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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 46963/3-7-2020 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής (Β’ 2935), του Κανονισμού Σπουδών του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη, Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια Νέων Καλλυντικών Προϊόντων» του Τμήματος Βιοϊατρικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 33685/20-5-2020 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β΄ 2205), που αφορά την Ίδρυση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη, Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια Νέων Καλλυντικών Προϊόντων» του Τμήματος Βιοϊατρικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3

Έγκριση ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» (FINANCE - ACCOUNTING) του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής
Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

4

Έγκριση ίδρυσης Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Quantum
Computing and Quantum Technologies» του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».

Αρ. Φύλλου 1388

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 27574
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 46963/3-7-2020 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β’ 2935), του Κανονισμού Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη, Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια
Νέων Καλλυντικών Προϊόντων» του Τμήματος
Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Β’ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία,
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195).
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την
Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα
13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α΄ 189).
5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
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σχετικά με την «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/
2017 (Α’ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και
Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».
7. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).
8. Την υπ’ αρ. 46963/3-7-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την οποία
εγκρίθηκε ο Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ με τίτλο
«Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη, Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια Νέων Καλλυντικών
Προϊόντων» (Β’ 2935).
9. Την υπ’ αρ. 1/19-1-2021 (θέμα 1ο) απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προχωρημένη Αισθητική και
Κοσμητολογία: Ανάπτυξη, Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια Νέων Καλλυντικών Προϊόντων».
10. Την υπ’ αρ. 2/23-2-2021 (θέμα 2Α) απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής όπου προτείνονται τροποποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη, Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια Νέων
Καλλυντικών Προϊόντων».
11. Την εισήγηση με αριθμό 3/16-3-2021 (θέμα 5ο) της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής προς τη Σύγκλητο.
12. Την υπ’ αρ. 4/18-3-2021 (θέμα 16οΒ) απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για τις
τροποποιήσεις του κανονισμού σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη, Ποιοτικός
έλεγχος και Ασφάλεια Νέων Καλλυντικών Προϊόντων».
13. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6-8-2019 απόφαση
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (ΥΟΔΔ 564), καθώς και την υπό
στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 «Παράταση της Θητείας
του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (ΥΟΔΔ 650).
14. Την υπ’ αρ. 43283/0-09-2019 απόφαση «Σύσταση Συγκρότηση - Ορισμός Μελών Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
15. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Τις τροποποιήσεις στο άρθρο 4 «Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών», στο άρθρο 6 «Κατηγορίες και Αριθμός
Εισακτέων» και στο άρθρο 7 «Τρόπος Εισαγωγής» της
απόφασης υπ’ αρ. 46963/3-7-2020 της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β΄ 2935) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προχωρημένη
Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη, Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια Νέων Καλλυντικών Προϊόντων» του
Τμήματος Βιοϊατρικων Επιστημών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/23-02-2021
(θέμα 2Β) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοϊατρικων Επιστημών.
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Άρθρο 4
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιοϊατρικων Επιστημών της
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ) με τίτλο: «Προχωρημένη Αισθητική και
Κοσμητολογία: Ανάπτυξη, Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφάλεια Νέων Καλλυντικών Προϊόντων» και στην αγγλική
γλώσσα: MSc in «Advanced Aesthetics and Cosmetic
Science: Development, Quality Control and Safety of
new Cosmetic Products».
Άρθρο 6
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Στο Π.Μ.Σ. «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη, Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων
καλλυντικών προϊόντων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
Σχολών Επιστημών Υγείας, Σχολών Θετικών Επιστημών
και συναφών τμημάτων άλλων Σχολών της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40) πλέον όσων
ισοβαθμήσουν στην αξιολόγηση με τον τελευταίο εισακτέο. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων
είναι μικρότερος του δέκα (10) αποφασίζει η Σ.Ε. για τη
λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος. Τα μέλη
των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του
Τμήματος Βιοϊατρικων Επιστημών που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου
34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτηση τους να
εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το ν. 4485/
2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Κάθε ακαδημαϊκό έτος, Ιούνιο-Ιούλιο, με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος
προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών
στο Π.Μ.Σ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και
μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Ευκρινές πτυχίο ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
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Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, δεν μπορεί να απονεμηθεί δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών σε φοιτητή του οποίου
ο τίτλος σπουδών α’ κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής
δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται
ο βαθμός του πτυχίου και της διπλωματικής εργασίας
(όπου προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, και ανακοινώσεις σε συνέδρια εάν υπάρχουν.
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
8. Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο (εάν
υπάρχουν)
9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας
επιπέδου Β2, εφόσον υπάρχει
Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας αποδεκτά για την
επιλογή του Υποψηφίου στο Π.Μ.Σ. είναι:
- Πιστοποιητικά επιπέδου τουλάχιστον First Certificate
Cambridge ή Michigan για τα Αγγλικά ή αντίστοιχα για
τις άλλες γλώσσες και αντίστοιχου επιπέδου με αυτά από
Πιστοποιημένους Εξεταστικούς Οργανισμούς Γλωσσομάθειας (ESOL, TOIEC, TOEFL, κ.ά.).
- Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται από
το Υπουργείο Παιδείας.
- Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό) από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και ειδικότερα της Ε.Ε.
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στάδια:
Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο υποψηφιότητας
(προηγούμενες σπουδές, επαγγελματική και επιστημονική δραστηριότητα) και ειδικότερα α. βαθμός πτυχίου,
β. επαγγελματική δραστηριότητα, γ. ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις ή επιστημονικές
εργασίες. Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι
υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ποιοι
υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά
στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ, συνεκτιμώνταςτο κίνητρο και
το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση
και επιστημονική τους επάρκεια.
Στο Π.Μ.Σ. η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών
γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
%
1
Κ1
30
Βαθμός πτυχίου
Κ2
Επαγγελματική δραστη20
ριότητα του υποψηφίου
Κ3
Ερευνητική ή συγγραφική
10
δραστηριότητα του υποψηφίου
Κ4
Συνέντευξη
40
ΣΥΝΟΛΟ
100
Βαθμός= Κ1Χ0,3+ Κ2Χ0,2+Κ3 Χ0,1+Κ4Χ0,4
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Σε κάθε περίπτωση απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
1
Αν υπάρχουν περισσότερα από δυο πτυχία συναφή
με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού λαμβάνεται υπόψιν
ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δυο πτυχίων.
Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του
Τμήματος.
Ο πίνακας αξιολόγησης αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Τμήματος.
Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών
από την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ του υποψηφίου της
τελευταίας κατά σειρά προ κηρυχθείσας θέσης εισακτέου και του επόμενου, τότε στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και
οι δύο αυτοί υποψήφιοι. Ως περίπτωση «ισοβαθμίας»
θεωρείται εκείνη η κατάσταση όπου η διαφορά της βαθμολογίας μεταξύ των υποψηφίων της τελευταίας κατά
σειρά προ κηρυχθείσας θέσης και επόμενης θέσης είναι
μικρότερη ή ίση του 1%. Η ισοβαθμία μπορεί να αφορά μόνο ένα επιπλέον υποψήφιο και όχι τον επόμενο (ή
επόμενους) ακόμα και αν εκείνος (ή εκείνοι) διαφέρουν
μέχρι 1% από υποψήφιο της τελευταίας κατά σειρά προ
κηρυχθείσας θέσης.
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση
τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να
εγγραφούν στο Πρόγραμμα. Η διαδικασία αναπλήρωσης δύναται να εφαρμοστεί όσες φορές απαιτείται ώστε
να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων
σύμφωνα με τον κανονισμό του του παρόντος Π.Μ.Σ.
Η αναπλήρωση δεν αφορά τυχόν υποψήφιο που επιλέχθηκε στο πλαίσιο της ’’ισοβαθμίας’’. Η διαδικασία της
αναπλήρωσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε περίπτωση
άρνησης επιπλέον υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, η
αναπλήρωση θέσης επιτρέπεται μέχρι μία μέρα πριν την
έναρξη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.. Τυχόν μεταγενέστερη αναπλήρωση μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο μετά
από τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος.
Κατά τα λοιπά, η απόφαση υπ’ αρ. 46963/03-07-2020
(Β΄ 2935), της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ με τίτλο «Προχωρημένη Αισθητική και
Κοσμητολογία: Ανάπτυξη, Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια Νέων Καλλυντικών Προϊόντων» του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
εξακολουθεί να ισχύει.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 24 Μαρτίου 2021
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Τροποποίηση της υπ’ αρ. 33685/20-5-2020 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β΄ 2205), που αφορά την Ίδρυση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία:
Ανάπτυξη, Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια Νέων
Καλλυντικών Προϊόντων» του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία,
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την
Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα
13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α΄ 189).
5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).
