
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση των άρθρων 10, 12 ,19 και 25 της 
υπ΄ αρ. 142/59/21.6.2018 (Β΄3722) απόφασης της 
Συγκλήτου η οποία τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 
18/19/15.10.2019 (Β΄4115) απόφασή της και αφο-
ρά τον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο: «Κοινωνική Ψυχιατρική» 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

2 Ένταξη του «Εργαστηρίου Μαθηματικών και Πλη-
ροφορικής στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχα-
νικού» στον Τομέα Μαθηματικών, Προγραμμα-
τισμού και Γενικών Μαθημάτων του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    7/36/8-10-2020 (1) 
Τροποποίηση των άρθρων 10, 12 ,19 και 25 της 

υπ΄ αρ. 142/59/21.6.2018 (Β΄3722) απόφασης της 

Συγκλήτου η οποία τροποποιήθηκε με την υπ΄ 

αρ. 18/19/15.10.2019 (Β΄4115) απόφασή της και 

αφορά τον Κανονισμό του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κοινωνική Ψυχι-

ατρική» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι-

στημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης. 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/

16-01-2017 απόφαση Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορι-
κά με τον ορισμό «Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβα-
ση αρμοδιοτήτων Πρύτανη - Αναπλήρωση Πρύτανη» 
(Β’ 327). 

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45, του ν. 4485/
2017 (Α’ 114), η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) σύμφωνα με 
τις οποίες «Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

καταρτίζεται ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος κάθε Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη 
Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος 
και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων». 

3. Τις διατάξεις της περ. β, της παρ. 6 του άρθρου 85 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114), σύμφωνα με τις οποίες «Τα 
ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, … να καταρτίσουν 
και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45». 

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α’ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. 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), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής στην υπ’ αρ. 1/29-09-2020 συνεδρίασή της και το 
απόσπασμα πρακτικού αυτής. 

8. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση υπ’ αρ. 127/
59/21-06-2018 (Β’ 3743), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
με την οποία εγκρίθηκε η επανίδρυση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κοινωνική Ψυχιατρι-
κή» του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114). 

9. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 142/59/
21-06-2018 (Β’ 3722), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με 
την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

10. Την υπ’ αρ. 7/5/21-06-2018 εισήγηση της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. και το απόσπασμα 
πρακτικού αυτής. 

11. Το υπ’  αρ. 127360/Ζ1/26-07-2018 (ΔΠΘ/ΔΑΘ/
58614/4134/26-07-2018) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε: 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Την τροποποίηση των άρθρων 10, 12,19 και 25 
της υπ’ αρ. 142/59/21.6.2018 (Β’ 3722) απόφασης της 
Συγκλήτου η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ. 
18/19/15.10.2019 (Β’ 4115) απόφασή της, ως ακολούθως: 

«Άρθρο 10 
Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων 

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120. 

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται: α) η υποχρε-
ωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα 
τα θεωρητικά μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στα 
τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α’ Β’ και Γ), β) η εκπό-
νηση και επιτυχής αξιολόγηση της ατομικής εργασίας 
ανασκόπησης του Α’ εξαμήνου καθώς και της ομαδικής 
ερευνητικής εργασίας που αρχίζει στο Β’ εξάμηνο και 
ολοκληρώνεται στο Γ’ εξάμηνο, γ) η πραγματοποίηση και 
επιτυχής αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης η οποία 
κατανέμεται στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α’ Β’ και 
Γ’) και δ) η εκπόνηση, παρουσίαση και επιτυχής αξιολό-
γηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που 
πραγματοποιείται στο Δ’ εξάμηνο. Όλα τα μαθήματα του 
ΠΜΣ είναι υποχρεωτικά. Στο ΠΜΣ «Κοινωνική Ψυχιατρι-
κή» δεν περιλαμβάνονται ειδικεύσεις. 

Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τις ακαδημαϊκές 
πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα και στο σύνολο του 
προγράμματος. Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες 
φόρτου εργασίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 
διαμορφώνεται ως εξής: 

Α’ Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ (όλα υποχρεωτικά) ECTS (ΠΜ) 

1 
Κλινική Ψυχιατρική Ι (με έμφαση σε θέματα 

Κοινωνικής Ψυχιατρικής) 
8 

2 
Κλινική Παιδοψυχιατρική Ι (με έμφαση σε θέματα 

Κοινωνικής Ψυχιατρικής) 
4 

3 Ψυχιατρική Επιδημιολογία Ι 3 

4 Ερευνητικός Σχεδιασμός - Στατιστική Ι 3 

5 Κοινωνική Ψυχολογία 3 

6 Εκπόνηση εργασίας ανασκόπησης 3 

7 
Πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ψυχιατρικής 
6 

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

Β’ Εξάμηνο 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ (όλα υποχρεωτικά) ECTS (ΠΜ) 

1 
Κλινική Ψυχιατρική ΙΙ (με έμφαση σε θέματα 

Κοινωνικής Ψυχιατρικής) 
5 

2 
Κλινική Παιδοψυχιατρική ΙΙ (με έμφαση σε θέματα 

Κοινωνικής Ψυχιατρικής) 
3 

3 Ψυχιατρική Επιδημιολογία ΙΙ 3 

4 Ερευνητικός Σχεδιασμός - Στατιστική ΙΙ 3 

5 Κοινοτική Ψυχιατρική Ι 5 

6 Κοινοτική Παιδοψυχιατρική Ι 3 

7 Έναρξη εκπόνησης ομαδικής ερευνητικής εργασίας 2 

8 
Πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ψυχιατρικής 
6 

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

Γ’ Εξάμηνο 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ (όλα υποχρεωτικά) ECTS (ΠΜ) 

