
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Φυσική Αγωγή 
και Αθλητισμός» «Physical Education and Sport
Science».

2 Έγκριση επανίδρυσης Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρ-
μοσμένα Μαθηματικά» του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
και με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης.

3 Έγκριση επανίδρυσης Διιδρυματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Bιο-Ια-
τρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και 
Θεραπεία Ασθενών» σε συνεργασία με το Τμήμα 
Ιατρικών Εργαστηρίων της ΣΕΥ του Αλεξάνδρειου 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσα-
λονίκης.

4 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική του Ύπνου» του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

5 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια 
της Εργασίας» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ.   742/8-6-2018 (1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγω-

γής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Φυσική 

Αγωγή και Αθλητισμός» «Physical Education and 

Sport Science» .

 H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β') με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την 
παρ. 3α του άρ. 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α'38) «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α' 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'83), όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α'124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α'/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το ΦΕΚ ίδρυσης (1718/19-11-2004) και αναμόρφω-
σης (2818/23-12-15) του ΠΜΣ.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 23/4/2018).

11.Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 9-5-2018)

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 14-5-2018).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ, με τίτλο: «Φυσική 
Αγωγή και Αθλητισμός», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός», σύμφω-
να με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη 
Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό έχει ως αντικείμενο 
την παροχή εξειδικευμένης γνώσης στα πεδία των Παι-
δαγωγικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών στον Αθλητι-
σμό, στην οργάνωση του Αθλητισμού, καθώς και στην 
Προπονητική των Αθλημάτων.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι: η παροχή υψηλού επιπέδου 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο 
της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού. Το ΠΜΣ οδηγεί 
στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό μετά την πλήρη 
και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σύμφωνα με το 
Πρόγραμμα. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό» (Physical 
Education and Sport Science) με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές στον 
Αθλητισμό (Pedagogy and Humanities in Sport).

2. Οργάνωση Αθλητισμού (Organizational Studies in 
Sports).

3. Προπονητική Αθλημάτων (Sport Training and 
Coaching).

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται 
σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επι-
στημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Φυσική Αγωγή και 
Αθλητισμός» θα καλύπτεται από:

- τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 
8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   
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 Αριθμ. απόφ. 138/56/29.03.2018 (2)
Έγκριση επανίδρυσης Διατμηματικού Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρ-

μοσμένα Μαθηματικά» του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρο-

λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

και με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου 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 ανώτα-
της εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες 
της Συγκλήτου.

2. Την 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 
διιδρυματικά 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 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση 
(Β' 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας 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. 79/2015 (Β’ 1315) απόφαση Πρύτανη 
με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία του Δι-
ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

11. Τα απόσπασμα πρακτικών των Συνελεύσεων του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. (συνεδρία 
12/14-02-2018) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. (συνεδρία 

15/13-03-2018) και του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλ-
λοντος του Δ.Π.Θ. (συνεδρία 12/09-03-2018).

12. To Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων του Δ.Π.Θ.

13. Την εισήγηση 3/16/22-03-2018 της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

14. Το 1415/12-5-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη 
λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-
ου Θράκης με τίτλο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά», ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώ-
νει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» σύμφω-
να 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.) στη γενική περιοχή των «Εφαρμοσμένων Μα-
θηματικών». Ο τίτλος του Δ.Μ.Σ. απονέμεται από κοινού 
από τα συνεργαζόμενα Τμήματα του Δ.Π.Θ., των οποίων τα 
ονόματα εμφανίζονται στο χορηγούμενο τίτλο σπουδών.

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι Εφαρμο-
σμένα Μαθηματικά.

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματι-
κής εργασίας είναι η ελληνική.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια φοίτησης

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

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες

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

Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι μέχρι και 
το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.
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Άρθρο 8 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) 
το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο 
ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (34.000 €) 
και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού

16.400

Δαπάνες μετακινήσεων 6.000

Υποτροφίες 1.000

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού

7.800

Αναλώσιμα 1.000

Γενικές Δαπάνες 1.800

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 34.000

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 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 41/57/24.04.2018 (3)
Έγκριση επανίδρυσης Διιδρυματικού Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Bιο-Ια-

τρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και 

Θεραπεία Ασθενών» σε συνεργασία με το Τμή-

μα Ιατρικών Εργαστηρίων της ΣΕΥ του Αλεξάν-

δρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

Θεσσαλονίκης .

 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 ανώ-

τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες 
της Συγκλήτου.

2. Την 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 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 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/ (ΦΕΚ 38 τ. Α') «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής 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 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334 τ. Β') 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. Την 194660/Β7/02-12-2014 (Β' 3353) υπουργική 
απόφαση που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουρ-
γίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Δ.Π.Θ.

11. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Συνελεύσεων 
του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-
ου Θράκης (συνεδρία 6/27-02-2018) και του Τμήματος 
Ιατρικών Εργαστηρίων της ΣΕΥ του ΑΤΕΙΘ (συνεδρία 
9/30-03-2018).

