
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οικο-
νομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, 
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών» του 
Τμήματος της Νομικής της Νομικής Σχολής σε 
συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστη-
μών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οι-
κονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης.

2 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Στελέχη Εκπαίδευσης 
στις Επιστήμες της Αγωγής» του Τμήματος Παιδα-
γωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης.

3 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Φυσιολογία της Άσκησης και 
Προπονητική» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής του Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής του Αθλητισμού του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης.

4 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Ψυχιατρι-
κή» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης.

5 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο: «Διεθνές και Ευρωπαϊκό 
Δίκαιο της Ενέργειας» του Τμήματος της Νομικής 
της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 61/60/05-07-2018 (1)
  Έγκριση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οικονομι-

κών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτι-

κών και Οικονομικών Επιστημών» του Τμήματος 

της Νομικής της Νομικής Σχολής σε συνεργασία 

με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής 

Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστη-

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

2. Την με αριθ. 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 - Μεταβί-
βαση 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 
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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 έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

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

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

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

10. Την με αριθμ. 41931/Ζ1/13-03-2018 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 972) με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης 
κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών 
με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρι-
σμένων ως ομοταγών ή ερευνητικών κέντρων και ινστι-
τούτων της αλλοδαπής».

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης (συνεδρία 252/21-06-2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 55/28-06-2018).

13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ 
των δυο Τμημάτων.

14. Την με αριθ. 8/1/05-07-2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

15. Το με αριθ. 1498/21-05-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι-
κή αξιολόγηση του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

16. 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 Μετα-
πτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Νομικής της Νομικής 
Σχολής και στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχο-
λής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «ΣΥΓ-
ΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής και το Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολι-
τικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνουν και λειτουργούν 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτ-
λο: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ», 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 Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στις «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές; Δί-
καιο, Οικονομία, Πολιτική» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Νομικής Επιστήμης
β) Οικονομικής Επιστήμης
γ) Πολιτικής Επιστήμης

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι το Δίκαιο, 
τα Οικονομικά και η Πολιτική διάσταση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η Ελ-
ληνική ή/και η Αγγλική 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 απαι-
τούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εκατό εί-
κοσι (120).

Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι 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 ποσό 
των εκατό δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ 
(102.550 €) και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης
Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού 56.000

Δαπάνες μετακινήσεων 6.000
Υποτροφίες 21.600
Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού 9.750

Αναλώσιμα 5.700
Γενικές Δαπάνες 3.500
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 102.550
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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 δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) 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. απόφ. 122/59/21-6-2018 (2)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Στελέχη Εκπαίδευσης 

στις Επιστήμες της Αγωγής» του Τμήματος Παι-

δαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρί-

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

2. Την με αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 
(Β΄ 327/08-02-2017) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., 
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - Μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση Πρύτανη».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α' 114) και ιδίως τα 
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις»,31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και 
πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτη-
ση -υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - 
χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά 
Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλεψη» καθώς 
και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

4. Τις διατάξεις των παρ. 6 περ. δ) και 7 του άρθρου 19 
του ν. 4521/2018/ (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής και άλλες Διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ'αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 

απόφαση (Β΄ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

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

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

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

10. Την με αριθμ. 158937/Β7/03-10-2014 (Β΄ 2748) 
Υπουργική Απόφαση που αφορά την έγκριση ίδρυσης 
και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Δ.Π.Θ., όπως αυτή τροποποιήθηκε.

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 11/
11-06-2018).

12. Την με αριθμ. εισήγηση 7/4/21-06-2018 της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

13. Το με αριθ. 2857/13-11-2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι-
κή αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 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 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης με τίτλο «Στελέχη Εκπαίδευσης στις 
Επιστήμες της Αγωγής», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Στελέχη Εκπαίδευσης στις 
Επιστήμες της Αγωγής» 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 επιστημονική περιοχή «Στελέχη Εκπαίδευ-
σης στις Επιστήμες της Αγωγής».

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαί-
δευση Στελεχών Εκπαίδευσης, η εμβάθυνση σε γνω-
στικές περιοχές της Παιδαγωγικής, η εξειδικευμένη 
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εκπαίδευση και περαιτέρω κατάρτιση επιστημόνων 
δασκάλων και παιδαγωγών στην ανάπτυξη και χρήση 
μεθόδων και τεχνικών για την άμεση και αξιόπιστη 
επίλυση των προβλημάτων και θεμάτων στον επαγ-
γελματικό και επιστημονικό στίβο των Επιστημών της 
Αγωγής.

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 απαιτού-
νται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90).

Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2028/2029.

Άρθρο 8 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο 
ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(79.500€) και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης
Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού 33.400

Δαπάνες μετακινήσεων 8.000
Υποτροφίες 6.000
Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού 14.600

Αναλώσιμα 7.500
Γενικές Δαπάνες 10.000
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 79.500

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 2.750 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 Πρυτανέων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ
Ι

    Αριθμ. απόφ. 125/59/21-6-2018 (3)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Φυσιολογία της Άσκη-

σης και Προπονητική» του Τμήματος Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής του Αθλητισμού της Σχολής Επι-

στήμης Φυσικής Αγωγής του Αθλητισμού του Δη-

μοκρίτειου 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 φοί-
τηση -υποτροφίες»,36 «Διδακτικό προσωπικό», 37«Πό-
ροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ», καθώς και τις μεταβατικές 
διατάξεις του άρθρου 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», το άρθρα 19 «Λοι-
πές διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση», και το άρθρο 42

5. Την αριθ. 216772/Ζ1/8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) 
υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

6. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/17 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέμα-
τα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών» και δ) 45070/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/19/3/2018 
«Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/18 (Α΄ 38) «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»- Απο-
στολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγρά-
φων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017».

