E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2019.05.07 15:38:56
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

18043

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 52/10/07/03/2019
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Βιοηθική» του Τμήματος
Ιατρικής 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 αρμοδιότητες της Συγκλήτου.
2. Την με αριθμ. 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
490/31.08.2018/τ.ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνεται η
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία
τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.
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 συνεπίβλεψη» καθώς
και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.
4. Τις διατάξεις των παρ. 6 περ. δ) και 7 του άρθρου 19
του ν. 4521/2018/(Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες Διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ΄ αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική
απόφαση (Β΄ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
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7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση
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 Νομοθεσίας 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 Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης (συνεδρία 6/12-02-2019).
11. Την με αριθμ. 6/11/21-02-2019 εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
12. Το με αριθμ. 60174/Ζ1 έγγραφο έγκρισης του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
13. Το με αριθμ. 1162/02-08-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής 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 Σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο
«Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοηθική», ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Βιοηθική»
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 «Βιοηθική».

18044

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Βιοηθική.
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η κύρια γλώσσα της διδασκαλίας και εκπόνησης της
διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική, ενώ δύναται
μέρος των διαλέξεων να γίνεται από αλλοδαπούς ομιλητές στην αγγλική.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εξήντα (60).
Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-28.
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 σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (147.000 €)
και αναλύεται ως εξής:
Ποσό
Κατηγορίες Δαπανών
δαπάνης
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 37.000
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών
5.000
Δαπάνες αναλωσίμων
7.000
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του
16.000
ΠΜΣ
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών
27.000
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν
στην οργάνωση του ΠΜΣ
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Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού
των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση 14.500
του ΠΜΣ
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
2.500
υποστήριξης
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς
38.000
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου
Συνολικό ύψος δαπανών *
147.000
* Το συνολικό ύψος των δαπανών του προγράμματος υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 30% των φοιτητών που απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών
φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του
ν. 4485/2017. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι απαλλαγής καταβολής διδάκτρων είναι λιγότεροι από 30%, θα
προκύψουν αυξήσεις και ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος θα μπορεί να εισπράττει τα επιπλέον ποσά.
Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.
Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 €).
Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, 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, 7 Μαρτίου 2019
Ο Πρύτανης
ΑΛEΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝIΔΗΣ
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