
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 10 της αριθμ. 
56/57/24-4-2018 (Β’ 3343) απόφασης της Συγκλή-
του που αφορούν στον κανονισμό του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Υγι-
εινή και Ασφάλεια της Εργασίας» του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

2 Τροποποίηση της περ. 15.3 του άρθρου 15 της 
αριθμ. 132/59/21-6-2018 (Β΄ 3318) απόφασης της 
Συγκλήτου που αφορά στον κανονισμό του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγι-
κές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτι-
κά Περιβάλλοντα» του Τμήματος Επιστημών της 
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής 
Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης.

3 Τροποποίηση των άρθρων 7, 10 της αριθμ. 60/57/
24-4-2018 (Β΄ 3316) απόφασης της Συγκλήτου 
που αφορούν στον κανονισμό του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας - Κοινωνική Ιατρική και 
Φαρμακευτική Φροντίδα» του Τμήματος Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 16/10 (1)
  Τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 10 της αριθμ. 

56/57/24-4-2018 (Β' 3343) απόφασης της Συγκλή-

του που αφορούν στον κανονισμό του Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Υγι-

εινή και Ασφάλεια της Εργασίας» του Τμήματος 

Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δη-

μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμ. 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
490/31-8-2018 τ.ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνεται η 
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία 
τεσσάρων (4) ετών, από 1-9-2018 έως 31-8-2022.

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α΄), η οποία τροποποιήθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2-3-2018,
τ.Α') σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Μεταπτυ-
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χιακών Σπουδών του Τμήματος κάθε Π.Μ.Σ., ο οποίος 
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό 
τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α΄), σύμφωνα με τις οποίες 
«Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ... να καταρτί-
σουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρ-
θρου 45».

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

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

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής στην αρ. 5/29-1-2019 συνεδρίαση της και το από-
σπασμα πρακτικού αυτής.

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

9. Την αριθμ. 55/57/24-4-2018 απόφαση της Συγκλή-
του του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αναφο-
ρικά με την έγκριση επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. (Β΄ 2554/
2-7-2018).

10. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 56/57/
24-4-2018 (Β΄3343) με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

11. Την με αριθμ. 4/16/19-4-2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. και το απόσπα-
σμα πρακτικού αυτής.

12. Το με αριθμ. 92530/Ζ1/6-6-2018 (ΔΠΘ/ΔΑΘ/48850/
3383/6-6-2018) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

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

Την τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 10 της αριθμ. 
56/57/24-4-2018 (Β΄ 3343), απόφασης της Συγκλήτου, 
ως ακολούθως:

«Άρθρο 6
Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων 
Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, 
Χημείας, Φυσικής, Γεωπονίας - Δασολογίας, Βιολογίας, 
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Γεωλογίας, Παιδαγωγι-
κών, Ψυχολογίας, Στατιστικής, Μαθηματικών, Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Νομικής, Οικονομικών, 
Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χημικών Μηχανικών, Πολι-
τικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανο-
λόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλων Πανεπι-
στημιακών Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμέ-
νου. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων 

Δημόσιας Υγιεινής, Νοσηλευτικής, Φυσιοθεραπείας, 
Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, Επισκεπτών Υγείας και Μη-
χανικών των Τ.Ε.Ι., καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς 
ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με την Υγιεινή και 
Ασφάλεια της Εργασίας.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώ-
του κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνω-
ρισθεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 
σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτηση 
τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας 
κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους 
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπη-
ρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το 
έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφές με 
το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.».

«Άρθρο 7
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

i. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το Τμήμα σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γε-

νική Συνέλευση προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος προκηρύσσοντας θέσεις με ανοικτή δι-
αδικασία για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Στην 
πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, 
οι κατηγορίες πτυχιούχων και ο αριθμός εισακτέων, ο 
τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής κ.λπ., οι προθε-
σμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κα-
τατίθενται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος είτε σε 
έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

ii. Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.
Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τρι-

μελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, που έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, η οποία συγκροτείται με 
απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος.

iii. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συγκε-
κριμένα, ποσοτικά ή/και ποιοτικά, και γίνονται γνωστά 
στους/στις υποψηφίους/ες με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, ενδεικτικά, δύ-
ναται να περιλαμβάνουν:

1. Γενικό βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος.
2. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, 

που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.
3. Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή 

προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.
4. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ή υπεύ-

θυνη δήλωση ικανοποιητικής γλωσσομάθειας (θα αξιο-
λογηθεί σε προφορική συνέντευξη).

5. Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας.
6. Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότη-

τα του υποψηφίου σχετική με το γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ.
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7. Συστατικές επιστολές. Απαιτούνται δύο συστατικές 
επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές από την Ελλάδα ή 
το εξωτερικό, εργοδότες, φορείς ή ιδρύματα, κ.λπ., από 
τις οποίες τουλάχιστον μία (1) θα πρέπει να είναι από 
μέλος ΔΕΠ.

8. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή.
9. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα.
Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω 

κριτηρίων είναι ο παρακάτω:

Κριτήρια Μόρια

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 10

8 20

9 10

iv. Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:
α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη 

κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα 

ελάχιστα τυπικά κριτήρια σε περίπτωση που έχουν τεθεί 
τέτοια από τη Συνέλευση.

γ) Καλεί σε συνέντευξη (εφόσον προβλέπεται) όσους 
υποψηφίους αποφασισθεί να κληθούν. Η συνέντευξη 
πραγματοποιείται από τα μέλη της οικείας Επιτροπής 
Επιλογής.

δ) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προ-
βαίνει στην τελική επιλογή.

