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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 140868/B7 (1)
Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτεί−

ου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Αγγειακά Εγκε−
φαλικά Επεισόδια».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

(ΦΕΚ 148, τ.A΄), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.A΄), του άρθρου 
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της παρ. 5 του 
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.A΄) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98 A΄).

5. Το Π.Δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση−
συγκρότηση−ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης» (ΦΕΚ 124 Α΄).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 7/
18−03−2014). 

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
(συνεδρία 106/15−05−2014). 

8. Το αριθμ. 3432/04.07.2014 έγγραφο του Προέδρου 
του Τμήματος.

9. Το αριθμ. 1162/2−8−2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι−
ολόγηση του Τμήματος Ιατρικής. 

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Αγ−
γειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια», ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

 Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
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του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) οργα−
νώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: 
«Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 
3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄). 

Άρθρο 2

Αντικείμενο− Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, πρακτική άσκηση 
και εκπαίδευση στο θέμα των Αγγειακών Εγκεφαλικών 
Επεισοδίων (ΑΕΕ). Σκοποί του προγράμματος είναι

(α) Η κατάρτιση−εξειδίκευση στην αιτιολογία, κλινική 
εικόνα, εργαστηριακή διερεύνηση, αντιμετώπιση, πρό−
ληψη και αποκατάσταση των ασθενών με αγγειακά 
εγκεφαλικά επεισόδια

(β) Να παρέχει εφόδια στους συμμετέχοντες μεταπτυ−
χιακούς φοιτητές ώστε να εξοικειωθούν στη διαχείριση 
των ασθενών με ΑΕΕ από την οξεία φάση έως την 
χρόνια διαδικασία της αποκατάστασης

(γ) Να βοηθήσει στη δημιουργία εξειδικευμένου επι−
στημονικού δυναμικού στην ολιστική διαχείριση των ΑΕΕ 
με τις σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώ−
σεις σε επίπεδο οικογένειας αλλά και του συστήματος 
υγείας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς, νοσηλευτές, 
φυσικοθεραπευτές, φαρμακοποιούς, βιολόγους, ψυχο−
λόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές.

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στα «Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια».

Άρθρο 4

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ια−
τρικής, Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής και 
Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνω−
ρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς 
επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ φυσικοθεραπείας, 
εργοθεραπείας, λογοθεραπείας. 

Άρθρο 5

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί−
ζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Άρθρο 6

Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτείται η υποχρεωτική 
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα υπο−
χρεωτικά μαθήματα και εργαστήρια, όπως αυτά κατα−
νέμονται στα τέσσερα εξάμηνα σπουδών (Α, Β, Γ και 
Δ). Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ανατίθεται 
στο Γ εξάμηνο σπουδών και ολοκληρώνεται στο τέλος 
του Δ εξαμήνου. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων 
(ECTS) ανέρχονται σε 120. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα
ECTS 

(Πιστωτικές 
Μονάδες)

A01. Στοιχεία Ανατομίας και Παθοφυσιολογίας 4

A02. Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια−ορολογία 5

A03. Επιδημιολογία ισχαιμικών ΑΕΕ 2

A04. Επιδημιολογία αιμορραγικών ΑΕΕ 2

A05. Ερευνητικός Σχεδιασμός−Στατιστική−I 3

A06. Αιτιολογική ταξινόμηση ισχαιμικών ΑΕΕ 5

A07.  Διαφορική διάγνωση και Εργαστηριακή 
διερεύνηση ισχαιμικών ΑΕΕ –γενικά

5

Α08. Αιτιολογική ταξινόμηση αιμορραγικών ΑΕΕ 4

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS 
(Πιστωτικές 
Μονάδες)

Β01. Παθολογία εγκεφαλικών αρτηριών 4

B02. Νευροαπεικόνιση ΑΕΕ 4

B03. Νευρουπερηχογραφία 4

B04. Ερευνητικός Σχεδιασμός−Στατιστική ΙΙ 3

Β06.  Αγγειακοί παράγοντες κινδύνου για ΑΕΕ – 
κλίμακες εκτίμησης κινδύνου

4

Β05. Υπαραχνοειδής αιμορραγία 3

Β06.  Θρομβώσεις φλεβωδών κόλπων & φλεβικού 
συστήματος

2

Β07. Επιπλοκές ισχαιμικού ΑΕΕ 3

Β08. Επιληψία και ΑΕΕ 3

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

ΕCTS: European Credit Transfer System

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS 
(Πιστωτικές 
Μονάδες)

Γ01. Κλίμακες εκτίμησης και αλγόριθμοι 4

Γ02.  Οργάνωση συστήματος υγείας για την 
αντιμετώπιση ΑΕΕ

3

Γ03. Αντιμετώπιση ισχαιμικού ΑΕΕ 5

Γ04. Αντιμετώπιση αιμορραγικού ΑΕΕ 5

Γ05. Νευροεντατική στα ΑΕΕ 4

Γ06.  Οροί, διαλύματα και φαρμακευτικές χο−
ρηγήσεις

2

Γ07. Διαχείριση ασθενή τελικού σταδίου 2

Γ08. Ύπνος και ΑΕΕ 3

Έναρξη εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας 2

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

ΕCTS: European Credit Transfer System
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Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS 
(Πιστωτικές 
Μονάδες)