6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)
για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης
Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».
7. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).
8. Την υπ’ αρ. 33685/20-5-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την οποία
εγκρίθηκε η ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη, Ποιοτικός έλεγχος
και Ασφάλεια Νέων Καλλυντικών Προϊόντων» (Β΄ 2205).
9. Την υπ’ αρ. 1/19-01-2021 (θέμα 1ο) απόφαση της
Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προχωρημένη Αισθητική και
Κοσμητολογία: Ανάπτυξη, Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια Νέων Καλλυντικών Προϊόντων».
10. Την υπ’ αρ. 2/23-02-2021 (θέμα 2Β) απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπου προτείνονται τροποποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη, Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια Νέων
Καλλυντικών Προϊόντων».
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11. Την υπ’ αρ. 3/16-3-2021 (θέμα 5ο) εισήγηση της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής προς τη Σύγκλητο.
12. Την υπ’ αρ. 4/18-3-2021 (θέμα 16οΑ) απόφαση
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για
τις τροποποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη, Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια
Νέων Καλλυντικών Προϊόντων».
13. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (ΥΟΔΔ 564) καθώς και την υπό
στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 «Παράταση της Θητείας
του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (ΥΟΔΔ 650).
14. Την υπ’ αρ. 43283/9-9-2019 απόφαση «Σύσταση Συγκρότηση - Ορισμός Μελών Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
15. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Τις τροποποιήσεις στο άρθρο 3 «Μεταπτυχιακός Τίτλο
Σπουδών» και στο άρθρο 7 «Αριθμός Εισακτέων» της
απόφασης υπ’ αρ. 33685/20-5-2020 της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β΄ 2205), του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προχωρημένη
Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη, Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια Νέων Καλλυντικών Προϊόντων» του
Τμήματος Βιοϊατρικων Επιστημών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/23-2-2021
(θέμα 2Β) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών.
Άρθρο 3
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ) με τίτλο: «Προχωρημένη Αισθητική και
Κοσμητολογία: Ανάπτυξη, Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφάλεια Νέων Καλλυντικών Προϊόντων» και στην αγγλική
γλώσσα: MSc in «Advanced Aesthetics and Cosmetic
Science: Development, Quality Control and Safety of
new Cosmetic Products».
Άρθρο 7
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40) πλέον όσων
ισοβαθμήσουν στην αξιολόγηση με τον τελευταίο εισακτέο. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι
μικρότερος του δέκα (10) αποφασίζει η Σ.Ε. για τη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος. Τα μέλη των
κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34
καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017,
μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπερά-
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ριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με
τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο
45 του ν. 4485/2017.
Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 33685/20-5-2020 (Β΄ 2205)
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο
«Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη, Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια Νέων Καλλυντικών
Προϊόντων» του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εξακολουθεί να ισχύει.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος
2021 - 2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 24 Μαρτίου 2021
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 15/42
(3)
Έγκριση ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» (FINANCE - ACCOUNTING) του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής
Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(Α’ 114), οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της
Συγκλήτου.
2. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΥΟΔΔ 490/2018), 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 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», καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις
του άρθρου 85 (Α’ 114).
4. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 (Β΄ 4334)
υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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6. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄ 124).
7. Το απόσπασμα πρακτικών των Συνελεύσεων του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 103/21-12- 2020).
8. Την υπ’ αρ. 2/25/14-01-2021 εισήγηση της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
9. Το υπ’ αρ. 1736/18.07.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 τη
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»
(FINANCE - ACCOUNTING) του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» (FINANCE - ACCOUNTING)
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» (αγγλικός τίτλος: FINANCE - ACCOUNTING) με τις ακόλουθες
ειδικεύσεις: α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ.
Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ».
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική, εκτός
σπάνιων περιπτώσεων κατά τις οποίες καλούνται μέλη
ΔΕΠ Πανεπιστημίων της αλλοδαπής ή αλλοδαποί ειδικοί
επιστήμονες για διαλέξεις ή σεμινάρια, οπότε η διδασκαλία δύναται να γίνεται στην αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα
εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι
η ελληνική ή η αγγλική.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

