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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Αυγούστου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Κλινικής με τίτλο «Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων» στο Τμήμα Ιατρικής
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού.

2

Έγκριση λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με
τίτλο: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση».

3

Έγκριση λειτουργίας του Δι-Iδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.),
το οποίο συνδιοργανώνεται μεταξύ των Τμημάτων (1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και (2)
Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, και των Τμημάτων (3) Χημείας και (4) Επιστήμης και Τεχνολογίας
Υλικών με του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τίτλο
“Organic Electronics and Applications” («Οργανικά Ηλεκτρονικά και Εφαρμογές»).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/28224/3675/371
(1)
Ίδρυση Κλινικής με τίτλο «Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων» στο Τμήμα Ιατρικής
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ και του άρθρου 28 παρ. 22
του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α’/159), όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της παρ. 5α και 22α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011(Α’/195).
ii. Του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α’/195/6.9.2011)
«Για τη δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

Αρ. Φύλλου 2560

iii. Της παρ. 24 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014
(Α’/258/8.12.2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 60 του Ν. 4386/2016 (Α’/83).
iv. Της παρ. 2 περ. γ του άρθρου 5 του Ν. 4009/2011.
2. Τη με αριθ. 11/28.06.2016 (ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/22312/1653
21/07/2016 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
Ιατρικής του Δ.Π.Θ.
3. Την αριθ. 42/29/21.07.2016 - θέμα Β10 (ΔΠΘ/
ΣΥΓΚ/27112/945 26/07/2016), απόφαση της Συγκλήτου
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης σύμφωνα με το αριθ. ΔΠΘ/ΔΟΔ/27402/3894
20/07/2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο οποίο αναφέρεται ότι η Κλινική θα
λειτουργεί με ιδίους πόρους και δεν θα επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ. (άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
του Π.δ. 63/2005).
Άρθρο 1
ΙΔΡΥΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1. Ιδρύεται στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής
και Εγκαυμάτων, η οποία εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο επιστημονικό
αντικείμενο της Πλαστικής Χειρουργικής.
Η δραστηριότητα ειδικότερα αφορά στη χειρουργική
και συντηρητική περίθαλψη και νοσηλεία ασθενών με
παθήσεις που εμπίπτουν στο αντικείμενο της ειδικότητας, τη συνεργασία με άλλες κλινικές και εργαστήρια,
τη θεωρητική διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και την κλινική και πειραματική έρευνα.
2. Η Κλινική εντάσσεται στον Τομέα Χειρουργικής.
Άρθρο 2
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1. Η Κλινική έχει ως αποστολή: (α) Την κάλυψη των
διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχο-
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λής καθώς και των Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα επιστημονικά αντικείμενα της,
(β) την εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών
ιατρικής φύσεως όταν και όποτε ζητείται η συνδρομή
της, (γ) την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και
άλλων λειτουργών υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση
και επιμόρφωση αυτών, (δ) την παροχή περίθαλψης και
νοσηλείας σε ασθενείς με νόσους και καταστάσεις του
αντικειμένου της Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής όπως επίσης και της Αποκατάστασης
των Εγκαυμάτων, (ε) την εκτέλεση κλινικών πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη
και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων, (στ) τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών
γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, (ζ) τη συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οργανισμούς για την Πραγματοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και
γενικώς δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά
αντικείμενα της κλινικής και (η) την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων, συνεδρίων με σκοπό την
ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της.
2. Το έργο της κλινικής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό
και κλινικό.
3. Το εκπαιδευτικό έργο αφορά την εκπαίδευση των
φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, την εκπαίδευση ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών και την εκπαίδευση άλλων
λειτουργών υγείας. Η εκπαίδευση των φοιτητών επιτελείται από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό, διακρίνεται
δε, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών σε θεωρητική
και πρακτική. Η εκπαίδευση των ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική. Η θεωρητική περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά
μαθήματα, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων,
σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση, ενώ η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στη διαγνωστική,
χειρουργική και θεραπευτική αγωγή.
4. Το κλινικό έργο αφορά την περίθαλψη ασθενών
που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στην κλινική.
Οι υπηρεσίες είναι διαγνωστικές, χειρουργικές και θεραπευτικές. Η περίθαλψη νοσηλευόμενων συνίσταται
στην κλινική διάγνωση, την παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση, τη χειρουργική αντιμετώπιση και τη
θεραπευτική αγωγή και φροντίδα του ασθενούς μέχρι
της εξόδου του από την κλινική.
Άρθρο 3
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στη Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης και στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί η κλινική. Το ιατρικό προσωπικό
αποτελείται από τον διευθυντή και τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) της Ιατρικής
Σχολής που η επιστημονική ενασχόληση τους εμπίπτει
στα διδακτικά ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της
κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς. Το λοιπό προσω-
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πικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π) και νοσηλευτές των οποίων
το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες
της κλινικής. Η τοποθέτηση στην κλινική των μελών του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και των μελών του
Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού γίνεται με
τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ.Ι (δ),του Ν. 2083/1992,
ενώ των υπολοίπων μελών με τη διαδικασία πού ορίζουν
οι διατάξεις του οργανισμού του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
Άρθρο 4
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1. Η Κλινική διευθύνεται από διευθυντή ο οποίος είναι
μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π)
της Ιατρικής Σχολής, ο οποίος ορίζεται με τη διαδικασία
του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2. Ο διευθυντής έχει αρμοδιότητες που ορίζονται στο
άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της παρ. 5α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Α’/195)
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η
υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Χειρουργικής
του ετησίου προγράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, η μέριμνα για την
υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Επιστημονικής επιτροπής του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
για την παροχή του νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των εσόδων
της κλινικής, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου
απολογισμού δραστηριοτήτων, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλισμού
και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.
Άρθρο 5
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Η Κλινική εγκαθίσταται με τη διαδικασία του άρθρου
13 του Ν. 1397/1983 και λειτουργεί στο Περιφερειακό
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
2. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και
υλικών, την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου
πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες. Ο διευθυντής ενημερώνεται για την κάθε πειραματική εργασία
πριν τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα
χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική
απόφαση.
3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται
μόνο στο προσωπικό της κλινικής ή σε άλλους ερευνητές
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη
διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση
που έχουν παραδοθεί.
4. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές ερευνητικές και
νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982.
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Άρθρο 6
ΕΣΟΔΑ
Τα έσοδα της κλινικής προέρχονται αποκλειστικά από
ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4386/2016
(A’/83/11.5.2016) και ειδικότερα από:
Α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
Β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
Γ. Τις πιστώσεις πού διατίθενται από το τμήμα Ιατρικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του
Ν. 2083/1992 (Α’/159).
Δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
Ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
εγκαταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
για τους σκοπούς της κλινικής.

