
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της Αγγελι-
κής Πάνου, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ψηφια-
κών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς.

2 Ίδρυση Τομέων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανι-
κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας και καθορισμός των γνωστικών τους 
αντικειμένων.

3 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Από το Γονιδίωμα στο Φαι-
νότυπο: Πειραματικές Γενετικές Προσεγγίσεις» 
(«From Genome To Phenotype: Experimental 
Genetic Approaches») του Τμήματος Μοριακής 
Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

4 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επι-
στήμης» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχο-
λής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

5 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Ιδιωτικού Δικαίου» του Τμήματος Νομι-
κής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20182731 (1)
  Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της Αγγελι-

κής Πάνου, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ψηφια-

κών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πλη-

ροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του 

ν.  4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α’/11-5-2016) και της αριθμ. 
126603/Ζ2/29-7-2016 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5, του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 3469/2006 όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 112/τ.Α’/13-7-2010) - Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλ-
λες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
του ν. 4210/2013, καθώς και την αριθμ. Δ6.1127865/
ΕΞ2010/30-9-2010 απόφαση και την αριθμ. πρωτ. 
ΥΑΠ/Φ.40/3404/2-6-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ) εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.15 α) και θ) του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α’/30-5-2017) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης…και άλλες 
διατάξεις».

5. Το αριθμ. ΦΕΚ 617/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/23-11-2017, το οποίο 
διορθώθηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 670/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/12-12-2017, 
που αφορούν στην εκλογή του Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου και των τριών (3) Αντιπρυτάνεων.

6. Το αριθμ. πρωτ. 2018050301/3-5-2018 έγγραφο του 
Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της 
Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών (συνεδρίαση της 28-3-2018) – 
καθορισμός γνωστικού αντικειμένου σε μέλος Ε.ΔΙ.Π. του 
οικείου Τμήματος.

8. Την ανάληψη καθηκόντων της σε θέση κατηγορίας 
Ε.ΔΙ.Π την 13-3-2018.

9. Την αριθμ. πρωτ. 2018031315/13-3-2018 αίτηση της 
ενδιαφερόμενης με συνημμένο αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Πανεπιστημίου, διαπι-
στώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Αγγελικής Πάνου, 
μέλους του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχο-
λής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι: «Ανάλυση και Εκτίμηση 
Επιπτώσεων Κινδύνων Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας», 
όπως καθορίστηκε στην από 28-3-2018 απόφαση της 
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Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, ακαδημαϊκή μονάδα 
στην οποία η ανωτέρω υπηρετεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 7 Μαΐου 2018

  Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ 

Ι

Αριθμ. 8578/18/ΓΠ (2)
   Ίδρυση Τομέων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανι-

κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλίας και καθορισμός των γνωστικών 

τους αντικειμένων.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων: 7 παρ. 2 περ. η, 9 παρ. 3, 10 παρ. 4, 

13 παρ. 2 περ. ια, 21 παρ. 2 περ. γ και 84 παρ. 8 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/4-08-2017) «Οργάνωση και 
ειτουργία της ανώτατης εκπαίδευση, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 8 παρ. 3 περ. α του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 
87/τ.Α’/18-07-1982),

γ) του π.δ. 177/21-04-1993 (ΦΕΚ 65/21-04-1993, τ.Α’), 
με το οποίο ιδρύθηκε το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

2. Την αριθμ. 10459/11-7-2014 (ΦΕΚ 435/τ.ΥΟΔΔ/
21-7-2014) απόφαση του Συμβουλίου του Π.Θ. σε συνδυ-
ασμό με την αριθμ. Φ.120.61/24/119521/Β2/29-7-2014 
Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού ΠΑΙΘ για το διορι-
σμό Πρύτανη του Π.Θ..

3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο 
Οργανισμός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114/τ.Α’/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευση, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

4. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση με αριθμό: 3η/
28-02-2018).

