
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του άρθρου 8 της 127/56/
29-03-2018 (Β΄ 2245) απόφασης της Συγκλήτου 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλ-
λοντική Νομοθεσία» του Τμήματος  Μηχανικών 
Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

2 Τροποποίηση του άρθρου 8 της 72/57/24-4-2018 
(Β΄ 2774) απόφασης της Συγκλήτου του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» του 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.

3 Τροποποίηση του άρθρου 8 της 133/56/29-03-2018
(Β΄ 2246) απόφασης της Συγκλήτου του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Λειτουργική Διαχείριση τραυματισμών σε Αθλη-
τές και Ασκούμενους» του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

4 Τροποποίηση του άρθρου 8 της 112/59/21-06-2018
(Β΄ 3747) απόφασης της Συγκλήτου του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επι-
στήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στα Μαθηματι-
κά και τις Φυσικές Επιστήμες» του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής 
των Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης.

5 Τροποποίηση του άρθρου 8 της αριθμ. 105/57/
24-04-2018 (Β΄ 2603) απόφασης της Συγκλήτου 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδα-
γωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαι-
δευτικά Περιβάλλοντα» του Τμήματος Επιστημών 
της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της 
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης.

6 Τροποποίηση του άρθρου 8 της 33/57/24-04-2018
(Β΄ 2746) απόφασης της Συγκλήτου του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» του 
Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 
Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Πολιτικών και 
Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 8/10/07.03.2019 (1)
   Τροποποίηση του άρθρου 8 της 127/56/

29-03-2018 (Β΄ 2245) απόφασης της Συγκλήτου 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο: «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περι-

βαλλοντική Νομοθεσία» του Τμήματος  Μηχα-

νικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής 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 δια-
τάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

2. Την 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 διι-
δρυματικά Π.Μ.Σ. - Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλε-
ψη» καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.
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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 προ-
ϋπολογισμού 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 απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 
127/56/29-03-2018 (Β΄ 2245) με την οποία εγκρίθη-
κε η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην 
Περιβαλλοντική Νομοθεσία» του Τμήματος Μηχανικών 
Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 3/9-11-2018).

12. Την αριθμ. 2/11/21-02-2019 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

13. Το αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

14. Το αριθμ. 60174/Ζ1/16-04-2019 έγγραφο έγκρισης 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

15. Το αριθμ. 919/04-03-2009 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης.

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

Την τροποποίηση του άρθρου 8 της 127/56/
29-03-2018 (Β΄ 2245) απόφασης της Συγκλήτου, ως ακο-
λούθως:

«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 έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (86.500) 
ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό 
Δαπάνης

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού 28.000

Δαπάνες μετακινήσεων 20.000

Υποτροφίες*  2.000

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού 14.000

Αναλώσιμα 13.000

Γενικές Δαπάνες 9.500

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 86.500

* Δύο υποτροφίες θα χορηγούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό με κριτήριο τον μέσο όρο της βαθμολογίας 
των μαθημάτων του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου 
με την προϋπόθεση, ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
μεταπτυχιακών φοιτητών θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος 
του 30. Οι δύο αυτοί υπότροφοι δεν θα καταβάλλουν 
τέλη φοίτησης για το τρίτο εξάμηνο σπουδών.

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-
κητικού 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.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 7 Μαρτίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 25/10/07.03.2019 (2)
    Τροποποίηση του άρθρου 8 της 72/57/

24-4-2018 (Β΄ 2774) απόφασης της Συγκλήτου 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο: «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» 

του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πο-

λυτεχνικής Σχολής 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 αριθμ. 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
490/31-08-2018 τ. ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνεται η 
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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 διι-
δρυματικά 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 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 προ-
ϋπολογισμού 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 απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 72/57/
24-04-2018 (Β΄ 2774) με την οποία εγκρίθηκε η επανί-
δρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» του 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄).

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 3/9-11-2018).

12. Την αριθμ. 1/11/21-02-2019 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

13. Το αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

14. Το αριθμ. 60171/Ζ1/16-04-2019 έγγραφο έγκρισης 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

15. Το αριθμ. 919/04-03-2009 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης.

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

Την τροποποίηση του άρθρου 8 της αριθμ. 72/57/
24-4-2018 (Β΄ 2774) απόφασης της Συγκλήτου, ως ακο-
λούθως:

«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 εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (65.500) 
ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Πραγματικών Δαπανών Ποσό 
Δαπάνης

Αμοιβές διδακτικού, διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού 24.500

Μετακινήσεις 12.050

Υποτροφίες 1.500

Δαπάνες προμηθειών, συντήρησης 
εξοπλισμού και λογισμικού 7.440

Αναλώσιμα 10.385

Γενικές δαπάνες 9.625

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 65.500

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-
κητικού 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.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 7 Μαρτίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 35/10/07.03.2019 (3)
      Τροποποίηση του άρθρου 8 της 133/56/

29-03-2018 (Β΄ 2246) απόφασης της Συγκλήτου 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο: «Λειτουργική Διαχείριση τραυματισμών σε 

Αθλητές και Ασκούμενους» του Τμήματος Επι-

στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της 

Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-

σμού 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.

2. Την αριθμ. 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
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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 διι-
δρυματικά 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 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 προ-
ϋπολογισμού 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 απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 
133/56/29-03-2018 (Β΄ 2246) με την οποία εγκρίθηκε η 
επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Λειτουργική Διαχείριση τραυματισμών 
σε Αθλητές και Ασκούμενους» του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστή-
μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄).

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
(συνεδρία 510/23-01-2019).

12. Την αριθμ. 5/11/21-02-2019 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

13. Το αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

14. Το αριθμ. 60174/Ζ1/16-04-2018 έγγραφο έγκρισης 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

15. Το αριθμ. 1079/09-09-2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης.

