
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 68/55 
  Έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κείμενα και 

Πολιτισμός» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογί-

ας της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών 

Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α’), σύμφωνα με τις οποίες «Με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται 
ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, 
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».

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

3. Την ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 απόφαση 
Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον ορισμό «Ανα-
πληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύ-
τανη - Αναπλήρωση Πρύτανη» (ΦΕΚ 327/08.02.2017, Β’).

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ελληνι-
κής Φιλολογίας στην αρ. 5/17-01-2018 συνεδρίασή της.

5. Την 62/55/12-03-2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΦΕΚ 2083/
07-07-2018, Β’).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Κείμενα και Πολιτισμός» του 
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασσικών 
και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρα-
κολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κείμενα και Πολιτισμός» και τρεις ειδι-
κεύσεις: 1. Κλασική Φιλολογία, 2. Βυζαντινή Φιλολογία - 
Παλαιογραφία και 3. Νεοελληνική Φιλολογία. Ολοκλη-
ρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο της Φιλο-
λογίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οργανώ-
νεται και λειτουργεί στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 
της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Δ.Π.Θ., το οποίο αυτονομήθηκε διοικητικά το 2008, και 
παρέχει σπουδές πρώτου κύκλου από το ακαδημαϊκό 
έτος 1995-1996.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Π.Θ. εντάσσονται 
μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης 
αποστολής του. Αναφέρονται σε συγγενείς με τα Τμή-
ματα του ειδικότητες και αποσκοπούν στη μετάδοση και 
προαγωγή της επιστημονικής γνώσης για την κάλυψη 
εκπαιδευτικών, ερευνητικών και εν γένει αναπτυξιακών 
αναγκών.

Άρθρο 2
Ισχύς του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εξειδικεύουν 
και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει 
τις μεταπτυχιακές σπουδές και συγκεκριμένα τις διατά-
ξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114) και συμβάλλουν στη 
ρύθμιση με ενιαίο τρόπο των θεμάτων λειτουργίας του 
εν λόγω Π.Μ.Σ.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζε-
ται ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ., ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυ-
ακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 3
Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός» του Τμήματος Ελ-
ληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) εντάσσεται στον στρατηγικό 
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σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή 
και αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή της φιλολογικής παι-
δείας των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών όσο και στην 
ανάπτυξη ειδικής επιστημονικής έρευνας. Συγκεκριμέ-
να, το Πρόγραμμα αποβλέπει: στο πλαίσιο του Β’ κύκλου 
σπουδών, πρώτον, στη διεύρυνση των γνώσεων των με-
ταπτυχιακών φοιτητών/τριών και τη μεγαλύτερη εξειδί-
κευση τους στις βασικές και τις επιμέρους ειδικεύσεις της 
φιλολογικής επιστήμης, δεύτερον, στην προπαρασκευή 
τους για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Μέσω του 
Προγράμματος επιδιώκεται εξάλλου η ενίσχυση των Κλα-
σικών, των Βυζαντινών και των Νεοελληνικών Σπουδών, 
καθώς και η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένους 
επιστήμονες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Άρθρο 4
Όργανα του Π.Μ.Σ.

Αρμόδια Όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
είναι:

1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, η οποία είναι το αρ-
μόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, 
οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ., 
και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν 
ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία έχει τις εξής 
αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της παραγράφου 5 του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., 
σύμφωνα με το άρθρο 32, 

β) ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.,
γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων του Π.Μ.Σ., 
δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υπο-

ψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων,
ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, 

προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.,
στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται 

από τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του ν. 4485/2017.
3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία 

απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι 
οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγο-
νται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία, 
κατά τη λήξη της οποίας με ευθύνη του Διευθυντή συ-
ντάσσεται απολογισμός του Π.Μ.Σ., και είναι αρμόδια για 
την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας 
του Π.Μ.Σ.