5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (συνεδρίαση με αριθμό 195/25-04-2018) 
αναφορικά με την ίδρυση Τομέων στο Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας και καθορισμού των γνωστικών τους 
αντικειμένων.

6. Το γεγονός ότι η ίδρυση των Τομέων στο Τμήμα Πο-
λιτικών Μηχανικών με την παρούσα πράξη του Πρύτανη 
δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύμα-
τος (το αρ. πρωτ. 621/30-04-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών) αποφασίζουμε:

Την ίδρυση τεσσάρων (4) Τομέων στο Τμήμα Πολι-
τικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής: i) Τομέας 

Δομοστατικής (Division of Structural Engineering), ii) 
Τομέας Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανι-
κής (Geotechnical and Geoenvironmental Engineer-
ing Division), iii) Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών 
Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Transport, 
transportation and Environmental Management) και iv) 
Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (Di-
vision of Hydraulics and Environmental Engineering) και 
καθορισμό των γνωστικών τους αντικειμένων, ως εξής:

Α. Ο Τομέας Δομοστατικής θα καλύπτει ερευνητικά 
και διδακτικά γνωστικά αντικείμενα των ακόλουθων 
επιστημονικών περιοχών:

1. Μηχανική του απαραμόρφωτου στερεού
2. Μηχανική του παραμορφώσιμου στερεού - Αντοχή 

υλικών
3. Στατική και Δυναμική των Κατασκευών
4. Αριθμητικές μέθοδοι ανάλυσης Κατασκευών - Πε-

περασμένα στοιχεία
5. Μέθοδοι προσομοίωσης κατασκευών
6. Ευστάθεια κατασκευών
7. Ελαστοπλαστική ανάλυση κατασκευών
8. Δομικά υλικά
9. Πειραματικές μέθοδοι και εφαρμογές σε κατασκευές
10. Σχεδιασμός κατασκευών οπλισμένου και προεντε-

ταμένου Σκυροδέματος
11. Σχεδιασμός μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευ-

ών
12. Σχεδιασμός φορέων από φέρουσα τοιχοποιία
13. Αποτίμηση αντοχής και ενίσχυση υφιστάμενων 

κατασκευών και μνημείων
14. Αλληλεπίδραση εδάφους - κατασκευών
15. Αλληλεπίδραση ρευστών - κατασκευών
16. Σχεδιασμός κατασκευών έναντι πυρκαγιάς
17. Σχεδιασμός επιφανειακών και κελυφωτών κατα-

σκευών
18. Σχεδιασμός υπεράκτιων κατασκευών
Β. Ο Τομέας Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής 

Μηχανικής θα καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα των 
ακόλουθων επιστημονικών περιοχών:

1. Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευών
2. Αντιστηρίξεις
3. Βραχομηχανική
4. Γεωθερμία
5. Γεωλογία Μηχανικού
6. Γεωκίνδυνοι
7. Γεωτεχνικές Χωμάτινες Κατασκευές
8. Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική
9. Εδαφοδυναμική
10. Εδαφομηχανική
11. Επιχώματα
12. Ευστάθεια πρανών
13. Θεμελιώσεις (Επιφανειακές και βαθιές)
14. Καταστατικοί νόμοι Γεωτεχνικής Μηχανικής
15. Πειραματική Εδαφομηχανική
16. Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Μηχανική
17. Σήραγγες και Υπόγεια Έργα
18. Τεχνική Γεωλογία
19. Υπεράκτια Γεωτεχνική Μηχανική
20. Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική
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21. Φράγματα
Γ. Ο Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών 

και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης θα καλύπτει ερευνητι-
κά και διδακτικά γνωστικά αντικείμενα των ακόλουθων 
επιστημονικών περιοχών:

1. Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός Οδικών, Σιδηροδρο-
μικών, Θαλάσσιων και Αεροπορικών Έργων Υποδομής 
και Συστημάτων