ε) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός 
πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από την Συνέ-
λευση και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων στην τε-
λευταία θέση του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων δίνε-
ται η δυνατότητα εισαγωγής όλων των ισοβαθμησάντων 
ως υπεράριθμων».

«Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται 
σε 120. Η πραγματοποίηση των μαθημάτων θα πραγμα-
τοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Για την απόκτηση του 
Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και 
επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέ-
μονται στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄ και Γ΄). 
Από αυτά 18 είναι υποχρεωτικά. Κατά το τρίτο (Δ΄) εξά-
μηνο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής εκπόνηση της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πι-
στωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30. Το αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών (για Π.Μ.Σ. τεσσάρων εξαμήνων) 
διαμορφώνεται ως εξής:

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα
Τύπος

Μαθήματος
ECTS

Α1 Υγιεινή στο Χώρο Εργασίας Υ* 5

Α2 Επαγγελματικοί κίνδυνοι -  Ασφά-
λεια στο Χώρο Εργασία

Υ 5

A3 Επαγγελματικά Νοσήματα Υ 5

A4 Διοίκηση - Συστήματα Υγείας Υ 5

Α5 Νομοθεσία στην Υγεία και Ασφά-
λεια Εργασίας

Υ 5

Α6 Ρύπανση Περιβάλλοντος και Εργα-
σιακή Υγεία 

Υ 5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα
Τύπος

Μαθήματος
ECTS

Β1 Επιδημιολογία Ι Υ 5

Β2 Στατιστική Ι Υ 5

Β3 Μεθοδολογία Έρευνας Ι Υ 5

Β4 Συμβουλευτική στον Εργασιακό 
Χώρο

Υ 5

Β5 Διαπολιτισμικά Στοιχεία στο Χώρο 
Εργασίας

Υ 5

Β6 Ψυχολογία Εργαζομένων - Εργο-
νομία

Υ 5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα
Τύπος

Μαθήματος
ECTS

Γ1 Επιδημιολογία II Υ 5

Γ2 Στατιστική II Υ 5

Γ3 Μεθοδολογία Έρευνας II Υ 5

Γ4 Σχεδιασμός, Εφαρμογή, Αξιολό-
γηση στην Ασφάλεια Εργασίας

Υ 5

Γ5 Βασικές Αρχές Ασφάλειας και 
Προστασίας 

Υ 5

Γ6 Εφαρμοσμένες Πρακτικές Υγιει-
νής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(Βιομηχανία, Νοσοκομεία, Κοινό-
τητα, Γεωργία)

Υ 5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Μάθημα
Τύπος

Μαθήματος
ECTS

Δ1 Διπλωματική Εργασία Υ 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 120

Περιγραφή Μαθημάτων
Α ΕΞΑΜΗΝΟ
Α1. Υγιεινή στο Χώρο Εργασίας:
Διδασκαλία των βασικών αρχών της Υγιεινής. Παρου-

σίαση των κυριότερων φυσικών, χημικών, βιολογικών 
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παραγόντων κινδύνου στο χώρο εργασίας και παρουσί-
αση μεθόδων πρόληψης αυτών. Εμβολιασμοί ενηλίκων. 
Πρόληψη μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Α2. Επαγγελματικοί κίνδυνοι - Ασφάλεια στο Χώρο 

Εργασία:
Ανάλυση των εννοιών επικινδυνότητα- κίνδυνος. Μεθο-

δολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. Παρουσία-
ση εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου με παραδείγματα 
στους κυριότερους τομείς επαγγελματικής δραστηριότη-
τας. Διενέργεια μετρήσεων φυσικών, χημικών, βιολογικών 
παραγόντων κινδύνου στο χώρο εργασίας.

Πρόληψη ατυχημάτων.
Ώρες Διδασκαλίας: 15
A3. Επαγγελματικά Νοσήματα:
Παρουσίαση των κυριότερων επαγγελματικών νόσων, 

όπως αναφέρονται στην εθνική νομοθεσία (π.δ. 41/2012 - 
Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, σε συμ-
μόρφωση με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ 
της 19-9-2003): α) ασθένειες που προκαλούνται από 
χημικούς παράγοντες, β) ασθένειες του δέρματος που 
προκαλούνται από ουσίες και παράγοντες που δεν πε-
ριλαμβάνονται σε άλλες θέσεις γ) ασθένειες που προκα-
λούνται από την εισπνοή ουσιών και παραγόντων που 
δεν καταγράφονται σε άλλες θέσεις δ) Λοιμώδεις και 
παρασιτικές ασθένειες ε) ασθένειες προκαλούμενες από 
τους ακόλουθους φυσικούς παράγοντες.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
A4. Διοίκηση - Συστήματα Υγείας:
Εισαγωγή στην οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών 

υγείας. Παρουσίαση των μοντέλων συστημάτων υγείας: 
Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (ιστορική αναδρομή, 
νέα δεδομένα). Μοντέλα συστημάτων υγείας στην Ευ-
ρώπη και στις ΗΠΑ.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Α5. Νομοθεσία στην Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας:
Ανάλυση της Ελληνικής Νομοθεσία αλλά και των ευρω-

παϊκών οδηγιών, που θεσπίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
και τις θεμελιώδεις αρχές στην Ασφάλεια Εργασίας, όπως 
η αρχή της πρόληψης και της εκτίμησης των κινδύνων, 
καθώς και τις ευθύνες για τους εργοδότες και τους ερ-
γαζομένους. Συζητιούνται εκτενώς μια σειρά από ευ-
ρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, που στοχεύουν στη 
διευκόλυνση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών, 
καθώς και των ευρωπαϊκών προτύπων τα οποία εκδίδο-
νται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Α6. Ρύπανση Περιβάλλοντος και Εργασιακή Υγεία:
Παρουσίαση των κυριότερων πηγών ρύπανσης του πε-

ριβάλλοντος και των κυριότερων ασθενειών που συνδέ-
ονται με τη ρύπανση. Αναφορά σε κοινούς ρυπαντές στο 
εργασιακό περιβάλλον καθώς και των μέτρων πρόληψης 
και θεραπείας σε περίπτωση ατυχήματος με υπέρβαση 
των ορίων ή σε εκδήλωση επαγγελματικής ασθένειας.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Β ΕΞΑΜΗΝΟ
Β1. Επιδημιολογία Ι:
Εισαγωγή- ιστορική αναδρομή στην Επιδημιολογία. 