Άρθρο 9
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τα βιβλία και στοιχεία πού τηρούνται από την κλινική
είναι τα εξής:
1) Πρωτόκολλο - αρχείο εισερχόμενης - εξερχόμενης
αλληλογραφίας
2) Βαθμολόγιο φοιτητών
3) Αρχείο ασθενών, το οποίο περιλαμβάνει επί μέρους
τα εξής:
Α) Βιβλίο Ασθενών Εξωτερικού Ιατρείου
Β) Βιβλίο Χειρουργείου
Γ) Ατομικούς Φακέλους Ασθενών
Δ) Αρχείο Νοσηλευόμενων ασθενών
4) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
5) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
6) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων
7) Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
8) Βιβλίο μεταβολής προσωπικού.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α’) και
ιδίως τα άρθρα 6 και 10 (ΦΕΚ 148/τ.Α’/16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α’/25.8.2008), του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’/4.9.2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ.
γ’ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α’) και του άρθρου 5,
παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α’) και του άρθρου
34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α’).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
13 παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223/τ.Α’/7.10.2014) «Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α’).
6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία υπ’ αριθμ.
92/24.6.2016) και Πανεπιστημίου Λευκωσίας (συνεδρία
υπ’ αριθμ. 75/9-6-2016).
7. Το Συντονιστικό όργανο μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων Πανεπιστημίου Πατρών και Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
8. Το από 18.7.2016 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Άρθρο 8
ΤΙΤΛΟΣ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1. Ο τίτλος της Κλινικής είναι: «ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ», ο
οποίος αναγράφεται σε κάθε έντυπο της. Αυτός ο τίτλος,
καθώς και τα στοιχεία του διευθυντή της κλινικής, αναγράφονται στους χώρους του νοσοκομείου όπου είναι
εγκατεστημένη και δραστηριοποιείται η Κλινική.
2. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της
στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό
κύκλο: ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ
και στον εσωτερικό κύκλο: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα, χρησιμοποιεί η Κλινική για τη ξενόγλωσση αλληλογραφία και τα έγγραφα της.

