και γ) Μονάδα Εμβιομηχανικής Προσομοίωσης 
(Biomechanics): διεξαγωγή πειραματικής και υπολογι-
στικής έρευνας σε ιστούς του κρανιοπροσωπικού συ-
μπλέγματος καθώς και μελέτη και σχεδίαση προσθετικών 
αποκαταστάσεων και ρομποτικών συσκευών.

Όσον αφορά στη διοικητική και τεχνική υποστήριξη 
λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εκπαίδευσης των Μ.Φ. 
του Π.Μ.Σ. στην «Προσθετική» που περιλαμβάνει εκτενή 
κλινική/εργαστηριακή άσκηση, απαιτείται η απασχόληση 
ειδικού προσωπικού με γνώσεις βοηθού οδοντιάτρου και 
οδοντοτεχνίτη. Για τη διατήρηση των εργαστηριακών 
υποδομών του Π.Μ.Σ. στην «Προσθετική» απαιτείται η 
πρόσληψη ειδικού τεχνικού προσωπικού. Επιπρόσθε-
τα απαιτείται η απασχόληση ατόμου για γραμματειακή 
υποστήριξη. Σύμφωνα με τα ισχύοντα για το υφιστάμενο 
Π.Μ.Σ. στην «Οδοντιατρική», το Τμήμα Οδοντιατρικής 
δεν παρέχει πλήρη διοικητική και τεχνική υποστήριξη.
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Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες του ΠΜΣ κα-

ταβάλουν τέλη φοίτησης 17.100,00 € και για τα έξι (6) 
εξάμηνα φοίτησης [ένα κύκλο σπουδών] για τους υπη-
κόους χωρών εκτός Ε.Ε., το ως άνω ποσό διπλασιάζεται. 
Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται μεταπτυχιακοί/ές 
φοιτητές/ήτριες που καλύπτουν τους όρους του άρθρου 
35 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2018.

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 112/59/21.6.2018 (3)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγω-

γής: Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές 

Επιστήμες» του Τμήματος Παιδαγωγικό Δημοτι-

κής Εκπαίδευσης 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 εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις”, οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιό-
τητες της Συγκλήτου.

2. Την με αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16.1.2017 
(Β΄ 327/8.2.2017) 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 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 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/Ζ1/8.12.2017 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. Την με αριθμ. 203883/Ζ1/15.12.2014 (Β΄ 3441) 
υπουργική απόφαση που αφορά την έγκριση ίδρυσης 
και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Δ.Π.Θ., όπως αυτή τροποποιήθηκε.

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 11/
11.6.2018).

12. Την με αριθμ. εισήγηση 7/3/21.6.2018 της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

13. Το με αριθμ. 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.

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 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: 
Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκ-
παίδευση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.
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Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στα 
Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες».

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι οι Επιστήμες 
της Αγωγής και ειδικότερα η Εκπαίδευση στα Μαθημα-
τικά και τις Φυσικές Επιστήμες κατά την υποχρεωτική 
εκπαίδευση (ηλικίες 5 - 15 χρόνων).

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 απαι-
τούνται για την απόκτηση 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 τεχνι-
κού προσωπικού 27.000

Δαπάνες μετακινήσεων 10.000

Υποτροφίες 5.000

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης Εξοπλι-
σμού και Λογισμικού 9.000

Αναλώσιμα 4.150

Γενικές Δαπάνες 4.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 59.150

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 2.700 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, 21 Ιουνίου 2018

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ
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*02037473108180012*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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