2. Σχεδιασμός των Μεταφορών / Σχεδιασμός και αξιο-
λόγηση συστημάτων μεταφορών

3. Ανάπτυξη και Διαχείριση βιώσιμων συγκοινωνιακών 
συστημάτων

4. Συστήματα Αστικών Συγκοινωνιών : Λεωφορεία, 
Μετρό και Τραμ

5. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Συγκοινω-
νιακών Έργων

6. Περιβαλλοντική Διαχείριση Συγκοινωνιακών Συστη-
μάτων και Υποδομών

7. Κλιματική Αλλαγή και Συστήματα Μεταφορών
8. Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου και Σχέδια Δράση 

Περιβαλλοντικού Συγκοινωνιακού Θορύβου
9. Περιβαλλοντική Ακουστική και Δονήσεις
10. Ειδικές Ακουστικές Μελέτες υπολογισμού και 

Εφαρμογής Αντιθορυβικών Πετασμάτων (ΕΑΜΥΕ)
11. Ατμοσφαιρική Ρύπανση από την κατασκευή και 

λειτουργία Συγκοινωνιακών Υποδομών
12. Οδοστρώματα
13. Εμπορευματικές μεταφορές και διαχείριση εφοδι-

αστικής αλυσίδας
14. Κυκλοφοριακή Τεχνική και Κυκλοφοριακή Ανάλυση
15. Οδική Ασφάλεια
16. Διαχείριση και Λειτουργία Οδικής Υποδομής και 

Κυκλοφορίας
17. Διαχείριση Συμβάντων/Ατυχημάτων
18. Λειτουργία και Συντήρηση Οδικής Υποδομής
19. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εφαρμογές Τη-

λεματικής στις μεταφορές
20. Σχεδιασμός και Λειτουργία Κέντρων Διαχείρισης 

Κυκλοφορίας
21. Σχεδιασμός και λειτουργία τερματικών συγκοινω-

νιακών σταθμών
Δ. Ο Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχα-

νικής θα καλύπτει ερευνητικά και διδακτικά γνωστικά 
αντικείμενα των ακόλουθων επιστημονικών περιοχών:

1. Μηχανική Ρευστών-Περιβαλλοντική Μηχανική Ρευ-
στών

2. Υδραυλική Κλειστών και Ανοιχτών Αγωγών
3. Υπολογιστική και Πειραματική Υδραυλική
4. Μη Μόνιμες Ροές
5. Υπόγεια Υδραυλική
6. Υδρολογία και Διαχείριση Έκτακτων Υδρολογικών 

Φαινομένων
7. Υδρολογική Προσομοίωση και Πρόγνωση
8. Διαχείριση Υδατικών Πόρων
9. Σχεδιασμός και Διαχείριση Ταμιευτήρων και Φραγ-

μάτων
10. Σχεδιασμός και Διαχείριση δικτύων και Υδροδοτι-

κών συστημάτων πόσιμου νερού
11. Αστικά Υδραυλικά Έργα Ύδρευσης - Αποχέτευσης
12. Υδατική Χημεία και Επεξεργασία Νερού

13. Επεξεργασία Λυμάτων, Υγρών και Στερεών Απο-
βλήτων

14. Εγγειοβελτιωτικά Έργα
15. Παράκτια και Θαλάσσια Υδραυλική, Λιμενικά Έργα
16. Κυματομηχανική, Υπεράκτιες Κατασκευές
17. Οικολογική Μηχανική
18. Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Υδρολο-

γία και στους Υδατικούς Πόρους
19. Σύγχρονες Μέθοδοι Συλλογής, Διαχείρισης, Ανά-

λυσης και Επεξεργασίας δεδομένων
20. Υδροπληροφορική και Μέθοδοι Τεχνητής Νοημο-

σύνης
21. Μαθηματική Μοντελοποίηση Φυσικών Οικοσυ-

στημάτων
22. Ευτροφισμός, Κυανοτοξίνες, Αναδυόμενοι Ρύποι 

και Μέθοδοι Εξυγίανσης
23. Ψηφιακό νερό, Αισθητήρες και ’Έξυπνα" Υδατικά 

Συστήματα
24. Δεσμός Νερού-Ενέργειας - Τροφής
25. Παρακολούθηση Ποιότητας και Ποσότητας Υδάτων
26. Κυκλική Οικονομία, Περιβάλλον και Βιωσιμότητα
27. Κοινωνικοοικονομική Διάσταση Υδάτινων Συστη-