Δ01. Αποκατάσταση στα ΑΕΕ – κίνηση και λόγος 4

Δ02. Ψυχιατρικές παρεμβάσεις − υποστήριξη 2

Δ03. Έρευνα και μέλλον στα ΑΕΕ 2

Δ04. Οικονομία της Υγείας και ΑΕΕ 2

Δ05. Κοινωνικό κόστος των ΑΕΕ 2

Δ06.  Εργαστήριο Εφαρμογής των γνώσεων του 
ΜΠΔ σε εικονικά κλινικά περιστατικά

6

Ολοκλήρωση εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας 12

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

ΕCTS: European Credit Transfer System

Άρθρο 7

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ΄ ανώτα−
το όριο σε τριάντα (30) ανά έτος.

Άρθρο 8

Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανε−
πιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων 
τμημάτων του ΔΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων της ημε−
δαπής. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του ν. 3685/2008(ΦΕΚ 148/τ.Α΄).

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική υποδομή

Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες δι−
δασκαλίες, εποπτικά μέσα, Η/Υ) θα διατεθεί από την 
υπάρχουσα υποδομή του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ 
καθώς και την εργαστηριακή υποδομή των Κλινικών και 
Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ. 

Άρθρο 10

Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2021−22, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α 
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 11

Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 A΄) 
το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό 
των 35.100 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών 
ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης Προϋπολογισμός (€)

Αμοιβές−αποζημιώσεις του διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 
και εξωτερικών συνεργατών

16.100 

Δαπάνες μετακινήσεων 9.000 

Υποτροφίες 3.000

Συντήρηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού−
λογισμικού

3.000

Αναλώσιμα−Προμήθειες Εκπ. Υλικού−
Δημοσιότητα

4.000

Σύνολο 35.100

Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος θα καλυ−
φθεί από δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες 
και δωρεές. 

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου−
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρουσι, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 140885/B7 (2)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 62545/Β7/07.10.2004 (ΦΕΚ 

1566/ τ.Β΄) Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες 
αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρι−
τείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Χειρουργική 
Ήπατος – Χοληφόρων –Παγκρέατος»− Αναμόρφωση 
του προγράμματος 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

(ΦΕΚ 148, τ.A΄), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.A΄), του άρθρου 
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της παρ. 5 του 
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.A΄) «Δια−
σφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύ−
στημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. 
Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ A΄ 98).

5. Το Π.Δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση−
συγκρότηση−ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης» (ΦΕΚ 124 τ.Α΄).
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6. Την υπ’ αριθμ. 62545/Β7/7−10−2004 (ΦΕΚ 1566/ τ.Β΄) 
Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 70803/Β7/27−11−
2006 (ΦΕΚ 1808/ τ.Β΄), 22213/Β7/21−2−2008 (ΦΕΚ 332/ τ.Β΄) 
και 122708/Β7 /10−10−2012 (ΦΕΚ 2811/ τ.Β΄) Υ.Α.

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρι−
τείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση 8/29−4−2014).

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
(συνεδρίαση 106/15−5−2014). 

9. Το αριθμ. 3432/04.07.2014 έγγραφο του Προέδρου 
του Τμήματος.

10. Το αριθμ. 1162/2−8−2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

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

Αντικαθιστούμε την αριθμ. 62545/Β7/07.10.2004 (ΦΕΚ 
1566/ τ.Β΄) Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες 
αποφάσεις, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μετα−
πτυχιακή Ειδίκευση στη Χειρουργική Ήπατος – Χολη−
φόρων – Παγκρέατος», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 
(ΦΕΚ 148/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2

Αντικείμενο− Σκοπός

Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευ−
να και πρακτική εκπαίδευση στη Χειρουργική και τις 
παθήσεις Ήπατος –Χοληφόρων –Παγκρέατος.

Σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:
α) Η κατάρτιση – εξειδίκευση νέου επιστημονικού 

δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής όπως η 
Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων –Παγκρέατος

β) Η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί 
να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στη «Χειρουργική Ήπατος –Χοληφόρων – Πα−
γκρέατος».