Κομοτηνή 27 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 1203/21815
(2)
Έγκριση λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με
τίτλο: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση».
Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
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9. Το αριθμ. 534/6-2-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος ΤΕΕΑΠΗ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού
Εγκρίνουμε:
Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τη λειτουργία του
μεταπτυχιακού προγράμματος «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» ως Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, θα
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Κοινό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της Πράξης αυτής.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) τίθενται
οι γενικές γραμμές συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας στο
πλαίσιο της προσφοράς του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση».
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων στον τομέα της εξειδίκευσης του ΠΜΣ δια της (α)
παρακολούθησης σχετικών παιδαγωγικών μαθημάτων
και (β) μελέτης σχετικής βιβλιογραφίας. Επιπλέον, το
πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικών
δεξιοτήτων μέσα από (α) την παρακολούθηση ειδικών
μαθημάτων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, (β) την
ανάληψη ερευνών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων ή/και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής
Διατριβής, και (γ) την πρακτική άσκηση των φοιτητών.
Για το σκοπό της προσφοράς του ΠΜΣ, τα δύο Πανεπιστήμια και συγκεκριμένα το Τμήμα Επιστημών της
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Παιδαγωγικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στο γνωστικό αντικείμενο των οποίων εμπίπτει το προσφερόμενο
ΠΜΣ, δεσμεύονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τα
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μέσα που διαθέτουν σε σχέση με το διδακτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, και την υλικοτεχνική
υποδομή.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα αποκτούν επίσημο κοινό μεταπτυχιακό
τίτλο από τα δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια (joint
degree). Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι στην ελληνική
γλώσσα.
Άρθρο 4
Διάρθρωση Προγράμματος
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής συμπλήρωση 120 ECTS, η παρακολούθηση δηλαδή 9 εξαμηνιαίων μαθημάτων ή 7 εξαμηνιαίων μαθημάτων και
Μεταπτυχιακής Διατριβής, καθώς επίσης και η επιτυχής
ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης.
Το παρακάτω ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών ανά
εξάμηνο, αναγράφει τα μαθήματα τα οποία προσφέρονται από το ΠΜΣ. Τα μαθήματα αυτά, διακρίνονται
σε υποχρεωτικά μαθήματα (30 ECTS), έρευνας και αξιολόγησης (30 ECTS), μαθήματα περιορισμένης επιλογής
και μαθήματα θεωρητικών βάσεων της εκπαίδευσης (30
ECTS). Στα μαθήματα αυτά πρέπει να προστεθεί η πρακτική άσκηση η οποία πιστώνεται και αυτή με 30 ECTS
και διεξάγεται στο τέταρτο εξάμηνο.
Οι φοιτητές έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν σε πιο
εξάμηνο σπουδών θα παρακολουθήσουν το κάθε ένα
από τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα (EDUG-521, EDUG523 και EDUG-621) έτσι ώστε με τη συμπλήρωση του
τρίτου εξαμήνου, να έχουν παρακολουθήσει και τα τρία
υποχρεωτικά μαθήματα.
Σχετικά με τον κύκλο Έρευνα και Αξιολόγηση, οι φοιτητές, στα πρώτα δύο εξάμηνα, θα πρέπει να συγκεντρώσουν συνολικά 20 ECTS, επιλέγοντας το EDUG-610 και
ακόμη ένα μάθημα από τα προσφερόμενα.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέγει τη
μεταπτυχιακή εργασία (EDUG 699) απαλλάσσεται από
δύο μαθήματα περιορισμένης επιλογής.
Το ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» έχει την ακόλουθη διάρθρωση:

Εξάμηνο 1
Υποχρεωτικά Μαθήματα (1 μάθημα-10 ECTS)
EDUG-521 Ειδική Εκπαίδευση: Έρευνες και Σύγχρονες Τάσεις
ή
EDUG-523 Ψυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση
ή
EDUG-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης

ECTS

10

Μαθήματα ’Ερευνας και Αξιολόγησης
(1 Μάθημα - 10 ECTS)
Oι φοιτητές δεν μπορούν να επαναλάβουν μάθημα που έχουν επιλέξει σε προηγούμενο εξάμηνο
EDUG-510 Εκπαιδευτική Έρευνα

10
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EDUG-511 Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση

10

EDUG-512 Ποσοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση

10

EDUG-610 Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση

10

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής
(1 Μάθημα - 10 ECTS)
Oι φοιτητές δεν μπορούν να επαναλάβουν μάθημα που έχουν επιλέξει σε προηγούμενο εξάμηνο
EDUG-525 Δυσκολίες Μάθησης: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Έρευνα και Εκπαιδευτικές Πρακτικές

10

EDUG-526 Διδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Συνηθισμένο Σχολείο

10

EDUG-527 Παθολογία της Γλώσσας στην Ειδική Εκπαίδευση

10

EDUG-528 Ψυχολογία Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

10

EDUG-529 Νοητική Υστέρηση -Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

10

EDUG-552 Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση

10

EDUG-623 Ψυχοπαθολογία του Παιδιού

10

EDUG-624 Δυσλεξία: Έρευνες και Νεότερες τάσεις

10

EDUG-626 Στρατηγικές Διαχείρισης Συναισθηματικών και Συμπεριφορικών Προβλημάτων

10

EDUG-627 Αισθητηριακές Διαταραχές

10

EDUG-628 Φυσικές Διαταραχές: Εγκεφαλική Παράλυση και Κινητικά Προβλήματα

10

EDUG-697 Εξατομικευμένη Μελέτη

10

ECTS Εξαμήνου

30

Εξάμηνο 2

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα
(1 μάθημα-10 ECTS)
EDUG-521 Ειδική Εκπαίδευση: Έρευνες και Σύγχρονες Τάσεις
ή
EDUG-523 Ψυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση
ή
EDUG-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης

10

Μαθήματα ’Ερευνας και Αξιολόγησης
(1 Μάθημα - 10 ECTS)
Oι φοιτητές δεν μπορούν να επαναλάβουν μάθημα που έχουν επιλέξει σε προηγούμενο εξάμηνο
EDUG-510 Εκπαιδευτική Έρευνα

10

EDUG-511 Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση

10

EDUG-512 Ποσοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση

10

EDUG-610 Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση

10

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής
(1 Μάθημα - 10 ECTS)
Oι φοιτητές δεν μπορούν να επαναλάβουν μάθημα που έχουν επιλέξει σε προηγούμενο εξάμηνο
EDUG-525 Δυσκολίες Μάθησης: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Έρευνα και Εκπαιδευτικές Πρακτικές

10

EDUG-526 Διδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Συνηθισμένο Σχολείο

10

27820

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2560/19.08.2016

EDUG-527 Παθολογία της Γλώσσας στην Ειδική Εκπαίδευση

10

EDUG-528 Ψυχολογία Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

10

EDUG-529 Νοητική Υστέρηση -Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

10

EDUG-552 Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση

10

EDUG-623 Ψυχοπαθολογία του Παιδιού

10

EDUG-624 Δυσλεξία: Έρευνες και Νεότερες τάσεις

10

EDUG-626 Στρατηγικές Διαχείρισης Συναισθηματικών και Συμπεριφορικών Προβλημάτων

10

EDUG-627 Αισθητηριακές Διαταραχές

10

EDUG-628 Φυσικές Διαταραχές: Εγκεφαλική Παράλυση και Κινητικά Προβλήματα

10

EDUG-697 Εξατομικευμένη Μελέτη

10

ECTS Εξαμήνου

30

Εξάμηνο 3

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα
(1 μάθημα-10 ECTS)
EDUG-521 Ειδική Εκπαίδευση: Έρευνες και Σύγχρονες Τάσεις
ή
EDUG-523 Ψυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση
ή
EDUG-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης

10

Μαθήματα Θεωρητικών Βάσεων της Εκπαίδευσης (1 Μάθημα - 10 ECTS)

10

EDUG-500 Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης

10

EDUG-501 Εκπαιδευτική Ψυχολογία

10

EDUG-502 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

10

EDUG-504 Συγκριτική Παιδαγωγική και Παγκοσμιοποίηση

10

EDUG-505 Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

10

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (1 Μάθημα - 10 ECTS)
EDUG-525 Δυσκολίες Μάθησης: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Έρευνα και Εκπαιδευτικές Πρακτικές

10

EDUG-526 Διδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Συνηθισμένο Σχολείο

10

EDUG-527 Παθολογία της Γλώσσας στην Ειδική Εκπαίδευση

10

EDUG-528 Ψυχολογία Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

10

EDUG-529 Νοητική Υστέρηση -Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

10

EDUG-552 Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση

10

EDUG-623 Ψυχοπαθολογία του Παιδιού

10

EDUG-624 Δυσλεξία: Έρευνες και Νεότερες τάσεις

10

EDUG-626 Στρατηγικές Διαχείρισης Συναισθηματικών και Συμπεριφορικών Προβλημάτων

10

EDUG-627 Αισθητηριακές Διαταραχές

10

EDUG-628 Φυσικές Διαταραχές: Εγκεφαλική Παράλυση και Κινητικά Προβλήματα

10

EDUG-697 Εξατομικευμένη Μελέτη

10
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EDUG-699 Μεταπτυχιακή Εργασία

20

ECTS Εξαμήνου

30

Εξάμηνο 4

ECTS

EDUG 698 Πρακτική Άσκηση

30

ECTS Εξαμήνου

30

Για οποιεσδήποτε αλλαγές του συγκεκριμένου προγράμματος απαιτείται κοινή συμφωνία μεταξύ των δύο πανεπιστημίων.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Το κοινό Π.Μ.Σ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Άρθρο 6
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στη παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας
καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 28 Ιουλίου 2016
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 3833/Φ120
(3)
Έγκριση λειτουργίας του Δι-Iδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.),
το οποίο συνδιοργανώνεται μεταξύ των Τμημάτων (1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και (2)
Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, και των Τμημάτων (3) Χημείας και (4) Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών με του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τίτλο
“Organic Electronics and Applications” («Οργανικά Ηλεκτρονικά και Εφαρμογές»).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
Άφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν.
4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011/τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του
Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/02.11.2011/τ.Α’), του άρθρου
5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012/τ.Α’),
του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ.
24/30.01.2013/τ.Α’) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(Φ.Ε.Κ. 223/07.10.2014/τ.Α’).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Φ.Ε.Κ. 189/02.08.2005
τ.Α’) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών
μονάδων -Παράρτημα Διπλώματος», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/16.07.2008
τ.Α’) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»,