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

Την τροποποίηση του άρθρου 8 της 133/56/
29-03-2018 (Β΄ 2246) απόφασης της Συγκλήτου, ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο 
ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενή-
ντα ευρώ (53.550,00 €) για ένα πλήρη κύκλο φοίτησης 
και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό 
Δαπάνης

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού 32.300,00

Δαπάνες μετακινήσεων και δαπάνες για 
εκπαιδευτικές δράσεις διδασκόντων 12.000,00

Υποτροφίες 2.250,00

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού 3.500,00

Αναλώσιμα 2.000,00

Γενικές Δαπάνες 1.500,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ(€) 53.550,00

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-
κητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων θα αφορά εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από 
δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές 
κ.λπ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 7 Μαρτίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 37/10/07.03.2019 (4)
    Τροποποίηση του άρθρου 8 της 112/59/

21-06-2018 (Β΄ 3747) απόφασης της Συγκλήτου 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στα 

Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες» του Παι-

δαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

της Σχολής των Επιστημών Αγωγής του Δημο-

κρίτειου 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 
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εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

2. Την 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 διι-
δρυματικά 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 Δυτι-
κής Αττικής και άλλες Διατάξεις».

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

6. Την αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (Β΄ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του 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 απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 
112/59/21-06-2018 (Β΄ 3747) με την οποία εγκρίθηκε η 
επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στα 
Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες» του Παιδαγωγι-
κού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής των 
Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 5/
4-11-2018).

12. Την αριθμ. 3/11/21-02-2019 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

13. Το αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

14. Το αριθμ. 60174/Ζ1/16-04-2019 έγγραφο έγκρισης 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

15. Το αριθμ. 2857/13-11-2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης της Σχολής των Επιστημών Αγωγής του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

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

Την τροποποίηση του άρθρου 8 της αριθμ. 112/59/
21-06-2018 (Β΄ 3747) απόφασης της Συγκλήτου, ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 
Α΄) το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται 
στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εκατό πενήντα 
ευρώ (59.150 €) και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό 
Δαπάνης

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού 27.000

Δαπάνες μετακινήσεων 10.000

Υποτροφίες 5.000

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού 9.000

Αναλώσιμα 4.150

Γενικές Δαπάνες 4.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 59.150

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-
κητικού 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.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 7 Μαρτίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 38/10/07.03.2019 (5)
    Τροποποίηση του άρθρου 8 της 105/57/
24-04-2018 (Β΄ 2603) απόφασης της Συγκλήτου 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παι-
δαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκ-
παιδευτικά Περιβάλλοντα» του Τμήματος Επιστη-
μών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 
της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτει-
ου 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 
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εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

2. Την 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 διι-
δρυματικά 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 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 προ-
ϋπολογισμού 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 απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 
105/57/24-04-2018 (Β΄ 2603) με την οποία εγκρίθη-
κε η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες 
Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκ-
παιδευτικά Περιβάλλοντα» του Τμήματος Επιστημών 
της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής 
Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχο-
λική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
(συνεδρία 293/06-02-2019).

12. Την αριθμ. 21/12/07-03-2019 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

13. Το αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

14. Το αριθμ. 60174/Ζ1/16-04-2019 έγγραφο έγκρισης 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

15. Το αριθμ. 2244/17-09-2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολό-
γηση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προ-
σχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

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

Την τροποποίηση του άρθρου 8 της 105/57/24-04-2018 
(Β΄ 2603) απόφασης της Συγκλήτου, ως ακολούθως:

« Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 
114 Α) το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται 
στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000 €) 
και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό 
Δαπάνης

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού 35.500

Δαπάνες μετακινήσεων 5.500

Υποτροφίες 1.000

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού 3.500

Αναλώσιμα 1.500

Γενικές Δαπάνες 8.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 55.000

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-
κητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

«Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ., θα καλύπτεται από δί-
δακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 7 Μαρτίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 55/10/07.03.2019 (6)
    Τροποποίηση του άρθρου 8 της 33/57/

24-04-2018 (Β΄ 2746) απόφασης της Συγκλή-

του του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο: «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνι-

κή Εργασία» του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης 

και Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών 

Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών 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/
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2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

2. Την αριθμ. 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 διι-
δρυματικά 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 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 απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 33/57/
24-04-2018 (Β΄ 2746) με την οποία εγκρίθηκε η επανί-
δρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» του 
Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστή-
μης της Σχολής Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών 
Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε 
εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστή-
μης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 
52/21-11-2019).

12. Την αριθμ. 1/12/07-03-2019 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

13. Το αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

14. Το αριθμ. 60174/Ζ1/16-04-2019 έγγραφο έγκρισης 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

15. Το αριθμ. 1736/18.7.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ σχε-
τικά με την εξωτερική αξιολόγηση Τμημάτων που συγ-
χωνεύονται ή μετονομάζονται, σύμφωνα με το π.δ. του 
Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ».

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

Την τροποποίηση του άρθρου 8 της 33/57/24-04-2018 
(Β΄ 2746) απόφασης της Συγκλήτου, ως ακολούθως:

«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 τριάντα έξι πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (36.100 €) 
και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό 
Δαπάνης

Αμοιβές διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού 21.100€

Δαπάνες μετακινήσεων 5.000€

Υποτροφίες 3.000€

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρηση 
Εξοπλισμού και Λογισμικού 2.500€

Αναλώσιμα 2.500€

Γενικές Δαπάνες 2.000€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 36.100€

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-
κητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ, θα καλύπτεται από δί-
δακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 7 Μαρτίου   2019

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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