12. Την 4/9/19-04-2018 εισήγηση της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

13. Το 1162/02-08-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη λει-
τουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχια-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28173Τεύχος Β’ 2554/02.07.2018

κών Σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτ-
λο «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση 
και Θεραπεία Ασθενειών», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) σε συνερ-
γασία με το Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων 
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) συνδιοργανώνουν και λειτουρ-
γούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διιδρυματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο 
«Bιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και 
Θεραπεία Ασθενειών» σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης 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.) με τίτλο «Bιο-Ιατρικές και Μοριακές Επι-
στήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών» χωρίς 
ειδικεύσεις.

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μετα-
πτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα και η κατάρτιση και 
εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στις Βιοϊα-
τρικές και Μοριακές Επιστήμες και τις εφαρμογές τους 
στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών με την απόκτηση 
γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμο-
σμένης εργαστηριακής και κλινικής έρευνας και απόκτη-
ση κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων, με απώτερο 
στόχο την ικανότητα επιτυχούς εκπόνησης μιας υψηλού 
επιπέδου διδακτορικής διατριβής.

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 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 εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000 €) 
και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού 30.000

Δαπάνες μετακινήσεων 16.000

Υποτροφίες 4.000

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού 30.000

Αναλώσιμα 55.000

Γενικές Δαπάνες 5.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 140.000

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 4.000 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, 24 Απριλίου 2018

 Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

Ι   

 Αριθμ. 51/57/24/24.04.2018 (4)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική του Ύπνου» του 

Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Δημοκρίτειου 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.
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2. Την ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 (Β' 327/
08-02-2017) 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 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 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση 
(Β' 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας 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 24862/Β7/22-02-2013 (Β' 509) υπουργική από-
φαση που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

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

12. Την 4/14/19-04-2018 εισήγηση της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

13 Το 1162/02-08-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Ιατρική 
του Ύπνου», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λει-

τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ιατρική του 
Ύπνου» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α' 114), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Ιατρική του Ύπνου».

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση 
και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στην 
Ιατρική του Ύπνου με την απόκτηση γνώσεων και ικα-
νοτήτων σε θέματα διαταραχών του ύπνου. Αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και 
πρακτική εκπαίδευση στην Ιατρική του Ύπνου.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους φοι-
τητές μια ολοκληρωμένη εικόνα των διαταραχών του 
Ύπνου και να εξοπλίσει τους φοιτητές με δεξιότητες για 
τη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση διαταραχών 
του ύπνου.

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 
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. αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό 
των εβδομήντα πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ 
(75.500€) και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού 34.500

Δαπάνες μετακινήσεων 7.500

Υποτροφίες 2.000
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Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού 20.000

Αναλώσιμα 4.000

Γενικές Δαπάνες 7.500

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 75.500

Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών θα καλυφθεί από δίδακτρα καθώς και 
χορηγίες, δωρεές και πάσης φύσεως εισφορές.

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. 

 Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 55/57/24.04.2018 (5)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια 

της Εργασίας» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου 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 δια-
τάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

2. Την ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 (Β' 327/
08-02-2017) 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 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 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση 
(Β' 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας 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 71002/Β7/08-02-2005 (Β' 204) υπουργική από-
φαση που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. 
όπως αυτή τροποποιήθηκε.

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

12. Την 4/16/19-04-2018 εισήγηση της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

13. Το 1162/02-08-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «ΥΓΙΕΙΝΗ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΥΓΙΕΙΝΗ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 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.) στην ειδίκευση «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».
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Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρ-
τιση ικανών πτυχιούχων να συμμετέχουν στην υγιεινή 
και ασφάλεια της εργασίας στο χώρο δράσης και σε 
όλα τα εργασιακά πεδία και ειδικότητες. Ειδικότερα να 
δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια ολοκληρω-
μένη εικόνα της υγείας σε συνάρτηση με την εργασία, 
τον εργασιακό χώρο και τη σχέση τους με το φυσικό 
περιβάλλον. Να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους 
επιστήμονες που θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν και 
να διαμορφώνουν πολιτικές Υγιεινής και Ασφάλειας Ερ-
γασίας στη χώρα μας, να αναπτύσσουν προγράμματα 
σε όλα τα επίπεδα, να αξιολογούν τα προβλήματα των 
εργαζομένων, να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα και 
μέσα και να εξουδετερώνουν νοσογόνους παράγοντες. 
Να συμβάλει στην κατάρτιση όσων ασκούν καθήκοντα 
Τεχνικού Ασφαλείας, καθώς και να συμβάλει στην εκπαί-
δευση των ειδικευόμενων και των ειδικευμένων ιατρών 
στην Ιατρική της Εργασίας.

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 εκατόν 
είκοσι (120).

Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2024-2025.

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 ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (84.000 €) και 
αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού 41.500

Δαπάνες μετακινήσεων 6.000

Υποτροφίες 6.000

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού 15.500

Αναλώσιμα 14.000

Γενικές Δαπάνες 1.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 84.000

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 4.000 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. 

 Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ  

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