ιδίως των άρθρων 6,7 και 10, όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ.
177/25.08.2008/τ.Α’), του άρθρου 27 Ν. 3794/2009
(Φ.Ε.Κ. 156/04.11.2009/τ.Α’) και του άρθρου 37 παρ. 5
του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19.05.2010/τ.Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (Φ.Ε.Κ.
258/08.12.2014/τ.Α’) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4142/2013 άρθρο 7, παρ. 4 και τις
διατάξεις του Π.δ. 104/2013 (Φ.Ε.Κ. 137/5-6-2013) «Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων- Κατάργηση
Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής- Ίδρυση
Τμήματος -Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης».
6. Την υπ’ αρ. Φ5/89656/Β3/13.08.2007 (Φ.Ε.Κ.
1466/13.08.2007/τ. Β’) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή
του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
7. Την με αριθμό 186 Πράξη της Γενικής Συνέλευσης
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
8. Το με αρ. πρωτ. 1743/24-11-2011 έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση -Α.ΔΙ.Π. με τη συνημμένη Έκθεση
Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρολογίας
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης από την ΑΔΙΠ.
9. Την πράξη 8/3-11-2015 της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ
Κρήτης.
10. Το με αρ. 1575/25-7-2012 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. με
τη συνημμένη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
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11. Απόσπασμα Πρακτικού της ΓΣΕΣ (Συνεδρία
9-6-2015), Τμήματος Χημείας, του Πανεπιστημίου Κρήτης.
12. Το με ημερομηνία 01-2011 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
13. Το απόσπασμα πρακτικών της 67ης/25.09.2015
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
14. Το με ημερομηνία 14-4-2011 διαβιβαστικό έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. με τη συνημμένη Έκθεση Εξωτερικής
Αξιολόγησης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης από την ΑΔΉΤ.
15. Την ομόφωνη απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Έγκριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης αρ. πράξης 8/22-07-2016.
16. Την απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
του ΤΕΙ Κρήτης στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 123/
28-07-2016.
17. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης
του Πανεπιστημίου Κρήτης, με αρ. 352ας/26-05-2016
Συνεδρίας.
18. Την απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Κρήτης σχετικά με την έγκριση επιβολής διδάκτρων, με
αρ. 22 της συνεδρίασης της 27ης.6.2016.
19. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανισμός του ΤΕΙ Κρήτης.
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία Κοινού Δι-Ιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) μεταξύ
των Τμημάτων (1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και (2)
Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος - Τ.Ε.Ι. Κρήτης, και των Τμημάτων (3)
Χημείας και (4) Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών με του
Πανεπιστημίου Κρήτης, με τίτλο "Organic Electronics and
Applications" («Οργανικά Ηλεκτρονικά και Εφαρμογές»),
στην αγγλική γλώσσα, από το ακαδημαϊκό έτος 20162017, σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός
1. Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η γνώση
και η υψηλή εξειδίκευση στην τεχνολογία των οργανικών ημιαγωγών, για την ανάπτυξη της έρευνας και των
εφαρμογών τους στη σύγχρονη επιστήμη της νανοτεχνολογίας και τις συναφείς επιστήμες.
Ειδικότερα, στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ανάδειξη νέων
επιστημόνων με εφαρμοσμένες γνώσεις και ικανότητες
στις επιστήμες της Χημείας, της Φυσικής, της Επιστήμης