Τύποι επιδημιολογικών μελετών.

Μέτρηση νοσηρότητας- θνησιμότητας, Περιγραφικές 
επιδημιολογικές έρευνες.

Αναλυτικές επιδημιολογικές έρευνες.
Ώρες Διδασκαλίας: 15
Β2. Στατιστική Ι:
Εισαγωγή στη στατιστική με περιγραφή των κυριότε-

ρων στατιστικών μεθόδων για την παρουσίαση και ανά-
λυση στατιστικών δεδομένων. Διδασκαλία περιγραφική 
στατιστικής, εκτίμησης παραμέτρων.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Β3. Μεθοδολογία Έρευνας Ι:
Παρουσίαση των κυριότερων τύπων έρευνας, και της 

διαδικασίας επιλογής του κατάλληλου τύπου με περι-
γραφή και σύγκριση των παρακάτω επιμέρους μελετών: 
παρατήρησης/πειραματικές, περιγραφικές/αναλυτικές, 
αναδρομικές/προοπτικές κ.λπ.).

Βήματα στον ερευνητικό σχεδιασμό. Μεθοδολογία 
αναζήτησης ιατρικής/ επιστημονικής βιβλιογραφίας.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Β4. Συμβουλευτική στον Εργασιακό Χώρο:
Παρουσίαση των συνήθων προβληματισμών των ερ-

γαζομένων σε σχέση με την εργασία τους και των προ-
βλημάτων ή καταστάσεων που περιορίζουν την προσαρ-
μογή στο χώρο εργασίας, την εργασιακή απόδοση και 
ικανοποίηση. Εργασιακό στρες, εργασιακή εξουθένωση, 
bullying και mobbing, καταχρήσεις στο χώρο εργασίας, 
βία στο χώρο εργασίας.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Β5. Διαπολιτισμικά Στοιχεία στο Χώρο Εργασίας:
Ανάλυση του ζητήματος της ενσωμάτωσης των με-

ταναστών στη νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα 
που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια με έμφαση 
στο χώρο εργασίας τους. Η συμβολή και ο ρόλος των 
επαγγελματιών της υγιεινής και ασφάλειας στην ομαλή 
ένταξη τους αλλά και στη γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ 
των διαφόρων ομάδων.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Β6. Ψυχολογία Εργαζομένων - Εργονομία:
Στο μάθημα αυτό θα γίνει μελέτη της ανθρώπινης 

δραστηριότητας με παρατηρήσεις, καταγραφές, ανα-
λύσεις και ερμηνεία σύμφωνα με επιστημονικές αρχές 
και μεθόδους, που ενισχύουν και υποβοηθούν το άτομο 
στο επάγγελμα του. Βασικός σκοπός η διερεύνηση του 
ρόλου της εργασίας σε ψυχικό, κοινωνικό και οικονομικό 
επίπεδο της ζωής του ανθρώπου, καθώς και του αναπτυ-
ξιακού ρόλου στην πνευματικότητα και κοινωνικότητα 
του ατόμου.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
Γ1. Επιδημιολογία II:
Ειδικά θέματα Επιδημιολογίας: Επιδημιολογία επαγ-

γελματικών νοσημάτων (Occupational Epidemiology), 
Κλινική Επιδημιολογία, Περιβαλλοντική Επιδημιολογία, 
Διατροφική Επιδημιολογία, Επιδημιολογία Σωματικών 
Κακώσεων-Τραυματισμών, Επιδημιολογία Κακοηθών 
Νεοπλασιών, Επιδημιολογία Λοιμωδών Νόσων, Επιδη-
μιολογία Νόσων Παγκόσμιου Ενδιαφέροντος (Global 
Health Epidemiology).
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Ώρες Διδασκαλίας: 15
Γ2. Στατιστική II:
Διδασκαλία των εξής στατιστικών μεθόδων: Έλεγχος 

υποθέσεων, ανάλυση διασποράς, στατιστική συσχέτιση 
και εξάρτηση, μη παραμετρικές μέθοδοι.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Γ3. Μεθοδολογία Έρευνας II:
Βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. 

Διδασκαλία μεθόδων γραπτής και προφορικής παρου-
σίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας. Βιβλιογραφική 
ανασκόπηση επιστημονικών εργασιών.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Γ4. Σχεδιασμός, Εφαρμογή, Αξιολόγηση στην Ασφά-

λεια Εργασίας:
Βασικές αρχές σχεδιασμού των κανόνων ασφαλείας 

στην εργασία. Εφαρμογή αυτών με πρακτικά παραδείγ-
ματα. Πρωτόκολλα αξιολόγησης της ασφάλειας. Εργα-
τικά ατυχήματα- παραδείγματα πρόληψης, αποφυγής.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Γ5. Βασικές Αρχές Ασφάλειας και Προστασίας :
Παρουσίαση των βασικών αρχών ασφάλειας και προ-

στασίας από εργατικά ατυχήματα στους κυριότερους 
τομείς παραγωγικής δραστηριότητας (πρωτογενής- δευ-
τερογενής- ριτογενής δραστηριότητα).