Άρθρο 4

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρι−
κής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

 Άρθρο 5

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί−
ζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Άρθρο 6

Πρόγραμμα Μαθημάτων

A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  ECTS

Χειρουργική Τεχνική, Χειρουργική Παθολογία και 
πρακτική άσκηση στις παθήσεις του Ήπατος των 
Χοληφόρων και του Παγκρέατος 10

Χειρουργική Τεχνική, Χειρουργική Παθολογία και 
πρακτική άσκηση στις παθήσεις των Χοληφόρων 10

Χειρουργική Τεχνική, Χειρουργική Παθολογία και 
πρακτική άσκηση στις παθήσεις του Παγκρέατος 10

Σύνολο 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  ECTS

Διεκπεραίωση ερευνητικών πειραμάτων, συγγρα−
φή γενικού μέρους της Μεταπτυχιακής Διατριβής, 
συγκέντρωση, στατιστική ανάλυση και εκτίμηση 
αποτελεσμάτων, συγγραφή Ειδικού μέρους της 
Μεταπτυχιακής Διατριβής, προετοιμασία παρου−
σίασης, παρουσίαση και υποστήριξη της Μεταπτυ−
χιακής Διατριβής 30

Άρθρο 7

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε σαράντα δύο (42) κατ’ έτος. 

Άρθρο 8

Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής και άλλων Τμημάτων του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλων Τμημά−
των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική υποδομή

Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδα−
σκαλίας, βιβλιοθήκες) θα διατεθεί από την υπάρχουσα 
υποδομή του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ καθώς και 
από την απαραίτητη εργαστηριακή υποδομή των ενεργά 
εμπλεκομένων στο ΠΜΣ Κλινικών και Εργαστηρίων του 
ΔΠΘ, της Ακαδημίας Αθηνών, ή/και άλλων συνεργαζό−
μενων Ιδρυμάτων μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ.

Άρθρο 10

 Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2020−2021 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 11

Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.
A΄) το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται 
στο ποσό των 156.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
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ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ, Ευρώ

Αμοιβές − Αποζημιώσεις διοικητικού, δι−
δακτικού και τεχνικού προσωπικού

30.000

Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προ−
μήθειες

72.500

Δαπάνες για υποτροφίες 4.000

Εξοπλισμός 17.000

Γενικές δαπάνες 32.500

Σύνολο 156.000
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από 

δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες και δω−
ρεές.

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2013−14 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές 
τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης Υ.Α. 

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου−
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 140891/B7 (3)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 44958/Β7/10−9−2007 (ΦΕΚ 

1877/τ.Β΄) Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερη 
απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχια−
κών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρι−
τείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Μεταπτυχι−
ακή Ειδίκευση στην Ενδοουρολογία»− Αναμόρφωση 
του προγράμματος 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

(ΦΕΚ 148, τ.A΄), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.A΄), του άρθρου 
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της παρ. 5 του 
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.A΄) «Δια−
σφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύ−
στημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. 
Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ A΄ 98).

5. Το Π.Δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση−
συγκρότηση−ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης» (ΦΕΚ 124 τ.Α΄).

6. Την υπ’ αριθμ. 44958/Β7/10−9−2007 (ΦΕΚ 1877/τ.Β΄) 
Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 125337/Β7/15−
10−2012 (ΦΕΚ 2843/ τ.Β΄) Υ.Α.

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρι−
τείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση 8/29−4−2014).

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
(συνεδρίαση 106/15−5−2014).

9. Το αριθμ. 3432/04.07.2014 έγγραφο του Προέδρου 
του Τμήματος.

10. Το αριθμ. 1162/2−8−2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

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

Αντικαθιστούμε την αριθμ. 44958/Β7/10−9−2007 (ΦΕΚ 
1877/τ.Β΄) Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερη από−
φαση, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μεταπτυ−
χιακή Ειδίκευση στην Ενδοουρολογία», σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 
3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2

Αντικείμενο− Σκοπός

Το Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
σπουδών (ΠΜΣ) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευ−
να και πρακτική εκπαίδευση στην Ενδοουρολογία.

Σκοποί του ΠΜΣ είναι:
 (α) η κατάρτιση − εξειδίκευση νέου επιστημονικού 

δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής της Ενδο−
ουρολογίας όπως η Ενδοσκοπική χειρουργική αντιμε−
τώπιση των παθήσεων της ουρήθρας− προστάτου− ου−
ροδόχου κύστεως – ουρητήρων – νεφρών.

(β) η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί 
να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης,

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στην «Ενδοουρολογία».

Άρθρο 4

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρι−
κής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
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 Άρθρο 5

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί−
ζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Άρθρο 6

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό−
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την 
απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής:

Το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. 
περιλαμβάνει κύκλο θεωρητικών μαθημάτων, κύκλο πρα−
κτικής εκπαίδευσης και κύκλο εκπαίδευσης και εξάσκη−
σης σε θέματα έρευνας. 

ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄

1. Κύκλος Θεωρητικής εκπαίδευσης ECTS = 15

1.1 Παθολογοανατομική μελέτη και νεώτερες τε−
χνικές που εφαρμόζονται σε παθήσεις:

ECTS = 2

α. της ουρήθρας,
β. του προστάτη, 
γ. της ουροδόχου κύστεως,
δ. των ουρητήρων,
ε. των νεφρών

1.2. Απεικονιστικές μέθοδοι – διαγνωστικές επεμ−
βατικές τεχνικές στην Ενδοουρολογία.