1 Κοινοτική Ψυχιατρική IΙ 7 

2 Κοινοτική Παιδοψυχιατρική ΙI 3 

3 
Ψυχιατρικές Θεραπείες (με έμφαση σε θέματα 

Κοινωνικής Ψυχιατρικής) 
5 

4 Επείγουσες ψυχιατρικές καταστάσεις 2 

5 Δικαστική Ψυχιατρική 2 

6 Ψυχιατρική Δεοντολογία 2 

7 
Ολοκλήρωση εκπόνησης ομαδικής ερευνητικής 

εργασίας 
3 

8 
Πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ψυχιατρικής 
6 

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΠΜ 

Δ’ Εξάμηνο 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS (ΠΜ) 

1
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

(υποχρεωτική) 
30 

ΣΥΝΟΛΟ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) ΠΜΣ 120 

Περιγραφή των μαθημάτων 
1. Κλινική Ψυχιατρική Ι και ΙΙ (με έμφαση σε θέματα 

Κοινωνικής Ψυχιατρικής) 
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των απαιτού-

μενων από τους φοιτητές γνώσεων κλινικής ψυχιατρικής, 
όσον αφορά τη λήψη ιστορικού, την κλινική ψυχιατρική 
εξέταση, τη ψυχιατρική σημειολογία καθώς και τη νοσο-
λογία και θεραπεία συγκεκριμένων ψυχικών διαταραχών 
με έμφαση σε ζητήματα κοινωνικής ψυχιατρικής. Παρου-
σιάζονται θεωρητικά ζητήματα και κλινικές περιπτώσεις, 
δια ζώσης ή από φάκελο. 

Η ύλη του μαθήματος διδάσκεται σε 2 εξάμηνα. Στο Α’ 
εξάμηνο η Κλινική Ψυχιατρική Ι (με έμφαση σε θέματα Κοι-
νωνικής Ψυχιατρικής) και στο Β’ εξάμηνο η Κλινική Ψυχια-
τρική ΙΙ (με έμφαση σε θέματα Κοινωνικής Ψυχιατρικής). 

2. Κλινική Παιδοψυχιατρική Ι και ΙΙ (με έμφαση σε θέ-
ματα Κοινωνικής Ψυχιατρικής) 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των απαι-
τούμενων από τους φοιτητές γνώσεων κλινικής παιδο-
ψυχιατρικής, όσον αφορά τη λήψη ιστορικού, την κλινική 
παιδοψυχιατρική εξέταση, τη ψυχιατρική σημειολογία, 
όπως αυτή παρουσιάζεται σε παιδιά και εφήβους καθώς 
και τη νοσολογία και θεραπεία συγκεκριμένων ψυχικών 
διαταραχών με έμφαση σε ζητήματα κοινωνικής παιδο-
ψυχιατρικής. Παρουσιάζονται θεωρητικά ζητήματα και 
κλινικές περιπτώσεις, δια ζώσης ή από φάκελο. 

Η ύλη του μαθήματος διδάσκεται σε 2 εξάμηνα. Στο 
Α’ εξάμηνο η Κλινική Παιδοψυχιατρική Ι (με έμφαση σε 
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θέματα Κοινωνικής Ψυχιατρικής) και στο Β’ εξάμηνο η 
Κλινική Παιδοψυχιατρική ΙΙ (με έμφαση σε θέματα Κοι-
νωνικής Ψυχιατρικής). 

3. Ψυχιατρική Επιδημιολογία Ι και ΙΙ 
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των απαι-

τούμενων από τους φοιτητές γνώσεων ψυχιατρικής 
επιδημιολογίας. 

Αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες της επιδημιολογίας 
οι οποίες εξειδικεύονται περαιτέρω στο αντικείμενο της 
ψυχιατρικής επιδημιολογίας. 

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι σημαντικότερες ψυχι-
ατρικές επιδημιολογικές έρευνες, όπως και η επιδημιο-
λογία εξειδικευμένων ψυχικών διαταραχών. Στο πλαίσιο 
αυτών των μαθημάτων διδάσκεται και το αντικείμενο 
της ψυχομετρίας. 

Οι φοιτητές εξοικειώνονται με την προβληματική της 
ψυχιατρικής επιδημιολογίας μέσω της επίλυσης ασκή-
σεων και της εξάσκησης για την εκπόνηση επιδημιολο-
γικών ερευνών. 

Η ύλη του μαθήματος διδάσκεται σε 2 εξάμηνα. Στο Α’ 
εξάμηνο η Ψυχιατρική Επιδημιολογία Ι και στο Β’ εξάμηνο 
η Ψυχιατρική Επιδημιολογία ΙΙ. 