Υλικών, των Πολυτεχνικών και άλλων Τεχνολογικών Σχολών, για την ανάπτυξη και προσαρμογή στις σύγχρονες
απαιτήσεις της έρευνας, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας στον Ελληνικό και τον
Ευρωπαϊκό χώρο. Επιπλέον, το Δ.Π.Μ.Σ. είναι πλήρως
συμβατό με τις κατευθύνσεις των κύριων αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων της χώρας, ανταποκρίνεται σε βασικές
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ανάγκες της κοινωνίας, και παρέχει πεδίο για υψηλού
επιπέδου ακαδημαϊκές δραστηριότητες.
2. Τη διοικητική υποστήριξη του ανωτέρω προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης.
3. Οι στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων
και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στην Αγγλική
γλώσσα σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα.
4. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα έχουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε:
• Να συνδυάσουν τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές με τα τελευταία δεδομένα της επιστήμης πάνω
στους οργανικούς ημιαγωγούς.
• Να χρησιμοποιούν βασικά μέσα και μεθόδους για την
παρασκευή και χαρακτηρισμό των οργανικών ημιαγωγών και των αντίστοιχων διατάξεων.
• Να παίρνουν σημαντικές επαγγελματικές αποφάσεις
σε ένα πολύπλοκο οικονομικό περιβάλλον.
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης - Μ.Δ.Ε., με τίτλο "Master of Science in Organic
Electronics and Applications" (Μ.Δ.Ε. «Οργανικά Ηλεκτρονικά και Εφαρμογές») το οποίο συνυπογράφεται
από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Κρήτης και τον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ..
Άρθρο 3
Κατηγορίες πτυχιούχων υποψηφίων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως εισακτέοι οι κάτοχοι
Πτυχίου Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χημικών Μηχανικών, Χημείας, Φυσικής, Επιστήμης Υλικών ή
άλλων ειδικοτήτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
των Ελληνικών ΑΕΙ ή ξένων Πανεπιστημίων με τίτλο
αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο τίτλο με
εκείνον των ομοταγών Ελληνικών ΑΕΙ. Για άλλες περιπτώσεις αποφασίζει η Ειδική Δι-Ιδρυματική Επιτροπή
(Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ..
Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια
Το Δ.Π.Μ.Σ. στα «Οργανικά Ηλεκτρονικά και Εφαρμογές» έχει χρονική διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης ή πέντε ακαδημαϊκών εξαμήνων
μερικής φοίτησης. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων
εξαμήνων οι φοιτητές θα παρακολουθούν έξι Υποχρεωτικά και δύο Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα, ενώ
το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της
Διπλωματικής Εργασίας σε ένα από τα συνεργαζόμενα
εργαστήρια. Επίσης, με απόφαση της Ε.Δ.Ε είναι δυνατή η
αναστολή ή η παράταση της φοίτησης κατά περίπτωση,
μετά από επαρκώς αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή. Η
αναστολή/ παράταση δίδεται μία και μόνο φορά για κάθε
μεταπτυχιακό φοιτητή με μέγιστη διάρκεια αναστολής/
παράτασης ένα ακαδημαϊκό έτος.
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Άρθρο 5
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία,
ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση
εργασιών. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει 7,5 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Μεταφοράς Μονάδων/ European Credit Transfer System
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(E.CT.S.). Συνολικά αντιστοιχούν 30 Πιστωτικές Μονάδες
ανά εξάμηνο σπουδών. Η Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί επίσης σε 30 Πιστωτικές Μονάδες. Τα μαθήματα,
όπως και η Διπλωματική Εργασία θα βαθμολογούνται
στην κλίμακα 0-10. Το Μ.Δ.Ε. απονέμεται μετά τη διαπίστωση από την Ε.Δ.Ε. της συμπλήρωση 90 πιστωτικών
μονάδων από το φοιτητή.