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Γ6. Εφαρμοσμένες Πρακτικές Υγιεινής και Ασφάλει-

ας της Εργασίας (Βιομηχανία, Νοσοκομεία, Κοινότητα, 
Γεωργία):

Διδασκαλία κι εφαρμογή με πρακτικά παραδείγματα 
των αρχών υγιεινής, πρόληψης και ασφάλειας σε παρα-
γωγικές δραστηριότητες, όπως η γεωργία/ κτηνοτροφία, 
γραμμές βιομηχανικής παραγωγής, παροχή υπηρεσι-
ών υγείας με έμφαση στα νοσοκομεία, αλλά και όλοι οι 
υπόλοιποι τομείς επαγγελματικής και κοινωνικής δρα-
στηριότητας.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Δ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ1. Διπλωματική Εργασία:
Ο κάθε φοιτητής καλείται να οργανώσει, να υλοποιήσει 

και να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη και πρωτότυ-
πη ερευνητική εργασία σχετικά με θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας εργαζόμενων σε διάφορους επαγγελματι-
κούς χώρους. Ο κάθε φοιτητής είναι ελεύθερος να επι-
λέξει το θέμα που επιθυμεί και να ακολουθήσει με βάση 
τις γνώσεις του από τη θεωρητική του κατάρτιση μια 
ολοκληρωμένη επιστημονική μεθοδολογία.

Στην αρχή κάθε εξαμήνου καταρτίζεται το ωρολόγιο 
πρόγραμμα του εξαμήνου. Τα μαθήματα θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου. 
Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους δι-
δάσκοντες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται από την Συνέλευση 
ένας/μια διδάσκων/ουσα ως υπεύθυνος/η/συντονιστής/
τρια του μαθήματος.

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 - υπευθύνου/συντονιστή του μαθή-
ματος.

Για τα μαθήματα στα οποία η αξιολόγηση γίνεται με 
ασκήσεις ή/και τελική γραπτή εξέταση ισχύουν τα πα-
ρακάτω:

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

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

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

Μετά το πέρας της εξεταστικής οι ασκήσεις, τα γραπτά 
δοκίμια και κάθε άλλο τεκμήριο εξέτασης παραδίδο-
νται από τον διδάσκοντα για φύλαξη στη Γραμματεία 
του ΠΜΣ. Η Περίοδος των εξετάσεων ορίζονται ως εξής:

1. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται 
15-30 Ιουνίου (1η εξεταστική) και 15-30 Σεπτεμβρίου 
(2η εξεταστική).

2. 2) Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετά-
ζονται 14-28 Φεβρουαρίου (1η εξεταστική) και 15-30 
Σεπτεμβρίου (2η εξεταστική).

Για τη διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης ορίζεται η δυνατότητα οι ώρες διδασκαλίας να μην 
ξεπερνούν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των συνο-
λικών ωρών διδασκαλίας του μαθήματος χρησιμοποιώ-
ντας ειδικό λογισμικό που διαθέτει το Δ.Π.Θ.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική 
και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος. Επιτρέπο-
νται μέχρι δύο (2) απουσίες (μία δικαιολογημένη και μία 
αδικαιολόγητη) σε κάθε μάθημα. Στην περίπτωση που ο 
αριθμός απουσιών είναι μεγαλύτερος των δύο (2) και οι 
λόγοι απουσίας είναι σοβαροί (εξαιρουμένων των επαγ-
γελματικών υποχρεώσεων), τότε μετά από αίτηση του/
της ενδιαφερόμενου/ης μεταπτυχιακού 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 Τμήματος για την τελική έγκριση. Σε 
περίπτωση που ο αριθμός των παρουσιών αυτών δεν 
επιτευχθεί, ο/η φοιτητής/τρια θεωρείται αποτυχών στο 
μάθημα αυτό.
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Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδο-
σης 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 μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές/τριες δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την 
ημερομηνία εξέτασης ή στην περίπτωση που η αξιολό-
γηση γίνεται βάσει εργασιών, είκοσι (20) ημέρες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης 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 Προγράμματος και τον βαθμό της 
μεταπτυχιακής εργασίας με τρόπο που καθορίζεται στον 
οικείο Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Ο βαθμός του 
Δ.Μ.Σ. με ευθύνη της Γραμματείας καταχωρείται στον 
ατομικό φάκελο του/της φοιτητή/τριας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 7 Μαρτίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 39/10 (2)
    Τροποποίηση της περ. 15.3 του άρθρου 15 της 

αριθμ. 132/59/21-6-2018 (Β΄ 3318) απόφασης της 

Συγκλήτου που αφορά στον κανονισμό του Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 

«Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγω-

γικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαι-

δευτικά Περιβάλλοντα» του Τμήματος Επιστη-

μών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 

της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτει-

ου Πανεπιστημίου Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμ. 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
490/31-8-2018 τ.ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνεται η 
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία 
τεσσάρων (4) ετών, από 1-9-2018 έως 31-8-2022.

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α΄), η οποία τροποποιήθηκε με 
την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/

2-3-2018, τ.Α΄) 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 Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α΄), σύμφωνα με τις οποίες 
«Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ... να καταρτί-
σουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρ-
θρου 45».

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

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

7. 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).

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία στην 
αρ. 293/6-2-2019 συνεδρίαση της και το απόσπασμα 
πρακτικού αυτής.

9. Την αριθμ. 105/57/24-4-2018 απόφαση της Συγκλή-
του του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αναφο-
ρικά με την έγκριση επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. (Β΄2603/
4-7-2018).

10. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 
132/59/21-6-2018 (Β΄3318) με την οποία εγκρίθηκε ο Κα-
νονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

11. Την με αριθμ. 3/17/22-3-2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

12. Το με αριθμ. 99854/Ζ1/18-6-2018 (ΔΠΘ/ΔΑΘ/50957/
3536/18-6-2018) έγγραφο έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

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

Την τροποποίηση της περ. 15.3 του άρθρου 15 της 
αριθμ. 132/59/21-6-2018 (Β΄ 3318) απόφασης της Συ-
γκλήτου, ως ακολούθως:

«Άρθρο 15.3
Επίβλεψη Μ.Δ.Ε

Η επίβλεψη της Δ.Ε. γίνεται από ένα τακτικό και ένα 
αναπληρωματικό μέλος ΔΕΠ, το οποίο πρέπει να διδά-
σκει στο Π.Μ.Σ.. Δικαίωμα εποπτείας διπλωματικής ερ-
γασίας, εκτός από τα μέλη ΔΕΠ, έχουν και τα μέλη ΕΕΠ 
και ΕΔΙΠ υπό τον όρο να είναι κάτοχοι διδακτορικού δι-
πλώματος και να μετέχουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας 
του Π.Μ.Σ.

Σε ειδικές περιπτώσεις η Γ.Σ. μπορεί να ζητήσει επίβλε-
ψη από μέλος ΔΕΠ Τμημάτων άλλων Α.Ε.Ι.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενι-
κή αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικα-
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τάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξε-
ταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης 
του οικείου Τμήματος.

Ταυτόχρονα η Γ.Σ. συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επι-
τροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποί-
ας είναι ο επιβλέπων/πουσα.

Κάθε μέλος ΔΕΠ του Π.Μ.Σ. που διδάσκει στη γνωστική 
περιοχή της θεματικής πρότασης μπορεί να αναλάβει, 
ως πρώτος επιβλέπων, έως τρεις (3) Μ.Δ.Ε.

Την ευθύνη για τη διερεύνηση του θέματος και την 
οριστικοποίηση της συνεργασίας με διδάσκοντα για την 
εκπόνηση Μ.Δ.Ε. έχει ο Μ.Φ. Την ευθύνη για την οριστική 
μορφή της πρότασης για εκπόνηση Μ.Δ.Ε. έχει ο πρώτος 
επιβλέπων.

Οι προτάσεις κατατίθενται από τη Συντονιστική Επι-
τροπή στη Γ.Σ. για την τελική έγκριση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Κομοτηνή, 7 Μαρτίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 19/10 (3)
     Τροποποίηση των άρθρων 7, 10 της αριθμ. 60/57/

24-4-2018 (Β΄ 3316) απόφασης της Συγκλήτου 

που αφορούν στον κανονισμό του Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πρωτο-

βάθμια Φροντίδα Υγείας - Κοινωνική Ιατρική και 

Φαρμακευτική Φροντίδα» του Τμήματος Ιατρικής 

της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμ. 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
490/31-8-2018 τ.ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνεται η 
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία 
τεσσάρων (4) ετών, από 1-9-2018 έως 31-8-2022.

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α΄), η οποία τροποποιήθηκε με 
την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/
2-3-2018, τ.Α΄) 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 Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α΄), σύμφωνα με τις οποίες 
«Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, … να καταρτί-
σουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρ-
θρου 45».

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

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

7. 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).

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής στην αρ. 5/29-1-2019 συνεδρίαση της και το από-
σπασμα πρακτικού αυτής

9. Την αριθμ. 59/57/24-4-2018 απόφαση της Συγκλή-
του του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αναφο-
ρικά με την έγκριση επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. (Β΄2555/
2-7-2018).

10. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 60/57/
24-4-2018 (Β΄3316) με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

11. Την με αριθμ. 4/18/19-4-2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. και το απόσπα-
σμα πρακτικού αυτής.

12. Το με αριθμ. 92530/Ζ1/6-6-2018 (ΔΠΘ/ΔΑΘ/48850/
3383/6-6-2018) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

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

Την τροποποίηση των άρθρων 7, 10 της αριθμ. 60/57/
24-4-2018 (Β΄ 3316) απόφασης της Συγκλήτου, ως ακο-
λούθως:

« Άρθρο 7
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

i. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το Τμήμα σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γε-

νική Συνέλευση προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος προκηρύσσοντας θέσεις με ανοιχτή δι-
αδικασία για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Στην 
πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, 
οι κατηγορίες πτυχιούχων και ο αριθμός εισακτέων, ο 
τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής κ.λπ., οι προθε-
σμίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κα-
τατίθενται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος είτε σε 
έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

ii. Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.
Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τρι-

μελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, που έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, η οποία συγκροτείται με 
απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος.
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iii. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συγκε-
κριμένα, ποσοτικά ή/και ποιοτικά, και γίνονται γνωστά 
στους/στις υποψηφίους/ες με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, ενδεικτικά, δύ-
ναται να περιλαμβάνουν:

1. Γενικό βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος.
2. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, 

που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.
3. Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή 

προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.
4. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ή υπεύ-

θυνη δήλωση ικανοποιητικής γλωσσομάθειας (θα αξιο-
λογηθεί σε προφορική συνέντευξη).

5. Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας.
6. Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότη-

τα του υποψηφίου σχετική με το γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ.,

7. Συστατικές επιστολές. Απαιτούνται δύο συστατικές 
επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές από την Ελλάδα ή 
το εξωτερικό, εργοδότες, φορείς ή ιδρύματα, κ.λπ., από 
τις ποίες τουλάχιστον μία (1) θα πρέπει να είναι από μέ-
λος ΔΕΠ.

8. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή.
9. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα.
Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω 

κριτηρίων είναι ο παρακάτω:

Κριτήρια Μόρια

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 10

8 20

9 10

iv. Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:
α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη 

κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα 

ελάχιστα τυπικά κριτήρια σε περίπτωση που έχουν τεθεί 
τέτοια από τη Συνέλευση.

γ) Καλεί σε συνέντευξη (εφόσον προβλέπεται) όσους 
υποψηφίους αποφασισθεί να κληθούν. Η συνέντευξη 
πραγματοποιείται από τα μέλη της οικείας Επιτροπής 
Επιλογής.

δ) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προ-
βαίνει στην τελική επιλογή.

ε) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός 
πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από την Συνέ-
λευση και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων στην τε-
λευταία θέση του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων δίνε-

ται η δυνατότητα εισαγωγής όλων των ισοβαθμησάντων 
ως υπεράριθμων».

«Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90. 
Η πραγματοποίηση των μαθημάτων θα πραγματοποιεί-
ται στην ελληνική γλώσσα. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. 
απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής 
εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα 
δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Από αυτά 12 
είναι υποχρεωτικά για την κάθε κατεύθυνση. Κατά το 
τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής 
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30. 
Η ολοκλήρωση ΠΜΣ που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές 
μονάδες.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (για Π.Μ.Σ. τριών 
εξαμήνων) διαμορφώνεται ως εξής:

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδ. Μάθημα
Τύπος

Μαθήματος
ECTS

Α1 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Υ* 5

Α2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Υ 5

Α3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΓΙΕΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υ 5

Α4 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Υ 5

Α5 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ -
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Υ 5

Α6 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Υ 5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

*Υ = Υποχρεωτικό
Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΚΩΔΙ-
ΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ
Τύπος

Μαθήματος
ECTS

ΒΑ1 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Υ 5

ΒΑ2 ΓΕΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Υ 5

ΒΑ3 ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Υ 5

ΒΑ4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Υ 5

ΒΑ5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Υ 5

ΒΑ6 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υ 5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ
Τύπος

Μαθήματος
ECTS

ΒΒ1 ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Υ 5
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ΒΒ2 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ - 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Υ 5

ΒΒ3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Υ 5

ΒΒ4 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Υ 5

ΒΒ5 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΑΛΛΗΛΕ-
ΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υ 5

ΒΒ6 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΦΑΡΜΑΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υ 5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ
Τύπος

Μαθήματος
ECTS

Γ1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90

Περιγραφή Μαθημάτων
Α ΕΞΑΜΗΝΟ
Α1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Συμβολή της επιδημιολογίας στην ιατρική και τη δημό-

σια υγεία διαχρονικά και στη σύγχρονη εποχή της ιατρι-
κής που βασίζεται σε επιστημονικές ενδείξεις, Ορισμός 
της επιδημιολογίας, Αντικείμενα της επιδημιολογίας, 
Βασικές κατηγορίες επιδημιολογικών ερευνών.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Α2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Εισαγωγή στη στατιστική με περιγραφή των κυριότε-

ρων στατιστικών μεθόδων για την παρουσίαση και ανά-
λυση στατιστικών δεδομένων. Διδασκαλία περιγραφική 
στατιστικής, εκτίμησης παραμέτρων. Διδασκαλία των 
εξής στατιστικών μεθόδων: Έλεγχος υποθέσεων, ανά-
λυση διασποράς, στατιστική συσχέτιση και εξάρτηση, 
μη παραμετρικές μέθοδοι.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Α3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑ-

ΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΟΝΟΜΙΚΩΝ
Παρουσίαση των βασικών αρχών ασφάλειας και προ-

στασίας από εργατικά ατυχήματα στους χώρους εργα-
σίας των υγειονομικών. Εργατικά ατυχήματα- παραδείγ-
ματα πρόληψης, αποφυγής.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Α4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ανάλυση των σύγχρονων τάσεων που διαμορφώνο-

νται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο σε σχέση με τον τρό-
πο διαμόρφωσης και άσκησης της σύγχρονης πολιτικής 
υγείας και οργάνωσης των συστημάτων υγείας, καθώς 
και των βασικών εννοιών των οικονομικών και των με-
θόδων οικονομικής ανάλυσης, με στόχο την ανάδειξη 
της συσχέτισης τους με την παρεχόμενη υγεία και τη 
φροντίδα υγείας.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Α5. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

ΥΓΕΙΑΣ
Ανάλυση των υπηρεσιών που έχουν ως σκοπό την 

παρακολούθηση, διατήρηση και βελτίωση της υγείας 
του ανθρώπου. Περαιτέρω εμβάθυνση στις υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη 
της νόσου, τη διάγνωση, την θεραπεία, την ολοκληρω-
μένη φροντίδα και τη συνέχεια αυτής σε πρωτοβάθμιο 
επίπεδο.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Α6. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Παρουσίαση των ψυχολογικών δεδομένων στα οποία 

κινούνται οι ασθενείς ανάλογα με την ασθένεια και ενη-
μέρωση σχετικά με τον τρόπο χειρισμού του ασθενούς 
σε σχέση με την αντιμετώπιση της ασθένειας και την 
παρεχόμενη φροντίδα.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Β ΕΞΑΜΗΝΟ
Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΒΑ1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Ανάλυση του ορισμού της ιστορίας και της χρησιμότη-

τας της Κλινικής Επιδημιολογίας. Παρουσίαση των μεθό-
δων που χρησιμοποιούνται στην Κλινική Επιδημιολογία 
και των δεδομένων που μπορούν να αξιοποιηθούν.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
ΒΑ2. ΓΕΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Στο μάθημα αυτό θα παρουσιασθούν εντός του ευρύ-