4. Ερευνητικός Σχεδιασμός - Στατιστική Ι και ΙΙ 
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους 

φοιτητές των απαιτούμενων: α) γνώσεων ερευνητικού 
σχεδιασμού και στατιστικής με προσανατολισμό στις βι-
ολογικές και κοινωνικές επιστήμες και β) δεξιοτήτων που 
απαιτούνται ώστε να καταστούν αυτοί ικανοί να κατα-
νοούν, αξιολογούν και σχεδιάζουν ερευνητικές μελέτες. 

Παρουσιάζονται οι θεωρητικές έννοιες οι σχετικές με 
τη στατιστική και την ερευνητική μεθοδολογία. Πραγμα-
τοποιούνται εργαστήρια και βιωματικές ασκήσεις για την 
εμπέδωση των θεωρητικών εννοιών και τη συγγραφή 
εργασιών. 

Η ύλη του μαθήματος διδάσκεται σε 2 εξάμηνα. Στο 
Α’ εξάμηνο το Ερευνητικός Σχεδιασμός - Στατιστική Ι και 
στο Β’ εξάμηνο το Ερευνητικός Σχεδιασμός - Στατιστική ΙΙ. 

5. Κοινωνική Ψυχολογία 
Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική κατάρτιση 

και εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες του 
γνωστικού αντικειμένου της Κοινωνικής Ψυχολογίας. 
Αναφέρονται οι κύριες θεωρητικές έννοιες της Κοινω-
νικής Ψυχολογίας που αποτελούν το υπόβαθρο για την 
κατανόηση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που συμ-
βάλλουν στην αιτιολογία, επιβάρυνση και αντιμετώπιση 
των ψυχικών διαταραχών αυτών καθ’ αυτών καθώς και 
του στίγματος που αυτές οι τελευταίες συνεπάγονται. Οι 
θεωρητικές έννοιες εξειδικεύονται μέσω της παράθε-
σης και ανάλυσης αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων 
σχετικών με το αντικείμενο της κοινωνικής ψυχολογίας. 

Το μάθημα διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο. 
6. Συγγραφή εργασίας ανασκόπησης 
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτη-

τές τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να σχεδιάζουν 
και εκπονούν εργασίες ανασκόπησης. Ο σκοπός του 
μαθήματος εκπληρώνεται κυρίως, μέσω της συμβου-
λευτικής του κάθε φοιτητή, από τον διδάσκοντα επόπτη, 
ώστε ο πρώτος να σχεδιάσει και συγγράψει μια μικρή 
εργασία ανασκόπησης, σε συγκεκριμένο θέμα, σχετικό 
με την κοινωνική ψυχιατρική. 

Το μάθημα διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο. 
7. Κοινοτική Ψυχιατρική Ι και ΙΙ 
Το μάθημα αποσκοπεί στην εμπέδωση από τους 

φοιτητές των αρχών της Κοινωνικής - Κοινοτικής Ψυ-
χιατρικής, κυρίως όσον αφορά: (α) την εμπλοκή κοινω-
νικο-πολιτισμικών συντελεστών στην αιτιοπαθογένεια, 
κλινική εκδήλωση πορεία, θεραπεία, πρόληψη των ψυχι-
κών διαταραχών (β) την οργάνωση υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας που λειτουργούν αποκεντρωμένα και συλλογικά 
κοντά ή/και μέσα στις ανθρώπινες κοινότητες (γ) στην 
απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων καθώς και ερευνη-
τικών και οργανωτικών δεξιοτήτων που θα καθιστούν 
τον πτυχιούχο ικανό να εργάζεται αποτελεσματικά σε 
υπηρεσίες Κοινωνικής - Κοινοτικής Ψυχιατρικής και να 
συμβάλει ενεργά στην προώθηση των στόχων της ψυ-
χιατρικής μεταρρύθμισης. Στο πλαίσιο του μαθήματος 
είναι δυνατό να πραγματοποιούνται εργαστήρια καθώς 
και επισκέψεις σε πρότυπες Μονάδες Ψυχικής Υγείας. 

Η ύλη του μαθήματος διδάσκεται σε 2 εξάμηνα. Στο 
Β’ εξάμηνο η Κοινοτική Ψυχιατρική Ι και στο Γ’ εξάμηνο 
η Κοινοτική Ψυχιατρική ΙΙ. 

8. Κοινοτική Παιδοψυχιατρική Ι και ΙΙ 
Το μάθημα αποσκοπεί στην εμπέδωση από τους φοι-

τητές των αρχών της Κοινωνικής - Κοινοτικής Ψυχιατρι-
κής, όπως αυτές εξειδικεύονται για τα παιδιά και τους 
εφήβους. Αναφέρεται: (α) στην εμπλοκή κοινωνικο-πο-
λιτισμικών συντελεστών στην αιτιοπαθογένεια, κλινική 
εκδήλωση, πορεία, θεραπεία, πρόληψη των ψυχικών 
διαταραχών, (β) στην οργάνωση υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας που λειτουργούν αποκεντρωμένα και συλλογικά 
κοντά ή/και μέσα στις ανθρώπινες κοινότητες, (γ) στην 
απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων καθώς και ερευνη-
τικών και οργανωτικών δεξιοτήτων που θα καθιστούν 
τον πτυχιούχο ικανό να εργάζεται αποτελεσματικά σε 
υπηρεσίες Κοινοτικής Παιδοψυχιατρικής και να συμβά-
λει ενεργά στην προώθηση των στόχων της ψυχιατρι-
κής μεταρρύθμισης. Στο πλαίσιο του μαθήματος είναι 
δυνατό να πραγματοποιούνται εργαστήρια καθώς και 
επισκέψεις σε πρότυπες Μονάδες Ψυχικής Υγείας Παι-
διών και Εφήβων. 