16820

Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα
σπουδών και τη θερινή περίοδο (εντατικό πρόγραμμα).
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε
εβδομήντα πέντε (75).
Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2029 - 2030.
Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 37 του
ν. 4485/2017 το τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά κάλυψη
λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα
στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν
χωρίς τέλη φοίτησης.
Σύμφωνα με την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017
υπουργική απόφαση (Β΄ 4334), κατανέμεται ποσοστό
εβδομήντα τοις εκατό (70%) των λειτουργικών εξόδων
του προϋπολογισμού του ΠΜΣ.
Στον παρακάτω πίνακα συνυπολογίζεται ότι το 30% των
φοιτητών δύναται να λάβει απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/
2017.
Το συνολικό κόστος λειτουργίας για κάθε κύκλο του
Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε εκατό πενήντα χιλιάδων τριακοσίων
πενήντα ευρώ (150.350 €) κι αναλύεται ως ακολούθως:
ΕΞΟΔΑ

Ποσό
σε €
2.000

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού
2 Δαπάνες αναλωσίμων
3.000
3 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 12.000
και μετακινήσεων διδασκόντων για
εκπαιδευτικές δράσεις
4 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω- 77.500
πικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην
οργάνωση του ΠΜΣ
5α Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης
3.000
5β Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης
1.000
6.745
6 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα
δημοσιεύσεων, δημοσιότητας - προβολής, μεταφράσεων, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου,
δαπάνες εργασιών πεδίου
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 105.245
7 Λειτουργικά έξοδα Ιδρυμάτων (30%) 45.105
Κατανομή ως εξής: ΕΛΚΕ
ΣΥΝΟΛΟ* 150.350
*Το συνολικό ύψος των δαπανών του προγράμματος
υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 30% των φοιτητών
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που απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/
2017. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι απαλλαγής καταβολής διδάκτρων είναι λιγότεροι από 30%, θα προκύψουν
αυξήσεις και ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος θα μπορεί να εισπράττει
τα επιπλέον ποσά.