τερου πλαισίου της Επιδημιολογίας και υπό το πρίσμα 
της Δημόσιας Υγείας – Δημόσιας Υγιεινής στα αποτελέ-
σματα της φαρμακευτικής περίθαλψης και στον εντοπι-
σμό των ενδεχόμενων προβλημάτων που προκύπτουν 
στον πληθυσμό από τη χρήση των φαρμάκων.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
ΒΑ3. ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Ανάλυση των θεμάτων πρόληψης των λοιμωδών νοση-

μάτων και ειδικότερα στις περιπτώσεις των ταξιδιωτών, 
καθώς και την εκτίμηση και αντιμετώπιση του ταξιδιώ-
τη που νοσεί μετά την επιστροφή του. Παρουσίαση της 
διαχείρισης του ταξιδιώτη με κατάλληλη εκπαίδευση, 
γνώση των κινδύνων και των εκάστοτε μεταβολών τους, 
εξατομικευμένη εκτίμηση του σχετικού κινδύνου και 
ενεργητική διαδικασία ενημέρωσης.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
ΒΑ4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Στο μάθημα θα γίνει παρουσίαση των προγραμμάτων 

για την Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας ως διαδικασία, 
που στοχεύει στην αξιοποίηση του ανθρώπινου παρά-
γοντα, σε συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον, την 
συλλογική προσπάθεια, τις υγειονομικές υπηρεσίες. Θα 
αναπτυχθούν οι τρεις βασικές παράμετροι: Αγωγή Υγεί-
ας, Πρόληψη των Νόσων και Υποστηρικτικό Περιβάλλον. 
Οι δραστηριότητες στα πλαίσια της Προαγωγής της Υγεί-
ας αναφέρονται: στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων και 
δυνατοτήτων του ατόμου και στην υποστήριξη αλλαγών 
στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο καθώς και των 
συνθηκών διαβίωσης.
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Ώρες Διδασκαλίας: 15
ΒΑ5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Στο μάθημα θα γίνει παρουσίαση των βασικών εννοι-

ών των οικονομικών και στις βασικές μεθόδους οικονο-
μικής ανάλυσης, και να καταδείξει πώς αυτές σχετίζονται 
με τη μελέτη της υγείας και της φροντίδας υγείας, ενώ θα 
γίνει ανάλυση σχετικά με το ρόλο της οικονομικής αξιο-
λόγησης στη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση πο-
λιτικών υγείας, τη διάκριση των διαφορετικών μεθόδων 
οικονομικής αξιολόγησης και την αποτίμηση της σχέσης 
κόστους και έκβασης των ιατρικών παρεμβάσεων.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
ΒΑ6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Παρουσίαση των κυριότερων επαγγελματικών νόσων , 

όπως αναφέρονται στην εθνική νομοθεσία (π.δ. 41/2012 - 
Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, σε συμ-
μόρφωση με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ 
της 19.9.2003): α) ασθένειες που προκαλούνται από 
χημικούς παράγοντες, β) ασθένειες του δέρματος που 
προκαλούνται από ουσίες και παράγοντες που δεν πε-
ριλαμβάνονται σε άλλες θέσεις γ) ασθένειες που προκα-
λούνται από την εισπνοή ουσιών και παραγόντων που 
δεν καταγράφονται σε άλλες θέσεις δ) Λοιμώδεις και 
παρασιτικές ασθένειες ε) ασθένειες προκαλούμενες από 
τους ακόλουθους φυσικούς παράγοντες.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟ-

ΝΤΙΔΑ
ΒΒ1. ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Σχεδιασμός Φαρμακοεπιδημιολογικών μελετών με 

βάση την παρατήρηση, Αρχές σχεδιασμού Πειραματικών 
Μελετών Φαρμακοεπιδημιολογίας, Προσδιορισμός και 
Ανάλυση των δεδομένων από τις πειραματικές μελέτες, 
Φαρμακοεπαγρύπνιση

Ώρες Διδασκαλίας: 15
ΒΒ2. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

Παρουσίαση της Φαρμακευτικής Φροντίδας και της συμ-
βολής του φαρμακοποιού στη φροντίδα των ασθενών 
με σκοπό τη βελτιστοποίηση της χρήσης των φαρμάκων 
και των αποτελεσμάτων στην υγεία.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
ΒΒ3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Παρουσίαση των προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας, 

που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση των παραγόντων 
που επηρεάζουν την υγεία, όπως είναι οι οικονομικοί, 
οι περιβαλλοντολογικοί, οι κοινωνικοί κ.ά. Ανάλυση των 
Ελληνικών δεδομένων αλλά και των τρόπων σχεδιασμού 
και ανάπτυξης αντίστοιχων προγραμμάτων από χώρους 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
ΒΒ4. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ανάλυση των νεώτερων δεδομένων από πειραματικά 

και επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση της 
φυτοθεραπείας και των συμπληρωμάτων διατροφής. 
Ανάδειξη του ρόλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας στην κατάλληλη ενημέρωση του πληθυσμού.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
ΒΒ5. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΑΡ-

ΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ανάλυση των αλληλεπιδράσεων φαρμάκων - τρο-

φίμων σε σχέση με την καθημερινή κλινική πρακτική. 
Παρουσίαση των παραγόντων που μπορεί να οδηγήσει 
σουν σε αποτυχίες των εφαρμοζόμενων θεραπευτικών 
σχημάτων αλλά και σε διαιτητικές ανεπάρκειες, ενώ θα 
γίνει ιδιαίτερη ανάλυση σε περιπτώσεις χρόνιων νοσημά-
των όπως σακχαρώδους διαβήτη, αγγειοκαρδιοπάθειες 
καθώς και συγκεκριμένες γενετικές διαταραχές (π.χ. σύν-
δρομο δυσανεξίας λακτόζης).