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.
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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 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 
499/06-06-2018).

11. Την με αριθμ. 7/1/21.06.2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

12. Το αριθμ. 1079/09-09-2010 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου 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 λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής του Αθλητισμού 
της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής του Αθλητισμού 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Φυ-
σιολογία της Άσκησης και Προπονητική», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής του Αθλητισμού 
της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής του Αθλητισμού 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει 
και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Φυ-
σιολογία της Άσκησης και Προπονητική» 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 «Φυσιολογία της Άσκησης και Προπονη-
τική» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Φυσιολογία της 
Άσκησης β) Προπονητική

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τα 
γνωστικά πεδία της Φυσιολογία της Άσκησης και της 
Προπονητικής.

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η 
Ελληνική ενώ η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας 
μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στην Ελληνική, είτε στην 
Αγγλική γλώσσα.

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 του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενε-
νήντα (90).

Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα είναι μέχρι 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 ποσό 
των σαράντα έξι χιλιάδων εκατό ογδόντα ευρώ (46.180 €) 
και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης
Υποτροφίες 2.600,00
Δαπάνες Εξοπλισμού, Συντήρησης 
Εξοπλισμού, Βιβλίων και Λογισμικού 6.500,00

Αναλώσιμα 5.500,00
Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού 29.000,00

Δαπάνες μετακινήσεων 2.000,00
Γενικές Δαπάνες 580,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 46.180,00

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 2.600 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. απόφ. 127/59/21-6-2018 (4)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Ψυχιατρι-

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

2. Την με αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 (Β΄ 
327/08-02-2017) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., 
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση 
Πρύτανη».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α' 114) και ιδίως τα 
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις»,31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και 
πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτη-
ση -υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - 
χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά 
Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλεψη» καθώς 
και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

4. Τις διατάξεις των παρ. 6 περ. δ) και 7 του άρθρου 
19 του ν. 4521/2018/ (Α΄ 38 ) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
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 υπ'αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση (Β' 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

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

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

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

10. Την με αριθμ. 93703/Β7/Β7/27-08-2008 (Β΄ 1879) 
Υπουργική Απόφαση που αφορά στην έγκριση ίδρυ-
σης 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 10/19-06-2018).

12. Την με αριθ. 7/5/21-06-2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

13. Το με αριθμ. Πρωτ. 1162/02-08-2011 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δη-
μοκρίτειου 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 «Κοινω-
νική Ψυχιατρική», 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: «Κοινωνική 
Ψυχιατρική» 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 «Κοινωνική Ψυχιατρική».

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Κοινωνική 
Ψυχιατρική.

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 εκατό εί-
κοσι (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. 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο 
ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (84.000€) 
για κάθε διετή εκπαιδευτική περίοδο του προγράμματος 
και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης
Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού 40.000€

Δαπάνες μετακινήσεων 13.000€
Υποτροφίες 15.000€



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46943Τεύχος Β’ 3743/31.08.2018

Δαπάνες για ασφάλιστρα πρακτικής 
άσκησης φοιτητών 6.000€

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού 5.700€

Αναλώσιμα 2.000€
Γενικές Δαπάνες 2.300€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 84.000€

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

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 Πρυτανέων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 130/59/21-6-2018 (5)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Διεθνές και Ευρωπα-

ϊκό Δίκαιο της Ενέργειας» του Τμήματος της Νο-

μικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

2. Την με αριθ. 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 - Μεταβί-
βαση 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/(A'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 υπ'αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση (Β' 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

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

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

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

10. Την με αριθμ. 41931/Ζ1/13-03-2018 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 972) με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης 
κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών 
με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρι-
σμένων ως ομοταγών ή ερευνητικών κέντρων και ινστι-
τούτων της αλλοδαπής».

11. Την με αριθμ. 73/2015 (ΦΕΚ 1146/16-06-2015/τ.Β΄) 
Απόφαση Πρύτανη που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και 
λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Δ.Π.Θ., όπως αυτή τροποποιήθηκε.

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης (συνεδρία 252/21-06-2018).

13. Την με αριθ. 7/6/21-06-2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

14. 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.

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 λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουρ-
γεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», 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 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών(Δ.Μ.Σ,) στο «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της 
Ενέργειας».

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι: το Διεθνές 
και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας.

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η Ελ-
ληνική ή/και η Αγγλική.

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 
2022 - 20023

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 μία χιλιάδων, επτακοσίων πενήντα ευρώ 
(101.750 €) και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού 54.500

Δαπάνες μετακινήσεων 5.500

Υποτροφίες 20.000

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού 11.000

Αναλώσιμα 4.500

Γενικές Δαπάνες 6.250

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 101.750

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.

Ο Πρυτανέων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02037433108180008*
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