ECTS = 2

Θεματολογία:
Απεικονιστική μέθοδος και επεμβατική χρήση 
του υπερηχογραφήματος 
Απεικονιστική μέθοδος και επεμβατική χρήση 
της αξονικής τομογραφίας

1.3 Βασικές αρχές χειρουργικής στην Ενδοου−
ρολογία

ECTS = 4

Θεματολογία :
α. Ηπατίτιδα Β, C
β.  Επίκτητος ανοσοποιητική ανεπάρκεια – aids 

(HIV)
γ.  Ασφάλεια από τη χρήση της χειρουργικής 

διαθερμίας
δ. Ασφάλεια από τη χρήση των lasers
ε.  Ασφάλεια από τη χρήση των πηγών λιθοθρυ−

ψίας 
στ.  Ασφάλεια από τη χρήση της ακτινοσκόπησης 

(X−Ray)
ζ.  Αποστείρωση − αντιβιοτικά, σε μια απλή ου−

ρολοίμωξη
η.  Ανατομία – ενδοσκοπική ανατομία του ουρο−

ποιητικού
θ. Συμπτώματα – διάγνωση ασθενών με luts
ι.  Αναγνώριση – μετεγχειρητική αντιμετώπιση 

TUR – συνδρόμου, ακράτειας των ούρων
ια. Διορθική βιοψία προστάτου 
ιβ. Παρουσίαση και διάγνωση της λιθίασης. Αντι−
μετώπιση ενός κωλικού.
ιγ. Εξωσωματική λιθοθρυψία 
ιδ. Εκπαιδευτικά μοντέλα στην ενδοουρολογία
ιε.  Μετεγχειρητική αντιμετώπιση : έλεγχος πόνου, 

αναπνευστική ανεπάρκεια, έλεγχος υγρών – 
μεταγγίσεις, μετεγχειρητική κινητοποίηση, 
χειρουργική σηψαιμία 

1.4  Βασικές Αρχές ενδοσκοπικής χειρουργικής 
των παθήσεων της Ουρολογίας

ECTS = 5

Θεματολογία :
α. Ουρηθροσκόπηση
β. Κυστεοσκόπηση
γ. Ανιούσα πυελογραφία
δ. Εισαγωγή και αφαίρεση ενός JJ stent.
ε.  Ουρητηροσκόπηση. Αντιμετώπιση στενώματος 

ουρητήρα
στ. Διαδερμική νεφροστομία
ζ. Ουρηθροτομία − κυστεολιθοθρυψία 
η. Εκτομή αυχένος κύστεως 
θ. Εκτομή όγκου κύστεως 
ι.  Εκτομή καλοήθους υπερπλασίας του προστά−

του 
ια. Ενδοσκοπική αντιμετώπιση ουρητηροκήλης
ιβ.  Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης 

των παθήσεων του προστάτη 
ιγ. Ουρητηρολιθοθρυψία 
ιδ. Διαδερμική λιθοθρυψία 
ιε.  Ενδοσκοπική διόρθωση στένωσης πυελοου−

ρητηρικής συμβολής 
ιστ.  Ενδοσκοπική αντιμετώπιση όγκων του ανώ−

τερου ουροποιητικού 
 ιζ. Παιδιατρική ενδοουρολογία

1.5 Βασικές αρχές έρευνας στην Ενδοουρολογία ECTS = 2

Θεματολογία :
α. Στοιχεία μοριακής βιολογίας – γενετικής
β. Φυσιολογία : στοιχεία αιμόστασης. Στοιχεία 
φυσιολογίας του κυττάρου. γ. Φυσιολογία της κύ−
στεως – προστάτου – ουρητήρα. Φαρμακολογία
δ. Νεφρική φυσιολογία – επιπτώσεις της από−
φραξης 

2. Κύκλος Πρακτικής Εκπαίδευσης ECTS = 15

2.1 Ενδοουρολογία − Εκπαίδευση σε βασικές τε−
χνικές σε εξομοιωτές 

ECTS = 3

2.2 Ενδοσκοπική χειρουργική των παθήσεων του 
κατώτερου ουροποιητικού συστήματος στο ερ−
γαστήριο – ενδοσκοπικό τμήμα 

ECTS = 6

Θεματολογία: 
α. Τεχνική της διορθικής βιοψίας του  προστάτη 
β. Τεχνική ουρηθροσκόπησης –  κυστεοσκόπησης 
γ.  Τεχνική εισαγωγής και αφαίρεσης ενός JJ 

stent
δ.  Τεχνικές Ελάχιστα επεμβατικών μέθοδων αντι−

μετώπισης των παθήσεων του προστάτη

2.3 Ενδοσκοπική χειρουργική των παθήσεων του 
ανώτερου ουροποιητικού συστήματος στο εργα−
στήριο – ενδοσκοπικό τμήμα