Η ύλη του μαθήματος διδάσκεται σε 2 εξάμηνα. Στο Β’ 
εξάμηνο η Κοινοτική Παιδοψυχιατρική Ι και στο Γ’ εξά-
μηνο η Κοινοτική Παιδοψυχιατρική ΙΙ. 

9. Έναρξη και ολοκλήρωση ομαδικής ερευνητικής ερ-
γασίας (Β’ και Γ’ εξάμηνα) 

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτη-
τές τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να καθίστανται 
ικανοί να σχεδιάζουν, υλοποιούν και συγγράφουν μια 
ερευνητική εργασία, συνεργαζόμενοι στο πλαίσιο της 
διεπιστημονικής πολυκλαδικής ομάδας. 

Ο σκοπός του μαθήματος εκπληρώνεται κυρίως, μέσω 
της συμβουλευτικής της ερευνητικής ομάδας των φοιτη-
τών από τον διδάσκοντα επόπτη ώστε η πρώτη (ομάδα 
φοιτητών) να σχεδιάσει, υλοποιήσει και συγγράψει μια 
ερευνητική εργασία με συγκεκριμένο θέμα σχετικό με 
την κοινωνική ψυχιατρική. 

Η εκπόνηση της ομαδικής ερευνητικής εργασίας αρ-
χίζει στο Β’ και ολοκληρώνεται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών. 

10. Ψυχιατρικές Θεραπείες (με έμφαση σε θέματα Κοι-
νωνικής Ψυχιατρικής) 
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Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των απαι-
τούμενων από τους φοιτητές γνώσεων όσον αφορά στις 
κύριες ψυχιατρικές θεραπείες (βιολογικές θεραπείες 
ψυχοθεραπείες, κοινωνικές παρεμβάσεις), όπως αυτές 
εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ψυχιατρικής. 
Παρουσιάζονται θεωρητικά ζητήματα και κλινικές περι-
πτώσεις, δια ζώσης ή από φάκελο. 

Το μάθημα διδάσκεται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών. 
11. Επείγουσες ψυχιατρικές καταστάσεις 
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των απαιτού-

μενων από τους φοιτητές γνώσεων επείγουσας ψυχια-
τρικής όσον αφορά στην κλινική εικόνα, επιδημιολογία, 
διαφορική διάγνωση και αντιμετώπιση. Παρουσιάζονται 
θεωρητικά ζητήματα και κλινικές περιπτώσεις, δια ζώσης 
ή από φάκελο. 

Το μάθημα διδάσκεται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών. 
12. Δικαστική Ψυχιατρική 
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των απαι-

τούμενων από τους φοιτητές γνώσεων δικαστικής ψυ-
χιατρικής κυρίως όσον αφορά σε ζητήματα ακούσιας 
θεραπείας, καταλογισμού καθώς και δικαιοπρακτικής 
ικανότητας και δικαστικής συμπαράστασης. Παρουσι-
άζονται θεωρητικά ζητήματα και κλινικές περιπτώσεις, 
δια ζώσης ή από φάκελο. 

Το μάθημα διδάσκεται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών. 
13. Ψυχιατρική Δεοντολογία 
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους 

φοιτητές των απαιτούμενων γνώσεων ψυχιατρικής δεο-
ντολογίας. Αναπτύσσονται, θεωρητικά, θέματα, όπως οι 
κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας, οι διεθνείς συμ-
βάσεις και διακηρύξεις που αφορούν στα δικαιώματα 
των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, τα ειδικά ζητήματα 
που αφορούν τη δεοντολογία στην ψυχοθεραπεία. Οι 
φοιτητές εξοικειώνονται με την αναγνώριση και ασκού-
νται στην επίλυση προβλημάτων που ενέχουν ηθικά 
διλλήματα. Παρουσιάζονται θεωρητικά ζητήματα και 
κλινικές περιπτώσεις, δια ζώσης ή από φάκελο. 

Το μάθημα διδάσκεται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών. 
14. Πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Ψυχι-

ατρικής (Α’ , Β’και Γ’ εξαμήνων) 
Περιγράφεται στο άρθρο 12 του παρόντος Εξειδικευ-

μένου Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
15. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Δ’ εξαμήνου) 
Περιγράφεται στο άρθρο 11 του παρόντος Εξειδικευ-

μένου Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται στις 15 Σεπτεμβρί-

ου και η λήξη των μαθημάτων στις 15 Ιουνίου κάθε έτους 
Τα μαθήματα μπορούν να διενεργούνται κάθε ημέρα 

της εβδομάδος, περιλαμβανομένων των Σαββάτων, Κυ-
ριακών και αργιών. Προκειμένου να διευκολύνονται οι 
φοιτητές που εργάζονται, τα μαθήματα διενεργούνται 
κατά προτίμηση, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή κατά 
τις πρωινές και απογευματινές ώρες. Αναλόγως, όμως, 
των αναγκών του ωρολογίου προγράμματος, δεν απο-
κλείονται οι υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδος ούτε οι 
αργίες. Στην αρχή κάθε εξαμήνου καταρτίζεται το ωρο-
λόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου. 

Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους 
διδάσκοντες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται από τη Συνέλευ-

ση του Τμήματος ένας/μια διδάσκων/ουσα ως υπεύθυ-
νος/η/συντονιστής/τρια του μαθήματος. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική 
και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος. Επιτρέ-
πονται απουσίες μέχρι του ποσοστού του 25% σε κάθε 
μάθημα. Στην περίπτωση που ο αριθμός απουσιών είναι 
μεγαλύτερος και οι λόγοι απουσίας είναι σοβαροί (εξαι-
ρουμένων των επαγγελματικών υποχρεώσεων), τότε 
μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης μεταπτυ-
χιακού φοιτητή/τριας η περίπτωση εξετάζεται από την 
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., η οποία εγκρίνει ή 
όχι το αίτημα και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήμα-
τος Ιατρικής. για την τελική έγκριση. Σε περίπτωση που 
ο αριθμός των παρουσιών αυτών δεν επιτευχθεί, ο/η 
φοιτητής/τρια θεωρείται αποτυχών/ούσα στο μάθημα 
αυτό. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει δυνατότητα παρα-
κολούθησης του συγκεκριμένου μαθήματος κατά τον 
επόμενο κύκλο λειτουργίας του ΠΜΣ. 

Η διδασκαλία με μέσα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 
δεν ξεπερνάει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Για 
την διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
αξιοποιούνται οι πλατφόρμες και τα λογισμικά που προ-
σφέρονται από το ΔΠΘ. 

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή ή 
προφορική εξέταση, εργασία, παρουσίαση, αναφορά 
(report) ή συνδυασμό των παραπάνω. Η ακριβής μορφή 
της αξιολόγησης καθορίζεται από τον/την διδάσκοντα/
ουσα ή τους/τις διδάσκοντες/ουσες σε σχέση και με τη 
φύση του κάθε μαθήματος. 

Οι όροι αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιού-
νται κατά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος 
από το μέλος ΔΕΠ που είναι υπεύθυνο/συντονιστής του 
μαθήματος. 

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις (1ο 15μερο του 
Φεβρουαρίου, 2ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, 1ο δε-
καπενθήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους). 

Για τα θεωρητικά μαθήματα στα οποία η αξιολόγηση 
γίνεται με γραπτή εξέταση ισχύουν τα παρακάτω: 

1) Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται 
τον Φεβρουάριο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η 
εξεταστική). 

2) Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται τον 
Ιούνιο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η εξεταστική). 

Για τα θεωρητικά μαθήματα στα οποία προβλέπεται 
κατάθεση εργασίας ισχύουν τα εξής: 

Για μάθημα του χειμερινού εξαμήνου: 
1) Το θέμα της εργασίας δίνεται από τον διδάσκοντα 

τέλη Ιανουαρίου και η παράδοση της εργασίας γίνεται 
από τον φοιτητή έως 31 Μαρτίου (1η εξεταστική). 

2) Για τη 2η εξεταστική, το θέμα δίνεται από τον διδά-
σκοντα τον Ιούνιο και η παράδοση της εργασίας γίνεται 
έως τις 10 Σεπτεμβρίου. 

Για μάθημα του εαρινού εξαμήνου: 
1) Το θέμα της εργασίας δίνεται από τον διδάσκοντα 

τον Ιούνιο και η παράδοση γίνεται από τον φοιτητή έως 
τις 10 Σεπτεμβρίου (1η εξεταστική). 

2) Για τη 2η εξεταστική, το θέμα δίνεται από τον δι-
δάσκοντα τον Ιανουάριο και η παράδοση της εργασίας 
γίνεται έως τις 31 Μαρτίου. 
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Για το μάθημα «εκπόνηση εργασίας ανασκόπησης» 
του Α’ εξαμήνου: 

1) Στην περίπτωση που ο διετής κύκλος σπουδών αρ-
χίζει κατά το χειμερινό εξάμηνο, 

η ανάθεση της εργασίας και ο ορισμός επιβλέποντα 
γίνονται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου ενώ η παράδοση της 
εργασίας γίνεται από τον φοιτητή μέχρι την 31η Μαρτί-
ου, του ημερολογιακού έτους που έπεται της ανάθεσης 

2) Στην περίπτωση που ο διετής κύκλος σπουδών αρ-
χίζει κατά το εαρινό εξάμηνο, 

η ανάθεση της εργασίας και ο ορισμός επιβλέποντα 
γίνονται μέχρι τις 31 Μαρτίου ενώ η παράδοση της εργα-
σίας γίνεται από τον φοιτητή μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου, 
του ίδιου με την ανάθεση ημερολογιακού έτους. 