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά εργασία
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.
Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε 4.850 ευρώ.
Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 14 Ιανουαρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 14/42
(4)
Έγκριση ίδρυσης Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Quantum
Computing and Quantum Technologies» του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(Α’ 114), οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της
Συγκλήτου.
2. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΥΟΔΔ 490/2018), 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 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
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μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ», καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις
του άρθρου 85 (Α’ 114).
4. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 (Β΄ 4334)
υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (Α΄ 124) «Συγχώνευση
Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 5/08-12-2020).
8. To απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (συνεδρίαση 664/18-05-2020).
9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
Τμημάτων.
10. Την υπ’ αρ. 01/25/14-01-2021 εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
11. Το υπ’ αρ. 588/12-02-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 τη
λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Quantum Computing and
Quantum Technologies» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών
Επιστημών «Δημόκριτος», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί
από το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Quantum
Computing and Quantum Technologies» σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Quantum Computing and
Quantum Technologies».
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Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι:
οι κβαντικές τεχνολογίες, οι τεχνολογίες κατασκευής
κβαντικών κυκλωμάτων και κβαντικών υπολογιστών, η
κβαντική μετρολογία, οι κβαντικοί αισθητήρες, οι κβαντικές τηλεπικοινωνίες, το κβαντικό διαδίκτυο, η κβαντική κρυπτογραφία και κρυπτανάλυση, η ανάπτυξη
λειτουργικών συστημάτων κβαντικών υπολογιστών, ο
προγραμματισμός κβαντικών υπολογιστών, η διόρθωση
σφαλμάτων κβαντικών υπολογισμών, οι κβαντικοί αλγόριθμοι και οι προσομοιωτές κβαντικών υπολογιστών.
Στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνονται επίσης οι εφαρμογές των κβαντικών υπολογιστών
σε αντικείμενα άλλων επιστημών, όπως, η χρήση κβαντικών υπολογιστών στην Βιολογία, στην μηχανική μάθηση,
στην τεχνητή νοημοσύνη, στην Χημεία, στην επιστήμη
των υλικών, στην επεξεργασία φυσικών γλωσσών, στην
οικονομία, καθώς και σε κάθε επιστημονικό αντικείμενο,
όπου η μεγάλη υπολογιστική ισχύς είναι απαραίτητη. Το
γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τις μησυμβατές υπολογιστικές τεχνικές και τις νανοηλεκτρονικές τεχνολογίες που σχετίζονται με την κατασκευή, την
λειτουργία και την χρήση των κβαντικών υπολογιστών
και την διασύνδεση των κβαντικών υπολογιστών με κλασικούς υπολογιστές και ψηφιακά κυκλώματα υψηλών
επιδόσεων.
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα της διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα
(90).
Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα είναι μέχρι και
το ακαδημαϊκό έτος 2025 - 2026.
Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 37 του
ν. 4485/2017 το τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά κάλυψη
λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα
στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν
χωρίς τέλη φοίτησης.
Το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά στα λειτουργικά έξοδα.
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Σύμφωνα με την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017
υπουργική απόφαση (Β΄ 4334), κατανέμεται ποσοστό
εβδομήντα τοις εκατό (70%) των λειτουργικών εξόδων
του προϋπολογισμού του Δ.Π.Μ.Σ.
Στον παρακάτω πίνακα συνυπολογίζεται ότι το 30% των
φοιτητών δύναται να λάβει απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/
2017.
Τα συνολικά αναμενόμενα ετήσια έσοδα του Δ.Π.Μ.Σ.
είναι 30 Χ 4500 =135.000 ευρώ. Το 30% (9 από τους 30)
των φοιτητών δύνανται να λάβουν απαλλαγή από τα
τέλη φοίτησης και η σχετική δαπάνη είναι 9 Χ 4.500 =
40.500 ευρώ. Το ποσό προς κατανομή είναι: 135.000 40.500 = 94.500 ευρώ, και κατανέμεται σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
ΕΞΟΔΑ
1
2
3
4

5

6
7
8

9

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού
Δαπάνες αναλωσίμων
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
Δαπάνες μετακινήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για εκπαιδευτικούς
σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, μεταφράσεων,
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών
πεδίου
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)
Λειτουργικά έξοδα Ιδρυμάτων (30%)
Κατανομή ως εξής: ΕΛΚΕ
ΣΥΝΟΛΟ*

Ποσό
σε €
2.000
600
7.000
2.550

36.000
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απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών φοίτησης
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι απαλλαγής καταβολής
διδάκτρων είναι λιγότεροι από 30%, θα προκύψουν αυξήσεις και ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος θα μπορεί να εισπράττει τα
επιπλέον ποσά.

Ο ελάχιστος αριθμός των εγγραφέντων φοιτητών/τριών για την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. είναι δέκα
(10). Στην περίπτωση αυτή τα συνολικά αναμενόμενα
ετήσια έσοδα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι 10 Χ 4.500 = 45.000
ευρώ. Το 30% (3 από τους 10) των φοιτητών δύνανται
να λάβουν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης και η σχετική
δαπάνη είναι 3 Χ 4.500 = 13.500 ευρώ. Το ποσό προς
κατανομή είναι: 45.000 - 13.500 = 31.500 ευρώ. Από το
ποσό αυτό το 30%, δηλαδή το ποσό των 9.450 ευρώ αποδίδεται στον ΕΛΚΕ του Δ.Π.Θ. Από το ποσό που απομένει,
δηλαδή 22.050 ευρώ, τα 6.000 Ευρώ διατίθενται για την
διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. από το
ΤΗΜΜΥ του ΔΠΘ.
Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά εργασία
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από
τέλη φοίτησης, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες,
δωρεές κ.λπ.
Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης

3.000
12.000
3.000

66.150
28.350

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε 4.500 ευρώ.
Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 14 Ιανουαρίου 2021

94.500

* Το συνολικό ύψος των δαπανών του προγράμματος
υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 30% των φοιτητών που
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