ECTS = 6

 Θεματολογία: 
α. Τεχνική της διαδερμικής  νεφροστομίας
β.  Τεχνική εισαγωγής και αφαίρεσης  ενός JJ 

stent

ΣΥΝΟΛΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 
ECTS = 30

ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄

1. Κύκλος Θεωρητικής εκπαίδευσης  ECTS = 3

 1.2. Βασικές αρχές έρευνας στην Ενδοουρολογία ECTS = 3
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Θεματολογία :
α.  Στατιστική μεθοδολογία − αξιολόγηση – ανά−

λυση μελετών 
β. Σχεδιασμός κλινικών πρωτοκόλλων
γ. Σχεδιασμός πειραματικών μελετών 
δ.  Κριτική αξιολόγηση παρουσίασης αποτελε−

σμάτων κλινικών μελετών σχετικά με τις εν−
δοουρολογικές παθήσεις 

ε. Δεοντολογικά προβλήματα – ηθικά διλήμματα

2. Κύκλος Πρακτικής Εκπαίδευσης−Μεταπτυχιακή Διπλωμα−
τική εργασία ECTS = 27 (12+15)

2.1 Ενδοσκοπική χειρουργική των παθήσεων του 
ανώτερου και κατώτερου ουροποιητικού συστή−
ματος στο χειρουργείο 

ECTS = 5

Θεματολογία :
α. Τεχνική ουρηθροτομίας
β. Τεχνική εκτομής αυχένος κύστεως
γ. Τεχνική διουρηθρικής εκτομής προστάτου
δ.  Τεχνική διουρηθρικής εκτομής όγκων ουρο−

δόχου κύστεως
ε. Τεχνική διουρηθρικής εκτομής ουρητηροκήλης
στ. Τεχνική ουρητηρολιθοτριψίας
ζ. Τεχνική αντιμετώπισης στενωμάτων ουρητήρα
η. Τεχνική διαδερμικής λιθοτριψίας
θ.  Τεχνική ουρητηροσκοπικής διόρθωσης στένω−

σης πυελοουρητηρικής συμβολής 
ι.  Τεχνική ουρητηροσκοπικής αντιμετώπισης 

όγκων του ανώτερου ουροποιητικού

2.2 Εξωσωματική λιθοτριψία στην μονάδα εξω−
σωματικής λιθοτριψίας

 ECTS = 2

Θεματολογία :
α. εξωσωματική λιθοτριψία λίθων  νεφρών
β. εξωσωματική λιθοτριψία λίθων  ουρητήρων

2.3  Πρακτική εκπαίδευση και άσκηση των φοι−
τητών του ΠΜΣ στην έρευνα σε τομείς πα−
θήσεων του ανώτερου και κατώτερου ουρο−
ποιητικού συστήματος.

ECTS = 2

2.3.1  Κριτική παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση 
από τους φοιτητές του ΠΜΣ επίκαιρων άρ−
θρων της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικών 
με τις παθήσεις του ανώτερου και κατώτε−
ρου ουροποιητικού συστήματος. Σεμινάρια 
με τη μορφή εισηγήσεων – παρουσιάσεων 
από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές: επίκαι−
ρων ή αμφιλεγόμενων θεμάτων σχετικών με 
τις παθήσεις του ανώτερου και κατώτερου 
ουροποιητικού συστήματος που αφορούν 
την ενδοουρολογία.

ECTS = 3

2.3.2  Ανάληψη από τους φοιτητές του ΠΜΣ πει−
ραματικής ή κλινικής ερευνητικής εργασίας 
για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωμα−
τικής διατριβής. Η υποχρέωση αυτή θα πε−
ριλαμβάνει από την πλευρά του φοιτητή: 
Σύνταξη και παρουσίαση του ερευνητικού 
πρωτοκόλλου. Οργάνωση και εκτέλεση της 
κλινικής μελέτης ή των πειραμάτων, συλλο−
γή των στοιχείων. Στατιστική ανάλυση και 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων.

ECTS = 15

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 
ECTS = 30

Άρθρο 7

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε είκοσι πέντε (25) κατ’ έτος. 

Άρθρο 8

Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής και άλλων Τμημάτων του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλων Τμημά−
των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική υποδομή

Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδα−
σκαλίας, βιβλιοθήκες) θα διατεθεί από την υπάρχουσα 
υποδομή του ΔΠΘ καθώς και από την απαραίτητη ερ−
γαστηριακή υποδομή των ενεργά εμπλεκομένων στο 
ΠΜΣ Κλινικών και Εργαστηρίων του ΔΠΘ.

Άρθρο 10

Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2020−2021 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 11

Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 
Α΄) το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του 
προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες 
ανέρχεται στο ποσό των 80.000 € και αναλύεται σε 
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Είδος δαπάνης Ποσό σε ευρώ

Αμοιβές – αποζημιώσεις διοικητικού, διδα−
κτικού και τεχνικού προσωπικού 

 33.000

Δαπάνες μετακινήσεων  9.000

Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμή−
θειες

 2.000

Δαπάνες για υποτροφίες  3.000

Εξοπλισμός 25.000

Γενικές Δαπάνες  8.000

Σύνολο 80.000

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από 
δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες και δω−
ρεές. 