Για το μάθημα «εκπόνηση ομαδικής ερευνητικής ερ-
γασίας» των Β’ και Γ’ εξαμήνων: 

1) Στην περίπτωση που ο διετής κύκλος σπουδών αρ-
χίζει κατά το χειμερινό εξάμηνο, 

η ανάθεση της εργασίας και ο ορισμός επιβλέποντα 
γίνονται μέχρι την 1 Απριλίου. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρί-
ου παραδίδεται ενδιάμεση πρόοδος, προκειμένου να 
αξιολογηθεί το μάθημα «έναρξη εκπόνησης ομαδικής 
ερευνητικής εργασίας», του Β’ εξαμήνου ενώ μέχρι 31 
Μαρτίου, του επομένου από την ανάληψη της εργασίας 
έτους, παραδίδεται η εργασία, προκειμένου να αξιολο-
γηθεί το μάθημα «ολοκλήρωση εκπόνησης ομαδικής 
ερευνητικής εργασίας», του Γ’ εξαμήνου (συνολικός προ-
βλεπόμενος χρόνος για την εκπόνηση της εργασίας: 12 
μήνες). 

2) Στην περίπτωση που ο διετής κύκλος σπουδών αρ-
χίζει κατά το εαρινό εξάμηνο, 

η ανάθεση της εργασίας και ο ορισμός επιβλέποντα 
γίνονται μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Μέχρι τις 30 Απρι-
λίου του επομένου από την ανάθεση ημερολογιακού 
έτους παραδίδεται ενδιάμεση πρόοδος, προκειμένου 
να αξιολογηθεί το μάθημα «έναρξη εκπόνησης ομαδι-
κής ερευνητικής εργασίας», του Β’ εξαμήνου ενώ μέχρι 
31 Οκτωβρίου, του επομένου από την ανάθεση της 
εργασίας έτους, παραδίδεται η εργασία, προκειμένου 
να αξιολογηθεί το μάθημα «ολοκλήρωση εκπόνησης 
ομαδικής ερευνητικής εργασίας», του Γ’ εξαμήνου (συ-
νολικός προβλεπόμενος χρόνος για την εκπόνηση της 
εργασίας: 12 μήνες). 

Παράληψη παράδοσης των εργασιών (ανασκόπησης 
και ομαδικής) εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, 
μπορεί να συνεπάγεται αποκλεισμό από τις υποτροφίες. 

Μετά το πέρας της κάθε εξεταστικής οι ασκήσεις, τα 
γραπτά δοκίμια και κάθε άλλο τεκμήριο εξέτασης πα-
ραδίδονται από τον διδάσκοντα για φύλαξη στη Γραμ-
ματεία του ΠΜΣ. 

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επί-
δοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από 
το μηδέν (0) ως το δέκα (10): 

Άριστα από οκτώ και πενήντα (8,50) μέχρι δέκα (10), 
Λίαν καλώς από έξι και πενήντα (6,50) ως και οκτώ και 
σαράντα εννέα (8,49), Καλώς από πέντε (5) ως και έξι και 
σαράντα εννέα (6,49). 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων 
κοινοποιούνται με ευθύνη του/της υπεύθυνου/ης συ-

ντονιστή/τριας του μαθήματος στους/στις μεταπτυχια-
κούς φοιτητές/τριες μέχρι τριάντα (30) ημέρες μετά την 
ημερομηνία εξέτασης ή την παράδοση των εργασιών. 

Δεν επιτρέπεται η επαναληπτική εξέταση προκειμένου 
ο φοιτητής να βελτιώσει τη βαθμολογία του. 

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθμούς 
των μαθημάτων του ΠΜΣ και τον βαθμό της μεταπτυχι-
ακής διπλωματικής εργασίας με βάση τον τύπο «2/3 Χ 
(Μέσος όρος βαθμολογίας στο σύνολο των μαθημάτων 
Α’, Β’ και Γ’ εξαμήνων) + 1/3 Χ Βαθμολογία Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας».

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. με ευθύνη της Γραμματείας κατα-
χωρείται στον ατομικό φάκελο του/της φοιτητή/τριας.». 

«Άρθρο 12 
Πρακτική Άσκηση 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) στο ΠΜΣ «Κοινωνική Ψυ-
χιατρική» πραγματοποιείται στα τρία πρώτα εξάμηνα 
(Α’ , Β’ και Γ’). Ανέρχεται σε 150 ώρες ανά εξάμηνο (450 
ώρες συνολικά) και αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονά-
δες (ECTS) ανά εξάμηνο (18 ECTS συνολικά). Πραγμα-
τοποιείται σε δημοσίου χαρακτήρα Μονάδες Ψυχικής 
(Μ.Ψ.Υ.) του νόμου 2716/1999, που παρέχουν υπηρεσίες 
κοινοτικής ψυχιατρικής ή σε άλλη συναφή υπηρεσία δη-
μόσιου χαρακτήρα (όπως π.χ. ο Οργανισμός Κατά των 
Ναρκωτικών-ΟΚΑΝΑ), στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Δεν 
προβλέπεται αμοιβή των φοιτητών για την πρακτική 
τους άσκηση. 

Με σκοπό τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης της 
πρακτικής άσκησης καθώς και την αποκόμιση του με-
γαλύτερου δυνατού οφέλους από τους φοιτητές, είναι 
δυνατό, το σύνολο ή μέρος της ΠΑ να πραγματοποιείται, 
ανεξαρτήτως του εξαμήνου στο οποίο αντιστοιχεί αυτή, 
με τη σύμφωνη γνώμη του/ης Διευθυντή/τριας του ΠΜΣ. 

Κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι οι φοιτη-
τές να κατανοήσουν στην πράξη τον τρόπο λειτουργίας 
των ΜΨΥ στις οποίες ασκούνται. Θα πρέπει να ενταχθούν 
στα προγράμματα που έχει η ΜΨΥ και να συμβάλουν 
ουσιαστικά στη λειτουργία τους. Οι ΜΨΥ θα πρέπει να 
συμφωνήσουν: α) να ορίσουν άτομο, από τους εργαζό-
μενους σε αυτές που θα είναι αρμόδιο για την εποπτεία 
των φοιτητών, β) να παρέχουν εποπτεία σε σχέση με 
δραστηριότητες στις οποίες θα εμπλακούν οι φοιτητές 
και γ) ο εποπτεύων εργαζόμενος να αξιολογήσει τους 
φοιτητές, ανά εξάμηνο ΠΑ, με βάση τυποποιημένο σχε-
τικό ερωτηματολόγιο. 

Την ΠΑ συντονίζει ο/η υπεύθυνος ΠΑ (ΥΠΑ), που ορί-
ζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, έπειτα 
από εισήγηση του/της Δ/ντή/τριας και είναι μέλος ΔΕΠ 
διδάσκων/ουσα του ΠΜΣ. Είναι δυνατό, οι ΥΠΑ να είναι 
περισσότεροι του ενός και να αναλαμβάνουν να επο-
πτεύουν τους φοιτητές ανά ομάδες. Στην περίπτωση 
αυτή, τον συντονισμό των ΥΠΑ αναλαμβάνει ο/η Δ/ντή/
τρια του ΠΜΣ. 

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τις ΜΨΥ στις οποίες 
θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, έπει-
τα από έγκριση του/της Δ/ντή/τριας του ΠΜΣ. Με από-
φαση του/της Δ/ντή/τριας, είναι δυνατό μέρος της ΠΑ 
να πραγματοποιηθεί σε πρότυπες ΜΨΥ του εξωτερικού. 
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Μετά τον προσδιορισμό του χώρου πρακτικής άσκη-
σης του/της μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας, ο/η επόπτης/
τρια πραγματοποιεί την πρώτη επαφή με τον/την υπεύ-
θυνο/η του φορέα στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η 
πρακτική άσκηση, προκειμένου να συνεννοηθεί για το 
γενικότερο πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής. 

Στη συνέχεια, ο/η επόπτης/τρια ή ο/η Διευθυντής/
τρια του ΠΜΣ συντάσσει έγγραφο προς τον συγκεκρι-
μένο φορέα στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία του/της 
φοιτητή/τριας, οι ημερομηνίες και το χρονικό εύρος της 
πρακτικής άσκησης, το αντικείμενο εργασίας του/της 
φοιτητή/τριας (τι θα κάνει και με ποιο τρόπο), καθώς 
και οι διευθύνσεις (σταθερό τηλέφωνο, κινητό και ηλε-
κτρονική διεύθυνση) του/της επόπτη/τριας και του/της 
φοιτητή/τριας για ενδεχόμενες επικοινωνίες. Αντίγραφο 
του εγγράφου αυτού καθώς και τυχόν απάντησης του 
φορέα και όποια άλλη αλληλογραφία κατατίθεται στη 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και ενσωματώνεται στον φάκελο 
του/της φοιτητή/τριας. 

Με την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου ΠΑ, ο φοιτητής 
παραδίδει γραπτή αναφορά για το περιεχόμενο της ΠΑ, 
στην οποία περιλαμβάνεται η αξιολόγησή του γι’ αυτή, 
σύμφωνα με τυποποιημένο ερωτηματολόγιο. 

Η ΠΑ αξιολογείται σε κάθε εξάμηνο σπουδών, από τον/
την διδάσκοντα/ουσα ΥΠΑ. Για την αξιολόγηση της ΠΑ 
λαμβάνεται υπόψη η κρίση του αρμόδιου εργαζόμενου 
στον φορέα στον οποίο πραγματοποιείται η ΠΑ, για την 
ΠΑ κάθε φοιτητή καθώς και η γραπτή αναφορά των φοι-
τητών για το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης. 

Ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια θα πρέπει να ολο-
κληρώσει το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης με 
επιτυχία. Η μη επιτυχής ολοκλήρωση συνεπάγεται την 
υποχρέωση του φοιτητή να επαναλάβει την Πρακτική 
Άσκηση ή μέρος αυτής. Για την βαθμολογία της ΠΑ ισχύει 
η ίδια κλίμακα με την οποία αξιολογούνται οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές/τριες στα μαθήματα του Π.Μ.Σ. (0-10). 
Ως ανεπιτυχής θεωρείται η αξιολόγηση του/της μετα-
πτυχιακού φοιτητή/τριας από τον/την επόπτη/τρια του 
με βαθμό μικρότερο της βάσης (5).» .

«Άρθρο 19 
Διοικητική Υποστήριξη 

1. Διεύθυνση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών - Υποχρεώσεις Διευθυντή/ιας 

α) Δημιουργείται θέση Διευθυντή/ιας για κάθε Π.Μ.Σ. 
στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης το οποίο έχει την ευθύνη οργάνωσης και λει-
τουργίας του ΠΜΣ. 

β) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και 
ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του/της, με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. 