μάτων και Πολιτικές Νερού
28. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Υδραυλικών Έργων
29. Εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης στη 

Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 9 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 37/57/24.4.2018 (3)
    Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Από το Γονιδίωμα στο Φαι-

νότυπο: Πειραματικές Γενετικές Προσεγγίσεις» 

(«From Genome To Phenotype: Experimental 

Genetic Approaches») του Τμήματος Μοριακής 

Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-

κης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του 

ν.  4485/2017 (Α’/114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις", οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιό-
τητες της Συγκλήτου.

2. Την αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 (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».
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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. 4521/201/ (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 υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334 τ. Β’) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της 
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών 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 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 10/21-03-2018).

11. Την με αριθ. 4/7/19-04-2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

12. Το με αριθ. πρωτ. 510/07-04-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετι-
κής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη 
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης με τίτλο: «Από το Γονιδίωμα στο Φαινότυ-
πο: Πειραματικές Γενετικές Προσεγγίσεις» (τίτλος στην 
αγγλική: «From Genome to Phenotype: Experimental 
Genetic Approaches»), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (ΤΜΒΓ) 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Από το Γονιδίωμα στο Φαι-
νότυπο: Πειραματικές Γενετικές Προσεγγίσεις» (τίτλος 
στην αγγλική: «From Genome to Phenotype:

Experimental Genetic Approaches») σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α’/114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Από το Γονιδίωμα στο Φαινότυπο: 
Πειραματικές Γενετικές Προσεγγίσεις» (στην αγγλική: 
«From Genome to Phenotype: Experimental Genetic 
Approaches»). Ο τίτλος Δ.Μ.Σ. απονέμεται από το Τμήμα 
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το όνομα 
του οποίου εμφανίζεται στο χορηγούμενο τίτλο σπουδών.

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η έρευνα και οι πειραματι-
κές προσεγγίσεις σε επιστημονικά ερωτήματα που αφο-
ρούν όλο το φάσμα από το γονιδίωμα στο φαινότυπο.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εργαστηριακής-ερευ-
νητικής κατάρτισης σε πεδία της σύγχρονης Γενετικής, 
όπως η γονιδιωματική (genomics), η επιγονιδιωματική 
(epigenomics) και η μεταγραφωματική (transcriptomics), 
με έμφαση στη συσχέτιση του γονιδιώματος (genome) με 
τον κυτταρικό φαινότυπο (phenotype) σε επίπεδο πρω-
τεώματος (proteome), μεταβολώματος (metabolome) και 
σύνθετων βιολογικών συστημάτων (systems biology). Το 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επομένως καλύπτει τόσο πεδία της 
κλασικής Γενετικής, όσο και περισσότερο διεπιστημονικά 
πεδία, όπως της Λειτουργικής Γενετικής, της Μοριακής 
Γενετικής, της Κυτταρικής Συμπεριφοράς, της Φαρμακογε-
νετικής, της Γενετικής Καρκίνου, σπάνιων μονογονιδιακών, 
καθώς και πολυπαραγοντικών νοσημάτων, και λοιπών συ-
ναφών κλάδων που αξιοποιούν ερευνητικά εργαλεία από 
ένα μεγάλο φάσμα βιοεπιστημών, όπως της γενετικής, της 
βιοχημείας, της μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, της 
βιολογίας οργανισμών, της πληροφορικής, της χημικής 
βιολογίας, κ.λπ. και χαίρουν εφαρμογών στις επιστήμες 
υγείας, στις περιβαλλοντικές επιστήμες και τη βιοτεχνο-
λογία. Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην ερευ-
νητική μεθοδολογία και εργαστηριακή κατάρτιση των 
φοιτητών, προετοιμάζοντας τους κυρίως για επακόλουθες 
διδακτορικές σπουδές και μελλοντική σταδιοδρομία στην 
έρευνα, είτε σε ακαδημαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα και 
ινστιτούτα, είτε στη βιοτεχνολογική βιομηχανία.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