Ώρες Διδασκαλίας: 15
ΒΒ6. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παρουσίαση της Φαρμακοικονομίας και των μεθό-

δων που χρησιμοποιεί με στόχο τη μέγιστη βελτίωση της 
υγείας των ασθενών ταυτόχρονα με το μικρότερο κόστος 
είτε από την πλευρά των ασθενών είτε από την πλευρά 
του δημόσιου ή του ιδιωτικού φορέα που φέρει την ευ-
θύνη της περίθαλψης. Ανάλυση των μεθόδων συλλογής 
δεδομένων, ενώ γίνεται και παρουσίαση συγκεκριμένων 
παραδειγμάτων εφαρμογής των φαρμακοοικονομικών 
μεθόδων και των αποτελεσμάτων που είχαν στην περί-
θαλψη των ασθενών.

Ώρες Διδασκαλίας: 15
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
Γ1. Διπλωματική Εργασία:
Ο κάθε φοιτητής καλείται να οργανώσει, να υλοποιήσει 

και να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη και πρωτότυπη 
ερευνητική εργασία σχετικά με θέματα πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, επιδημιολογίας, κοινωνικής ιατρικής 
και φαρμακευτικής φροντίδας. Ο κάθε φοιτητής είναι 
ελεύθερος να επιλέξει το θέμα που επιθυμεί και να ακο-
λουθήσει με βάση τις γνώσεις του από τη θεωρητική 
του κατάρτιση μια ολοκληρωμένη επιστημονική μεθο-
δολογία.

Στην αρχή κάθε εξαμήνου καταρτίζεται το ωρολόγιο 
πρόγραμμα του εξαμήνου. Τα μαθήματα θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου. 
Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους δι-
δάσκοντες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. 
ένας/μια διδάσκων/ουσα ως υπεύθυνος/η/συντονιστής/
τρια του μαθήματος.

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 - υπευθύνου/συντονιστή του μαθή-
ματος.

Για τα μαθήματα στα οποία η αξιολόγηση γίνεται με 
ασκήσεις ή/και τελική γραπτή εξέταση ισχύουν τα πα-
ρακάτω:

1. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται 
τον Ιούνιο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η εξε-
ταστική).
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2. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται 
το Φεβρουάριο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η 
εξεταστική).

Για τα 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 τα μαθήματα 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.

Μετά το πέρας της εξεταστικής οι ασκήσεις, τα γραπτά 
δοκίμια και κάθε άλλο τεκμήριο εξέτασης παραδίδο-
νται από τον διδάσκοντα για φύλαξη στη Γραμματεία 
του Π.Μ.Σ.

Η Περίοδος των εξετάσεων ορίζονται ως εξής:
1. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται 

15-30 Ιουνίου (1η εξεταστική) και 15-30 Σεπτεμβρίου 
(2η εξεταστική).

2. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται 
14-28 Φεβρουαρίου (1η εξεταστική) και 15-30 Σεπτεμ-
βρίου (2η εξεταστική).

Για τη διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης ορίζεται η δυνατότητα οι ώρας διδασκαλίας να μην 
ξεπερνούν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) τω συνο-
λικών ωρών διδασκαλίας του μαθήματος χρησιμοποιώ-
ντας ειδικό λογισμικό που διαθέτει το Δ.Π.Θ.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική 
και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος. Επιτρέπο-
νται μέχρι δύο (2) απουσίες (μία δικαιολογημένη και μία 
αδικαιολόγητη) σε κάθε μάθημα. Στην περίπτωση που ο 
αριθμός απουσιών είναι μεγαλύτερος των δύο (2) και οι 
λόγοι απουσίας είναι σοβαροί (εξαιρουμένων των επαγ-
γελματικών υποχρεώσεων), τότε μετά από αίτηση του/

της ενδιαφερόμενου/ης μεταπτυχιακού 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 Τμήματος για την τελική έγκριση.Σε 
περίπτωση που ο αριθμός των παρουσιών αυτών δεν 
επιτευχθεί, ο/η φοιτητής/τρια θεωρείται αποτυχών στο 
μάθημα αυτό.

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν είχαν στον προ-
πτυχιακό κύκλο σπουδών μάθημα σχετικά με Υγιεινή, 
Επιδημιολογία, Βιοστατιστική ή κάτι ανάλογο θα πρέπει 
να παρακολουθήσουν το προπτυχιακό μάθημα «Υγιει-
νή» του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ κατά τη διάρκεια του 
1ου έτους φοίτησης στο ΠΜΣ. Ο έλεγχος στα επιμέρους 
μαθήματα γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, 
εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδο-
σης 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 μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές/τριες δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την 
ημερομηνία εξέτασης ή στην περίπτωση που η αξιολό-
γηση γίνεται βάσει εργασιών, είκοσι (20) ημέρες μετά την 
ημερομηνία παράδοσης των εργασιών. Δεν επιτρέπεται 
η επαναληπτική εξέταση προκειμένου ο φοιτητής να 
βελτιώσει τη βαθμολογία του. Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. κα-
θορίζεται από τους βαθμούς των μαθημάτων του Προ-
γράμματος και τον βαθμό της μεταπτυχιακής εργασίας 
με τρόπο που καθορίζεται στον οικείο Κανονισμό Λει-
τουργίας του Π.Μ.Σ. Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. με ευθύνη της 
Γραμματείας καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του/
της φοιτητή/τριας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 7 Μαρτίου 2019

Ο Πρύτανης

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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