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2013−14 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές 
τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης Υ.Α. 
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Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου−
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 140567/B7 (4)
Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανε−
πιστημίου Θράκης με τίτλο «Περιβάλλον και Συμπε−
ριφορά» (Environment and Behavior)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

(ΦΕΚ 148, τ.A΄), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.A΄), του άρθρου 
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της παρ. 5 του 
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.A΄) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98 A΄).

5. Το Π.Δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση−
συγκρότηση−ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης» (ΦΕΚ 124 Α΄).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών 
Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρι−
τείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 5/ 07−02−2014). 

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
(συνεδρία 106/ 15−05−2014). 

8. Το αριθμ. 919/4−3−2009 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι−
ολόγηση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης. 

9. Το αριθμ. 1708/09.07.2014 έγγραφο του Προέδρου 
του Τμήματος.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημί−
ου Θράκης με τίτλο: «Περιβάλλον και Συμπεριφορά» 
(Environment and Behavior), ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνι−
κής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
(ΔΠΘ) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2014−2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιβάλλον και Συμπεριφορά», σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του Νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄). 

Άρθρο 2

Αντικείμενο− Σκοπός

Στόχος του διεπιστημονικού αυτού προγράμματος 
είναι να μεταδώσει τις αναγκαίες γνώσεις σε πτυχι−
ούχους τμημάτων και σχολών (που αναφέρονται στο 
άρθρο 4), οι οποίοι κατά την εκτέλεση των εργασιακών 
τους καθηκόντων αντιμετωπίζουν θέματα που άπτονται 
της συμπεριφοράς ατόμων, οργανισμών, επιχειρήσεων 
και κέντρων λήψης αποφάσεων σε σχέση με το φυσικό 
περιβάλλον. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα είναι σε θέση 
να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη ρύθμιση συν−
θηκών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. Για την 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος απαιτείται η 
σύνδεση της γνώσης περιβαλλοντικών τεχνολογιών, 
δεξιοτήτων και μεθοδολογιών με την ανθρώπινη συ−
μπεριφορά. Επιπλέον το Π.Μ.Σ. θα συμβάλλει στην δη−
μιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα 
γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. Τέλος, θα συμβάλλει 
στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, σύμφωνα 
με τους διεθνείς κανόνες και τις διεθνείς προδιαγραφές.

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στο «Περιβάλλον και Συμπεριφορά» (Environment 
and Behavior).

Άρθρο 4

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων και 
σχολών Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής Επιστήμης, Θετικών 
Επιστημών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πο−
λυτεχνικών και Γεωπονικών σχολών Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζε−
ται σε τρία (3) εξάμηνα. Το πρόγραμμα παρέχεται και 
ως μερικής φοίτησης διάρκειας έξι (6) εξαμήνων. 

Άρθρο 6

Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) επιτυχής 
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παρακολούθηση και εξέταση σε οκτώ μαθήματα κατά 
τα 2 εξάμηνα και β) η εκπόνηση και συγγραφή της Με−
ταπτυχιακής Εργασίας, η οποία πραγματοποιείται κατά 
το τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Κάθε εξάμηνο σπουδών 
πιστώνεται με τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ). 
Το σύνολο των ΠΜ που απαιτούνται για την απόκτηση 
του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90 ΠΜ). Υπάρχει η 
δυνατότητα διδασκαλίας στα Αγγλικά. Η συγγραφή της 
Μεταπτυχιακής Εργασίας δύναται να είναι στα Ελληνικά 
ή στα Αγγλικά. 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών 
κατανέμεται ως εξής:

Πιστωτικές 
μονάδες 
(ECTS)

Α΄ Εξάμηνο (Σύνολο 30 ECTS)

Ανάλυση συμπεριφοράς (πειραματική και εφαρ−
μοσμένη)

7,5

Περιβαλλοντική επιστήμη και μηχανική I 7,5

Περιβαλλοντική επιστήμη και μηχανική IΙ 7,5

Περιβαλλοντικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ 7,5

Β΄ Εξάμηνο (Σύνολο 30 ECTS)

Περιβαλλοντική ψυχολογία 7,5

Επιχειρηματική Περιβαλλοντική Συμπεριφορά 7,5

Μελλοντικές Προκλήσεις στην Επιστήμη και 
Μηχανική του Περιβάλλοντος

7,5

Μεθοδολογία της έρευνας και εφαρμοσμένη 
στατιστική 

7,5

Γ΄ Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή εργασία 30

ΣΥΝΟΛΟ 90
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα με−

ρικής φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις οργάνων και 
θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

Άρθρο 7

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ΄ ανώτα−
το όριο σε σαράντα (40) ανά έτος.

Άρθρο 8

Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα ασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δη−
μοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ 
άλλων τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων Πα−
νεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης στο Π.Μ.Σ. μπορούν 
να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/2008 
(ΦΕΚ 148 A΄).