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

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα 
σπουδών και τη θερινή περίοδο (εντατικό πρόγραμμα).
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Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

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

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «Από το Γονιδίωμα στο Φαινότυ-
πο: Πειραματικές Γενετικές Προσεγγίσεις» είναι δωρεάν.

Το συνολικό κόστος λειτουργίας για κάθε κύκλο του 
Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε δεκατρείς χιλιάδες ευρώ (13.000 €) 
κι αναλύεται ως ακολούθως:

Κατηγορίες δαπανών Ποσό 
δαπανών

1
Δαπάνες προμήθειας και 
συντήρησης εξοπλισμού και 
λογισμικού

1.500

2 Δαπάνες αναλωσίμων 8.500

3 Δαπάνες μετακινήσεων 
διδασκόντων 500

4 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 1.000

5

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου

1.500

ΣΥΝΟΛΟ 13.000
Το Π.Μ.Σ λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης.
Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζό-

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

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

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

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

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

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

οικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί 
χωρίς τέλη φοίτησης.

Άρθρο 10
Ειδικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

  Κομοτηνή, 24 Απριλίου 2018

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 89/57/24.4.2018 (4)
    Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής 

Επιστήμης» του Τμήματος Νομικής της Νομικής 

Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-

κης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του 

ν. 4485/2017 (Α’/114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις", οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιό-
τητες της Συγκλήτου.

2. Την αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 (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 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 (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 υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της 
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».
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7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α’/189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’/98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (Α’/124) «Συγχώνευση 
Τμημάτων, ίδρυση -συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης (συνεδρία 250/28-02-2018).

11. Την με αριθ. 4/34/19-04-2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

12. Το με αριθ. Πρωτ. 1498/21-05-2014 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Νομικής του Δη-
μοκρίτειου 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 
του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» 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 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) με τον τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣ-
ΤΗΜΗΣ» με έμφαση στις ακόλουθες επιστημονικές Ει-
δικεύσεις: α) Διοικητικό Δίκαιο, β) Συνταγματικό Δίκαιο, 
γ) Φορολογικό Δίκαιο.

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο-σκοπός

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι το Δημό-
σιο Δίκαιο (Διοικητικό, Συνταγματικό και Φορολογικό 
Δίκαιο)και των Πολιτικών Ιδεών και Θεσμών καθώς και 
της Πολιτικής Ιστορίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της μετα-
πτυχιακής έρευνας και διδασκαλίας και στην απόκτηση 
αντίστοιχης εμπειρίας στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία 

του Δημοσίου Δικαίου και της Πολιτικής Επιστήμης. Το 
Πρόγραμμα αποβλέπει στην παροχή εξειδικευμένης 
γνώσης σε αναβαθμισμένες, υψηλού επιπέδου μεταπτυ-
χιακές σπουδές, στην προώθηση της επιστήμης και της 
έρευνας στα εν λόγω επιστημονικά πεδία, στην υποστή-
ριξη νέων εξειδικευμένων επιστημόνων και στην προ-
σέλκυση φοιτητών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα ανωτέ-
ρω επιστημονικά πεδία και από χώρες της αλλοδαπής.

Άρθρο 4
Γλώσσα διδασκαλίας
και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η Ελλη-
νική. Ως γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας ορίζεται η Ελληνική. Είναι δυνατή η συγγραφή 
της μεταπτυχιακής εργασίας σε άλλη επίσημη γλώσσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από αίτηση του φοιτητή και σχε-
τική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, συνοδευόμε-
νη από ευρεία περίληψη και στην Ελληνική γλώσσα.

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 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 
εκατόν είκοσι (120).