γ) Ο/Η Διευθυντής/ια προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος 
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρω-
τή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

δ) Τα καθήκοντά του/της ορίζονται στο νόμο και στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο/Η Διευθυντής/
ια του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύ-
ματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική 

λειτουργία του προγράμματος. Ο/Η Διευθυντής/ια δεν 
μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες 
θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοι-
κητικό του/της έργο ως Διευθυντής. 

ε) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. επιπλέον είναι αρμό-
διος/α μετά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. για τη σύνταξη 
του απολογισμού του Προγράμματος του ερευνητικού 
και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοι-
πών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδο-
μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του Π.Μ.Σ. Ο απολογισμός κατατίθεται στο Τμήμα 
Ιατρικής, στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. 

Για την κατάρτιση και υλοποίηση του απολογισμού ο/η 
Διευθυντής/ια επικουρείται από τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης. 

Για το Π.Μ.Σ. κατά την ίδρυσή του στην εισήγηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος σύμφωνα με τη διάταξη της 
παρ. 2θ του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 θα συμπερι-
λαμβάνεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμ-
βανομένου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του 
προγράμματος, των πηγών χρηματοδότησης και των 
εν γένει πόρων της λειτουργίας του. Επίσης στην παρ. 3 
του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι η εισήγηση συνοδεύεται 
μεταξύ άλλων από αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουρ-
γίας κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, καθώς και 
έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος, ο τρόπος των 
οποίων ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

στ) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ., ως Επιστημονικά 
Υπεύθυνος/η του αντίστοιχου έργου, εκδίδει και υπο-
γράφει τις εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών και 
συνυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα 
με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Επιπλέον, ο/η Επι-
στημονικά Υπεύθυνος/η ευθύνεται για την ορθή υλο-
ποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του 
ΠΜΣ και τη σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται 
με την εκτέλεσή του και παρακολουθεί το οικονομικό 
αντικείμενό του. 

ζ) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμος/η για ενημέρωση, αν ζητηθεί, της Συνέλευ-
σης για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λει-
τουργία του. Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. εισηγείται 
στη Συνέλευση για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και 
μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της. 

2. Υποχρεώσεις Γραμματείας 
Το Τμήμα Ιατρικής, στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. αναλαμ-

βάνει και τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος.. 
Η σχετική ρύθμιση προβλέπεται στην ιδρυτική απόφαση 
του Π.Μ.Σ. 

Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν τα Π.Μ.Σ. 
εκτός ωρών εργασίας τους στο Πανεπιστήμιο, καθώς και 
αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί έργο σχετικά με τα 
Π.Μ.Σ., δύνανται να αμείβονται για πρόσθετη εργασία 
(πέραν των συμβατικών τους υποχρεώσεων της κύριας 
απασχόλησης) που παρέχουν». 
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«Άρθρο 25 
Μεταβατικές και Ειδικές διατάξεις 

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. 
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, καθώς και οι 
φοιτητές/τριες που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοί-
τηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν 
έως τη δημοσίευση του ν. 4485/2017, συνεχίζουν και 
ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύου-
σες, έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις 
(άρθρο 85 παρ. 2β του ν. 4485/2017). 

Οι διατάξεις του παρόντος τροποποιημένου Κανονι-
σμού ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους/ις μετα-
πτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες, που έχουν γίνει δεκτοί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017. 

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύ-
πτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα τροπο-
ποιημένο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμε-
τωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και 
της Συγκλήτου του Ιδρύματος, με τροποποίηση του Κανο-
νισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

». 

 Κομοτηνή, 12 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

Ι   

 Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/10307/802/340 (2)
Ένταξη του «Εργαστηρίου Μαθηματικών και 

Πληροφορικής στην Επιστήμη του Πολιτικού Μη-

χανικού» στον Τομέα Μαθηματικών, Προγραμ-

ματισμού και Γενικών Μαθημάτων του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’  αρ. 137509/Ζ1/διαπιστωτική πράξη του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(ΥΟΔΔ 490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του ΔΠΘ με θητεία τεσσά-
ρων (4) ετών από 01.9.2018 έως 31.8.2022,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4559/2018,

3. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΟΚ/ΤΔΞ/5014/421/173/
29-9-2017 (Β’3911) απόφαση για την  ίδρυση του Εργα-
στηρίου Μαθηματικών και Πληροφορικής στην επιστήμη 
του Πολιτικού Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής του 
ΔΠΘ και την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του.

4. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΠΜ/60041/2483-29/7/2020 
(ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/61761/7662/2711-29/7/2020) απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

5. Την υπό στοιχεία 30/34/24.9.2020 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/
61761/2766/09.10.2020) απόφαση της Συγκλήτου του 
ΔΠΘ.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης σύμφωνα με το υπό στοιχεία  ΔΠΘ/
ΔΟΔ/4482/534-21/9/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστήμιου Θράκης στο οποίο αναφέρεται ότι το 
Εργαστήριο θα λειτουργεί με δικούς του πόρους και δε 
θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΔΠΘ [άρθρο 60 
του ν. 4386/2016 (Α’ 83)], αποφασίζουμε: 

την ένταξη του «Εργαστηρίου Μαθηματικών και Πλη-
ροφορικής στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού» 
στον Τομέα Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενι-
κών Μαθημάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστή-
μιου Θράκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 12 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   
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*02047452710200008*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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