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική υποδομή

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα χρησιμο−
ποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμή−

ματος η οποία περιλαμβάνει την κατάλληλη κτιριακή 
υποδομή, Η/Υ, εργαστήρια και βιβλιοθήκη που δύναται 
να προσφέρει στους φοιτούντες άμεση πρόσβαση στην 
απαραίτητη εξειδικευμένη βιβλιογραφία.

Άρθρο 10

Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2021−22, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α 
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 11

Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) 
το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό 
των 117.000 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών 
ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Προϋπολογισμός 
(€)

Αμοιβές διδακτικού, τεχνικού και διοικη−
τικού προσωπικού

36.000

Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, συ−
ντήρηση εξοπλισμού, αγορά λογισμικού, 
αναλώσιμα, δαπάνες μετακίνησης, εργα−
σιών πεδίου και ερευνητικών−εκπαιδευ−
τικών σεμιναρίων

69.000

Λοιπές δαπάνες (Έξοδα δημοσιεύσεων, 
προβολής, κλπ)

12.000

Σύνολο 117.000

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
δίδακτρα καθώς και από ερευνητικά προγράμματα, χο−
ρηγίες και δωρεές. 

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου−
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 5 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 140881/B7 (5)
Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρι−

τείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Κλινική−Χει−
ρουργική Ανατομία».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

(ΦΕΚ 148, τ.A΄), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
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άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.A΄), του άρθρου 
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της παρ. 5 του 
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.A΄) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ A΄ 98).

5. Το Π.Δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση−
συγκρότηση−ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης» (ΦΕΚ 124 Α΄).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 8/
29−04−2014). 

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
(συνεδρία 106/15−05−2014). 

8. Το αριθμ. 3432/04.07.2014 έγγραφο του Προέδρου 
του Τμήματος.

9. Το αριθμ. 1162/2−8−2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι−
ολόγηση του Τμήματος Ιατρικής. 

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Κλι−
νική−Χειρουργική Ανατομία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

 Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) ορ−
γανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−
2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο: «Κλινική−Χειρουργική Ανατομία» σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 
3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄). 

Άρθρο 2

Αντικείμενο− Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, πρακτική άσκηση 
και εκπαίδευση στο θέμα της Κλινικής−Χειρουργικής 
Ανατομίας (ΚΧΑ).

Σκοποί του προγράμματος είναι:

Α. Η κατάρτιση – εξειδίκευση επιστημόνων στην Ια−
τρική Ερευνητική Μεθοδολογία.

Σκοπός είναι η προσέγγιση από μεθοδολογική και 
ερευνητική οπτική της χειρουργικής τεχνικής και η ανά−
πτυξη νέων χειρουργικών τεχνικών πάνω σε πτώματα 
και χειρουργικά μοντέλα. Επίσης η σύγκριση των νέων 
χειρουργικών τεχνικών με τις παλαιότερες ήδη χρη−
σιμοποιούμενες χειρουργικές τεχνικές. Θα συμβάλλει 
αποφασιστικά στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονι−
σμό του εκπαιδευτικού συστήματος σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο. Ιδιαίτερος σκοπός του Προγράμματος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών Ιατρικής (Π.Μ.Σ.Ι.), είναι να καλύψει 
το κενό μεταξύ των προπτυχιακών σπουδών και της λή−
ψης των χειρουργικών και συναφών ειδικοτήτων όπου η 
ενασχόληση των επιστημόνων πάνω στα πτωματικά και 
πειραματικά μοντέλα θεωρείται απαραίτητη. Μέσα στα 
πλαίσια της εκπαίδευσης στην Κλινική Ανατομία, το Με−
ταπτυχιακό Κ.Χ.Α. θα αναδείξει στους εκπαιδευόμενους 
την λειτουργική απεικόνιση της δομής των διαφόρων 
οργάνων και ιστών τόσο των φυσιολογικών όσο και των 
παθολογικών οντοτήτων, που έχουν ως αποτέλεσμα τη 
λειτουργική αλλαγή της δομής και της μορφολογίας 
τους, όπως εμφανίζονται με διάφορες απεικονιστικές, 
μακροσκοπικές και μικροσκοπικές μεθόδους.

Στόχος επίσης είναι η εκπαίδευση των νέων επιστη−
μόνων (χειρουργικών, παθολογικών και λοιπών ειδικο−
τήτων) πάνω στην αναίμακτη χειρουργική πρακτική και 
παράλληλα στην ερευνητική μεθοδολογία, έτσι ώστε το 
πρόγραμμα αυτό να αποτελεί προστάδιο και συνέχεια 
της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας. Η συνεχόμενη 
χρήση των διαδικτυακών βιβλιοθηκών και των βάσεων 
δεδομένων που ουσιαστικά συμβάλλουν στην επιστη−
μονική διαδικασία και στην αναζήτηση της γνώσης, θα 
δώσει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανο−
ήσει ότι η περαιτέρω επιστημονική του κατάρτιση, είναι 
άρρηκτα συνυφασμένη με το περιεχόμενο της κλινικής 
και χειρουργικής ανατομίας.

