
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο: «Κείμενα και Πολιτισμός» 
του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής 
Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δη-
μοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

2 Έγκριση επανίδρυσης Διιδρυματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εξει-
δίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαι-
δαγωγική της Ένταξης» του Τμήματος Ελληνικής 
Φιλολογίας της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπι-
στικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημί-
ου Θράκης σε συνεργασία με το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημό-
κριτος.

3 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» - Μοριακή Διαγνω-
στική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες Θεραπείες 
(«TRANSLATIONAL RESEARCH IN BIOMEDICINE» - 
Molecular diagnostics, biomarkers and targeted 
therapies») του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας 
και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

4 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Αειφορικά συστήμα-
τα παραγωγής και περιβάλλον στη γεωργία» του 
Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επι-
στημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης.

5 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Υδραυλική Μηχανική 
και Περιβάλλον» του Τμήματος Πολιτικών Μηχα-
νικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 62/55 (1)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο: «Κείμενα και Πολιτισμός» 

του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 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 αριθμ. 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 «Πό-
ροι – χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυ-
ματικά 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 δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Την αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (Β΄4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του ανα-
λυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης 
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 των Συνελεύσεων του 
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 5/17-01-2018).

11. Τη με αριθμ. εισήγηση 4/2/01-03-2018 της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

12. Το με αριθμ. 1040/17-3-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 
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 Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανε-
πιστημίου Θράκης με τίτλο «Κείμενα και Πολιτισμός», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Κείμενα και Πολιτισμός» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) «Κείμενα και Πολιτισμός» με τις ακόλουθες 
ειδικεύσεις: 

α) Κλασική Φιλολογία
β) Βυζαντινή Φιλολογία-Παλαιογραφία
γ) Νεοελληνική Φιλολογία

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι η Κλασική 
Φιλολογία, η Βυζαντινή Φιλολογία-Παλαιογραφία και η 
Νεοελληνική Φιλολογία.

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 και το ακαδημαϊκό 
έτος 2029-2030.

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 εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ (63.000 €) και 
αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης

Αμοιβές διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού 10.300

Δαπάνες μετακινήσεων 2.500

Υποτροφίες 3.000

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού 8.100

Αναλώσιμα 5.000

Γενικές Δαπάνες 34.100

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 63.000

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 1.500 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, 12 Μαρτίου 2018

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

I

    Aριθμ. 63/55 (2)
Έγκριση επανίδρυσης Διιδρυματικού Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εξει-

δίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαι-

δαγωγική της Ένταξης» του Τμήματος Ελληνικής 

Φιλολογίας της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπι-

στικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστη-

μίου Θράκης σε συνεργασία με το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δη-

μόκριτος. 

 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 αριθμ. 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 Πρύ-
τανη - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλή-
ρωση 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 φοί-
τηση -υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πό-
ροι – χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυ-
ματικά 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 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 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. 143/2016 (Β΄2197) απόφαση Πρύτα-
νη που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του 
Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Δ.Π.Θ.

11. Το απόσπασμα πρακτικών των Συνελεύσεων του 
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 5/17-01-2018).

12. Την με αριθμ. εισήγηση 5/2/01-03-2018 της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

13. Το με αριθμ. 1040/17-3-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 
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 Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλα-
σικών και Ανθρωπιστικών σπουδών του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 
«Δημόκριτος» με τίτλο «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ει-
δική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης», ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών σπουδών του Δημοκριτείου Πανε-
πιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δη-
μόκριτος» οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Εξειδίκευση στις 
Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγω-
γή - Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης».

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ειδική 
αγωγή.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η Ελλη-
νική ή διαφορετική έπειτα από απόφαση των αρμόδιων 
Συλλογικών οργάνων.
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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 εκατόν 
είκοσι (120).

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2029-2030.

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 διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ 
(273.000 €) και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού 213.100

Δαπάνες μετακινήσεων 15.000

Υποτροφίες 18.700

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού 14.500

Αναλώσιμα 7.000

Γενικές Δαπάνες 4.700

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 273.000

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 τρείς χιλιάδες εννιακόσια ευρώ 3.900 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   

 Αριθμ. 123/56 (3)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙ-

ΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» - Μοριακή Δια-

γνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες Θεραπείες 

(«TRANSLATIONAL RESEARCH IN BIOMEDICINE» - 

Molecular diagnostics, biomarkers and targeted 

therapies») του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας 

και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Δημοκριτείου 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 αριθμ. 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 «Πό-
ροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυ-
ματικά 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 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 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. Τη με αριθμ. 122709/Β7/10-10-2012 (Β΄ 2811) 
υπουργική απόφαση που αφορά στην έγκριση ίδρυ-
σης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών, η οποία έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 
141/2016 (Β΄2186) απόφαση Πρύτανη του Δ.Π.Θ.
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11. Το απόσπασμα πρακτικών των Συνελεύσεων του 
Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 9/07-03-
2018).