Διάρθρωση Μαθημάτων και Πιστωτικές Μονάδες
α/α

Τίτλος

Μονάδες ECTS

Τύπος Μαθήματος

1o Εξάμηνο
1

An Introduction to Organic Semiconductor
Materials

7.5

2

Devices, Processing Techniques and
Characterization Methods

7.5

3

Journal Club and Research Skills

7.5

4

Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής

7.5

Σύνολο εξαμήνου

Υποχρεωτικά

Υποχρεωτικό Επιλογής

30
2° Εξάμηνο

1

Carbon Ällotropes and 2D Materials
Technology

7.5

2

Organic Electronic Devices I: Organic and
Hybrid Solar Cells

7.5

3

Organic Electronic Devices II: OLEDs,
Displays, TFTs and Memories

7.5

4

Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής

7.5

Σύνολο εξαμήνου

Υποχρεωτικά

Υποχρεωτικό Επιλογής

30
Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής

1

An Introduction to Physical Chemistry

7.5
1° Εξάμηνο

2

An Introduction to Optoelectronics & Lasers

3

Technology Exploitation

7.5
7.5
2° Εξάμηνο

4

Numerical Methods in Organic Electronics

7.5

Ως γλώσσα του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται η Αγγλική.
Ανακατανομές των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορούν να γίνουν με
τεκμηριωμένη απόφαση της Ε.Δ.Ε..
Άρθρο 6
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε 25 φοιτητές ανά έτος.
Άρθρο 7
Διδακτικό Προσωπικό
Στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να διδάσκουν σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 3685/ 2008:
• Μέλη Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Μέλη Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
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Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας
και Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μέλη Ε.Π. άλλων
Τμημάτων του οικείου ή άλλου Τ.Ε.Ι, Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων, Επισκέπτες Καθηγητές, Ειδικοί
Επιστήμονες ή Διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Κρήτης
βάσει του Π.δ. 407/1980 ή Συμβασιούχοι ή Ωρομίσθιοι
Επιστημονικοί Συνεργάτες του Τ.Ε.Ι. Κρήτης κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
• Διδακτικό Προσωπικό Πανεπιστημίων άλλων χωρών
οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
• Ερευνητές ή Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική δραστηριότητα.
• Στελέχη διοίκησης και παραγωγής από τον ευρύτερο
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με πολύ υψηλή επαγγελματική εμπειρία σε ειδικά θέματα των γνωστικών πεδίων
του Δ.Π.Μ.Σ..
• Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μπορεί να ανατίθεται επικουρικό έργο σε Καθηγητές Εφαρμογών ή και σε Εργαστηριακούς Συνεργάτες με τα πλήρη εκ του νόμου
προβλεπόμενα προσόντα.
Οι ως άνω διδάσκοντες, καθώς και τα μέλη του προσωπικού που μπορούν να είναι επιβλέποντες και συνεπιβλέποντες των μεταπτυχιακών φοιτητών για τις Διπλωματικές Εργασίες, ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία,
Άρθρο 8
Υλικοτεχνική Υποδομή
Από την υπάρχουσα κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρονται για την υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. αίθουσες
διδασκαλίας και εργαστήρια, έπιπλα και σκεύη, μηχανές
γραφείου, καθώς και οι Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου
Κρήτης και του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας Δ.Π.Μ.Σ.
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με
δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 10
Κόστος λειτουργίας
Το συνολικό κόστος λειτουργίας για 25 φοιτητές συνολικά στα τρία εξάμηνα λειτουργίας υπολογίζεται σε
75.000 € και κατανέμεται ως εξής:
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Κατηγορία Δαπάνης

Ποσό Ποσοστό
(€)
(%)

Λειτουργικές δαπάνες του προγράμ- 48.750
ματος

65,0 %

Κάλυψη λειτουργικών δαπανών του 18.750
Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του Πανεπιστημίου
Κρήτης που αφορούν στο Δ.Π.Μ.Σ.

25,0 %

Κρατήσεις υπέρ του Ειδικού Λογα- 7.500
ριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ
Κρήτης για την οικονομική διαχείριση
του ΔΠΜΣ

10,0%

Συνολικό κόστος λειτουργίας

100,0%

75.000

Οι λειτουργικές δαπάνες κατανέμονται στις κατηγορίες
Κόστος Εκπαίδευσης/ Αμοιβές Έκτακτου Προσωπικού,
Τεχνική Υποστήριξη, Δημοσιότητα, Αναλώσιμα, Δαπάνες
Μετακινήσεων και Υποτροφίες, κ.ά. ανάλογα με τις αντικειμενικές ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, με τεκμηριωμένη απόφαση της Ειδικής
Δι-Ιδρυματικής Επιτροπής. Η κατανομή αυτή μπορεί να
τροποποιηθεί από την Ε.Δ.Ε. εντός του έτους ανάλογα
με τις μεταβαλλόμενες αντικειμενικές ανάγκες. Για την
κατανομή αυτή και τις πιθανές τροποποιήσεις της ενημερώνονται από την Ε.Δ.Ε. η Επιτροπή Εκπαίδευσης και
Ερευνών και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
του ΤΕΙ Κρήτης.
Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται με
αυτοχρηματοδότηση, θα επιδιώκεται η χρηματοδότηση του Δ.Π.Μ.Σ. από εθνικά ή ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά,
ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στα πλαίσια σε κάθε
περίπτωση των στόχων και των γνωστικών αντικειμένων
αυτών των έργων, καθώς και από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού
τομέα, περιλαμβανομένης και χορηγίας του Υπουργεία
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων. Τα έσοδα αυτά θα
συμπληρώνονται για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών
του ΔΠΜΣ και από δίδακτρα που θα καταβάλλουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 όπως τροποποιείται και ισχύει.
Άρθρο 11
Μεταβολές - τροποποιήσεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα και Κανονισμούς του ΤΕΙ Κρήτης σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία όπως τροποποιείται και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 28 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) webmaster.et@et.gr
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

*02025601908160012*