Άρθρο 7
Διάρκεια λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα είναι μέχρι και 
το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων των παρ. 8 του άρθρου 32 και 6 του άρθρου 
44 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α’), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Άρθρο 8
Κόστος λειτουργίας

Το συνολικό κόστος λειτουργίας για κάθε κύκλο του 
Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται 
στο ποσό των είκοσι μιας χιλιάδων ευρώ (21.000 €) και 
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €
Δαπάνες μετακινήσεων 
προσκεκλημένων, έξοδα ταξιδιών 12.000

Προμήθεια βιβλίων, συνδρομές, 
εισφορές κ.λπ. 5.000
Αναλώσιμα 1.000
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού-
λογισμικού 2.500

Άλλες Δαπάνες 500
Σύνολο 21.000

Το Π.Μ.Σ λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης. Η χρηματο-
δότηση του Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
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α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζό-
μενων για την οργάνωση του φορέων σύμφωνα με το 
άρθρο 43 του ν. 4485/2017,

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί 
χωρίς τέλη φοίτησης.

Άρθρο 10
Ειδικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον κανονισμό μεταπτυχιακών 
σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 24 Απριλίου 2018

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

I

Αριθμ. απόφ. 91/57/24.4.2018 (5)
    Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών Ιδιωτικού Δικαίου» του Τμήματος 

Νομικής της Νομικής Σχολής 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 διατάξεις", οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιό-
τητες της Συγκλήτου.

2. Την αριθ. 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 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 (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 υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της 
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

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

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’/98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (Α’/124) «Συγχώνευση 
Τμημάτων, ίδρυση -συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης (συνεδρία 250/28-02-2018).

11. Την με αριθ. 4/40/19-04-2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

12. Το με αριθ. Πρωτ. 1498/21-05-2014 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Νομικής του Δη-
μοκρίτειου 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 
του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ-
ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α’/114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Αστικό Δίκαιο
β) Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
γ) Ιστορία του Δικαίου

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ανάλογα με την 
ειδίκευση είναι: το Αστικό Δίκαιο, το Αστικό Δικονομικό 
Δίκαιο και η Ιστορία του Δικαίου.

Σκοποί του προγράμματος είναι: α) η εμβάθυνση και 
η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στις Ειδικεύσεις του 
Αστικού Δικαίου, του Αστικού Δικονομικού Δικαίου και 
της Ιστορίας του Δικαίου, (β) η περαιτέρω προαγωγή 
της γνώσης στις ανωτέρω ειδικεύσεις, (γ) η ανάπτυξη 
της επιστημονικής έρευνας.

Άρθρο 4
Γλώσσα διδασκαλίας
και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η 
Ελληνική. Ως γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας ορίζεται η Ελληνική. Είναι δυνατή 
η συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας σε άλλη επίση-
μη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από αίτηση 
του φοιτητή και σχετική απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος, συνοδευόμενη από ευρεία περίληψη και στην 
Ελληνική γλώσσα.

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 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 
εκατόν είκοσι (120).

Άρθρο 7
Διάρκεια λειτουργίας

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

Άρθρο 8
Κόστος λειτουργίας

Το συνολικό κόστος λειτουργίας για κάθε κύκλο του 
Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται 
στο ποσό των είκοσι μιας χιλιάδων ευρώ (21.000 €) και 
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος 
σε €

Δαπάνες μετακινήσεων 
προσκεκλημένων, έξοδα ταξιδιών 12.000

Προμήθεια βιβλίων, συνδρομές, 
εισφορές κ.λπ. 5.000

Αναλώσιμα 1.000

Προμήθεια, συντήρηση 
εξοπλισμού-λογισμικού 2.500

Άλλες Δαπάνες 500

Σύνολο 21.000

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί 
χωρίς τέλη φοίτησης.

Άρθρο 10
Ειδικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον κανονισμό μεταπτυχιακών 
σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 24 Απριλίου 2018

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ  

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