12. Τη με αριθμ. εισήγηση 3/4/22-03-2018 της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

13. Το με αριθμ. 510/07-04-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Μοριακής Βιολο-
γίας και Γενετικής 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 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης με τίτλο «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙ-
ΚΗ-Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες 
Θεραπείες», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙ-
ΚΗ-Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες 
Θεραπείες» 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 «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙ-
ΚΗ-Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες 
Θεραπείες». Η αγγλόφωνη αντιστοίχηση του τίτλου 
σπουδών είναι «Master of Science (M.Sc)» με τίτλο: 
«TRANSLATIONAL RESEARCH IN BIOMEDICINE-Molecular 
diagnostics, biomarkers and targeted therapies».

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

To γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταφρα-
στική έρευνα στις βιοϊατρικές επιστήμες.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική και η αγγλική.

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 εβδομή-
ντα πέντε (75).

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 πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000 €) και 
αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού 5.000

Δαπάνες μετακινήσεων 10.500

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρη-
σης Εξοπλισμού και Λογισμικού 5.500

Αναλώσιμα 32.000

Γενικές Δαπάνες 2.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 55.000

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

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ   
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Α ριθμ. 129/56 (4)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Αειφορικά συστήμα-

τα παραγωγής και περιβάλλον στη γεωργία» του 

Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επι-

στημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρι-

τείου 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 αριθμ. 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 φοί-
τηση -υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πό-
ροι – χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυ-
ματικά 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 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. Τη με αριθμ. 284/Β7/10-09-2007 (Β΄1877) υπουργι-
κή απόφαση που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λει-
τουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
η οποία έχει αντικατασταθεί με την αριθμ. 158947/Β7/
03-10-2014 (Β΄2748) υπουργική απόφαση και με την 

αριθμ. 142/2016 (Β΄2355) απόφαση Πρύτανη του Δ.Π.Θ..
11. Το απόσπασμα πρακτικών των Συνελεύσεων του 

Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 5/07-03-2018).

12. Την με αριθμ. εισήγηση 3/7/22-03-2018 της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

13. Το με αριθμ. 1262/08-04-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
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 Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστήμων 
Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης με τίτλο «Αειφορικά συστήματα πα-
ραγωγής και περιβάλλον στη γεωργία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επι-
στήμων Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτεί-
ου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αειφορικά 
συστήματα παραγωγής και περιβάλλον στη γεωργία» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Αειφορικά συστήματα παραγωγής και πε-
ριβάλλον στη γεωργία» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος
β) Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊό-

ντων και Τροφίμων
γ) Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι α) Φυτική 
Παραγωγή και Φυτοπροστασία β) Αγροτικής Οικονομίας 
γ) Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

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).
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Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

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

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. 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο 
ποσό των εκατό τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(136,500.00 €) και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού 51,000.00

Δαπάνες μετακινήσεων 8,600.00

Υποτροφίες 1,200.00

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού 48,800.00

Αναλώσιμα 17,200.00

Γενικές Δαπάνες 9,700.00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 136,500.00

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 2.000 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   

 Aριθμ. 136/56 (5)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Υδραυλική Μηχανική 

και Περιβάλλον» του Τμήματος Πολιτικών Μηχα-

νικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου 

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 αριθμ. 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 Πρύ-
τανη - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλή-
ρωση 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 φοί-
τηση -υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πό-
ροι – χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυ-
ματικά 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 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 -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. Τη με αριθμ. 132/2016 (Β΄1495) Απόφαση Πρύτανη 
που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

11. Το απόσπασμα πρακτικών των Συνελεύσεων του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 12/014-02-2018).

12. Τη με αριθμ. εισήγηση 3/14/22-03-2018 της Επι-
τροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
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13. Το με αριθμ. 1415/12-5-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική 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 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
με τίτλο «Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον», ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ορ-
γανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο: «Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον» 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 «Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον» με 
τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον
β) Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Φυσικών Κατα-

στροφών
γ) Θαλάσσια Έργα και Περιβάλλον

Άρθρο 3
Γνωστικό Αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι: υδραυλικά 
έργα και περιβάλλον, διαχείριση υδατικών πόρων και 
φυσικών καταστροφών, θαλάσσια έργα και περιβάλλον.

Άρθρο 4
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική 
γλώσσα, αλλά είναι δυνατή η συνολική ή μερική διάρ-
θρωση των σπουδών στην αγγλική γλώσσα, όταν ο αριθ-
μός των ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά 
μάθημα υπερβαίνει τους πέντε (5). Η γλώσσα συγγραφής 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελ-
ληνική και σε ειδικές περιπτώσεις η αγγλική.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα 
και στη 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 εβδομή-
ντα πέντε (75).

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 πόσο 
των είκοσι επτά χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (27.700 €) 
και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Πόσο Δαπάνης

Αμοιβές διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού 12000

Δαπάνες μετακινήσεων 3500

Υποτροφίες 5000

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρη-
σης Εξοπλισμού και Λογισμικού 5000

Αναλώσιμα 2200

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 27.700

Στον παρόν Π.Μ.Σ. δεν προβλέπονται αμοιβές του τα-
κτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 
του Ιδρύματος.

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  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02020830706180008*
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