Β. Να παρέχει εφόδια στους συμμετέχοντες μετα−
πτυχιακούς φοιτητές, ώστε να εξοικειωθούν με τα ανα−
τομικά στοιχεία και τις ανατομικές δομές, που είναι 
δυσδιάκριτες κατά την ώρα του χειρουργείου και της 
κλινικής πράξης. Επιπλέον, θα έρθουν σε επαφή με τις 
ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές (ΜΙSS) που υπάρχουν 
ανά ανατομική περιοχή.

Γ. Να βοηθήσει στη δημιουργία εξειδικευμένου επι−
στημονικού δυναμικού με σημαντικές κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις στο σύστημα υγείας.

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στην «Κλινική−Χειρουργική Ανατομία».

Άρθρο 4

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επι−
στημών Υγείας (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 
Βιολογικών Επιστημών ή άλλων Τμημάτων συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής 
και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλο−
δαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων 
Φυσικοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι., κα−
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θώς και άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου.

Άρθρο 5

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί−
ζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Άρθρο 6

Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεω−
τική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα 
υποχρεωτικά μαθήματα και εργαστήρια, όπως αυτά 
κατανέμονται στα τέσσερα εξάμηνα σπουδών (Α, Β, Γ 
και Δ). Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται 
στο Δ΄ εξάμηνο. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων 
(ΕCTS) ανέρχεται σε 120.

Αναλυτικά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διαμορφώ−
νεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTS 

(ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ)

Α01. Μεθοδολογία της Έρευνας−Στατιστική 4

Α02. Βασικές Αρχές Ανατομικής 5

Α03.  Βασικές Αρχές Κλινικής−Χειρουργικής 
Ανατομίας 3

Α04. Αγγεία, Νεύρα – Εισαγωγικές Έννοιες 4

Α05. Οστεολογία, Μυολογία, Συνδεσμολογία 4

Α06.  Βασικές Αρχές Εμβιομηχανικής−Κινη−
σιολογίας 4

Α07. Ακτινολογική Ανατομία 3

Α08. Κακώσεις−Παθήσεις του σκελετού 3

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 
(ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ)

Β01. Κλινική Ανατομία Κεφαλής−Τραχήλου 4

Β02.  Χειρουργική Ανατομική Κεφαλής Τρα−
χήλου 4

Β03. Κλινική Ανατομία Άνω Άκρου 4

Β04. Χειρουργική Ανατομική Άνω Άκρου 4

Β05. Κλινική Ανατομία Άκρας Χειρός 3

Β06. Χειρουργική Ανατομική Άκρας Χειρός 3

Β07. Κλινική Ανατομία Θώρακος − Κοιλίας 4

Β08.  Χειρουργική Ανατομική Θώρακος − Κοι−
λίας 4

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 
(ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ)

Γ01. Κλινική Ανατομία Ράχης 4

Γ02. Χειρουργική Ανατομικής Ράχης 4

Γ03. Κλινική Ανατομία Λεκάνης−Ισχίου 4

Γ04. Χειρουργική Ανατομική Λεκάνης−Ισχίου 4

Γ05. Κλινική Ανατομία Κάτω Άκρου 4

Γ06. Χειρουργική Ανατομική Κάτω Άκρου 4

Γ07. Κλινική Ανατομία Άκρου Ποδός 3

Γ08. Χειρουργική Ανατομική Άκρου Ποδός 3

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ECTS 

(ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ)

Ολοκλήρωση εκπόνησης και παρουσίασης 
μεταπτυχιακής εργασίας 

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30

Άρθρο 7

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ΄ ανώτα−
το όριο σε τριάντα (30) ανά έτος.

Άρθρο 8

Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα ασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανε−
πιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και μέλη ΔΕΠ 
άλλων Τμημάτων του ΔΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 A΄).

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική υποδομή

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών θα διατεθεί η υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, 
εποπτικά μέσα, Η/Υ) του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ 
καθώς και την εργαστηριακή υποδομή των Κλινικών 
και Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ. Οι 
τυχόν επιπλέον εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ., θα 
καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού και 
διαμόρφωση κατάλληλων χώρων.

Άρθρο 10

Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2021−22, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α 
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του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 11

Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 
A΄) το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο 
ποσό των 97.500 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες 
δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες δαπανών     ευρώ 

Αμοιβές διδακτικού, τεχνικού και διοικητι−
κού προσωπικού

19.000

Δαπάνες για υποτροφίες 13.000

Δαπάνες διαμονής και μετακινήσεων 26.000

Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 18.200

Προμήθεια για αναλώσιμα & εξοπλισμός 18.000

Δαπάνες δημοσιότητας 2.000

Λοιπές δαπάνες 1.300

Σύνολο 97.500
Το κόστος λειτουργίας Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδα−

κτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες και δωρεές. 

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου−
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Σεπτεμβρίου 2014
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