4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία 
αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και 
τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις 
αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην 
παράγραφο 5 του ν. 4485/2017. Ειδικότερα, αν η Επι-
τροπή κρίνει την εισήγηση ελλιπή, διαφωνεί ως προς 
το περιεχόμενο των στοιχείων των παραγράφων 2 και 
3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, καθώς και αν διαπι-
στώνει αλληλεπικάλυψη των γνωστικών αντικειμένων 

που τα Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος θεραπεύουν, αναπέμπει 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
την εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος με αιτιο-
λογημένη απόφαση της. Το Τμήμα αφού λάβει υπόψη 
τις υποδείξεις της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
υποβάλλει εκ νέου σε αυτήν, την εισήγηση του. Αν, μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, για 
δεύτερη φορά η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
δεν κάνει αποδεκτή την εισήγηση, το Τμήμα μπορεί να 
υποβάλει απευθείας την εισήγηση του στη Σύγκλητο.

5. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορί-
ζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος, για διετή θητεία. Προεδρεύει της 
Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας 
του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστι-
κού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΣΤ 
του ν. 4485/2017 και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργα-
να του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην απο-
τελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από 
δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον 
αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντή.

Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερ-
χόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολο-
γισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με 
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξι-
οποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση 
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. Ο απολογισμός 
κατατίθεται στο οικείο Τμήμα, στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ.

6. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για την εξωτερική ακα-
δημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του 
ν. 4485/2017). Τα πέντε (5) μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι μέλη 
Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου άλλων 
Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 
13 Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή επιστήμονες της αλ-
λοδαπής ή της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν τα προσόντα 
που προβλέπονται για τους επισκέπτες διδάσκοντες 
στην παράγραφο 5 του άρθρου 36, του αντίστοιχου 
επιστημονικού πεδίου, και με την προϋπόθεση ότι δεν 
υπηρετούν ως διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. Το έκτο 
μέλος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής της Σχολής.

Η θητεία των μελών είναι πενταετής, με δυνατότητα 
ανανέωσης, εκτός από του/της φοιτητή/τριας, του οποί-
ου η θητεία είναι ετήσια.

Η ιδιότητα του Προέδρου, ο τρόπος επιλογής του/της 
μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, καθώς και κάθε ειδικό-
τερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία 
και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 4 έως 6 του ν. 4485/2017, καθορί-
ζονται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 5
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε 30 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. Οι φοιτη-
τές αυτοί κατανέμονται στις τρεις ειδικεύσεις ως εξής: 10 
στην Κλασική Φιλολογία, 10 στη Βυζαντινή Φιλολογία -
Παλαιογραφία και 10 στη Νεοελληνική Φιλολογία.

Επιπλέον ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοι-
τητών/τριών ανά διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 
30/15 (2).

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα δύο 
Π.Μ.Σ. του Τμήματος σε σχέση με τον αριθμό των προ-
πτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος είναι 130/839 
(0,154) και σε σχέση με τον αριθμό των διδασκόντων 
του Τμήματος είναι 130/26 (5) (άρθρο 45 παρ. 1β του 
ν. 4485/2017).

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

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώ-
του κύκλου σπουδών των Τμημάτων «Φιλολογίας», 
«Ιστορίας», «Φιλοσοφίας», «Ιστορίας και Αρχαιολογίας», 
«Ιστορίας και Εθνολογίας», «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας», «Ιστορίας, Αρχαιολογίας 
και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών», «Θεολογίας», 
«Κοινωνικής Θεολογίας», «Ποιμαντικής και Κοινωνικής 
Θεολογίας», «Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολο-
γίας», «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής», «Φιλοσοφικών 
και Κοινωνικών Σπουδών», «Θεατρικών Σπουδών» και 
«Θεάτρου» και των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

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 αίτη-
ση τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο 
ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδι-
κότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του 
ν. 4485/2017, εφόσον υπηρετούν στο Τμήμα Ελληνι-
κής Φιλολογίας και ο τίτλος σπουδών και το έργο που 
επιτελούν στο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 7
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

i. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το Τμήμα, το αργότερο ως τις 15 Μαΐου, προβαίνει 

σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκηρύσ-
σοντας θέσεις με ανοιχτή διαδικασία για την εισαγωγή 
πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. (Δείγμα Προκήρυξης στο Πα-
ράρτημα, αρ. 5). 

Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισα-
γωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων και ο αριθμός εισα-
κτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, κ.λπ., 
οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαι-
ολογητικά που απαιτούνται (βλ. παρακάτω εδάφιο 3).

Οι γραπτές εξετάσεις γλώσσας πραγματοποιούνται 
το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Η ύλη και ο 
τρόπος βαθμολόγησης περιγράφονται στην προκήρυξη.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κα-
τατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος.

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

μελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, η οποία συ-
γκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης.

iii. Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν 

(σε παρένθεση το ποσοστό εκτίμησης):
1. Γενικό βαθμό του πτυχίου από 6,5 και πάνω (10%). Σε 

περίπτωση δύο πτυχίων υπολογίζεται ο μέσος όρος των 
δύο πτυχίων, εφόσον υποβληθούν και τα δύο και εφόσον 
εμπίπτουν και τα δυο στις κατηγορίες που αναφέρονται 
παραπάνω στο άρθρο 6.

2. Οι βαθμοί των προπτυχιακών μαθημάτων που εμπί-
πτουν στην ειδίκευση, την οποία έχει επιλέξει ο υποψή-
φιος/η υποψήφια ως ειδίκευση των μεταπτυχιακών του/
της σπουδών, αθροίζονται και διαιρούνται διά έξι (30%).

3. Τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότη-
τα [σύνταξη και δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, 
σύνταξη και δημοσίευση δοκιμίων, συγγραφή και δη-
μοσίευση επιστημονικών βιβλίων, πτυχιακή εργασία, 
συμμετοχή σε ερευνητικά έργα κ.τ.λ.] (10%),

4. Γνώση μιας ξένης γλώσσας (αγγλικών ή γαλλικών 
ή γερμανικών) σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (15%)- για 
αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες προβλέπεται η γνώση 
μιας ξένης γλώσσας (αγγλικών ή γαλλικών ή γερμανικών) 
και επιπλέον ελληνικών. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της 
ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντι-
καταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/
2003 ή αντίστοιχα επίσημα Πιστοποιητικά Γλωσσομά-
θειας (Στο Παράρτημα, αρ. 6, πίνακας με αντιστοίχιση 
Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας βάσει του Common 
European Framework of Reference for Languages).

β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημε-
δαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
Ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί 
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην 
αλλοδαπή.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν 
αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι 
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει 
να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή 
μετάφραση του τίτλου σπουδών, βάσει του οποίου εκ-
δόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης αντίστοιχου τίτλου σπου-
δών (επιπέδου τουλάχιστον Β2), η γνώση της ξένης γλώσ-
σας πιστοποιείται με γραπτή εξέταση, που διενεργείται 
με ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων. Ελάχιστος 
βαθμός επιτυχίας για τις ξένες γλώσσες είναι το πέντε (5) 
στη βαθμολογική κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10).

Η κατάθεση τίτλου σπουδών γλωσσομάθειας ή η επι-
τυχία στην ξένη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) 
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θεωρείται προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή στην προ-
φορική συνέντευξη.

ε) προφορική συνέντευξη (30%). Ένας από τους βασι-
κούς σκοπούς της συνέντευξης είναι και ο έλεγχος της 
φιλολογικής και γλωσσικής υποδομής των υποψηφίων.

στ) Συστατικές επιστολές (5%): Δύο συστατικές επι-
στολές. Χρησιμοποιείται υποχρεωτικά το πρότυπο που 
υπάρχει στο Παράρτημα, αρ. 7.

Κατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στον Β’ 
Κύκλο είναι το 50% των προβλεπομένων μορίων.

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.
γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους αποφασι-

σθεί να κληθούν. Η συνέντευξη πραγματοποιείται από 
τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής.

δ) Διεξάγει εξετάσεις γλώσσας, εφόσον ο υποψήφιος 
δεν έχει Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

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

στ) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελι-
κός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από την 
Συνέλευση και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων 
της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
(www.helit.duth.gr).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση του 
πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων, εισάγονται όλοι οι ισο-
βαθμήσαντες ως υπεράριθμοι.

Άρθρο 8
Διάρκεια Σπουδών 

1. Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που 

οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την τυχόν εκπόνηση 
και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας.

Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται ότι λήγει με την 
ολοκλήρωση της συγγραφής και της δημόσιας παρουσί-
ασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι έξι (6) εξάμηνα. 
Μετά το πέρας των τριών εξαμήνων ο φοιτητής πληρώνει 
πρόσθετα δίδακτρα, τα οποία ανέρχονται σε 500 ευρώ 
για κάθε επιπλέον εξάμηνο που εγγράφεται, εφόσον δεν 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα έξι απαιτούμενα μαθήμα-
τα. Σε ό,τι αφορά την Μ.Δ.Ε., αν δεν έχει κατατεθεί και 
υποστηριχθεί με επιτυχία μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 
του 2ου ακαδημαϊκού έτους φοίτησης, τότε ο φοιτητής 
υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα δίδακτρα 
για κάθε επιπλέον εξάμηνο. Με τη λήξη των έξι εξαμήνων 
ο φοιτητής διαγράφεται αυτοδίκαια από το μεταπτυχια-
κό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως σοβαροί ιατρικοί ή 
οικογενειακοί λόγοι) και έπειτα από ειδική αιτιολόγηση 
μπορεί να δοθεί από τη Συνέλευση ένα επιπλέον εξάμη-
νο (πέρα από το 6ο) για την ολοκλήρωση των υποχρεώ-
σεων του φοιτητή.

2. Μερική φοίτηση
Στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες προβλέπε-

ται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4485/
2017 (Α’ 114) η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργα-
ζόμενους/νες φοιτητές /τριες, η διάρκεια της οποίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτη-
σης. Προϋπόθεση είναι να εργάζονται αποδεδειγμένα 
τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα. Στην περίπτωση 
αυτή υποχρεούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν 
Βεβαίωση από τον φορέα εργασίας τους, στην οποία θα 
αναγράφονται:

α. Αν είναι μερικής ή πλήρους απασχόλησης
β. Το ωράριο εργασίας τους
Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμε-

νους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν 
να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προ-
γράμματος πλήρους φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρε-
τικά σοβαρές περιπτώσεις, όπως είναι μια σοβαρή χρό-
νια ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί 
λόγοι, στράτευση και λόγοι ανωτέρας βίας.

3. Αναστολή Σπουδών
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στους μεταπτυχιακούς/κές 

φοιτητές/τριες παρέχεται, κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά 
την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής 
δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής 
φοίτησης.

4. Διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών
Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα 

μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται η Συνέλευση του 
Τμήματος μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτρο-
πής, η οποία αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτα-
σης και τους λόγους διαγραφής και τους περιλαμβάνει 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Λόγοι διαγραφής είναι:
α) H μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή 

(η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία, δηλαδή παρακολουθήσεις, εξετάσεις και 
κατάθεση εργασιών),

β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που 
ορίζονται από τον Κανονισμό,

γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δε-
οντολογία, όπως π.χ. η λογοκλοπή, και

δ) αίτηση του/της ίδιου/ας του μεταπτυχιακού/κής 
φοιτητή/τριας.

Άρθρο 9
Όροι φοίτησης

Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποτύχει στην 
εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων τρεις φορές και θεω-
ρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμ-
μα, εξετάζεται, ύστερα από αίτηση του από τριμελή 
επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, τα οποία έχουν το 
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο 
μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης 
διδάσκων.
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Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες εγγράφονται και συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα υπό τους προ-
βλεπόμενους όρους και τις προϋποθέσεις.

Μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος, στην οποία ορίζεται και η χρονική διάρκεια των εγγραφών 
και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή, αρχίζουν οι εγγραφές των εισαγομένων μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών. Στην αίτηση τους δηλώνουν την ειδίκευση, την οποία θα ακολουθήσουν.

Κάθε υποψήφιος/ια, πριν εγγραφεί, πρέπει να λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού και να αποδέχεται τους 
κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η αποδοχή του Κανονισμού συνιστά βασική προϋπόθεση για την απόκτηση και 
διατήρηση της ιδιότητας του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας.

Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται ύστερα από πρόταση της Συνέλευσης να επικουρούν στην επι-
τήρηση εξετάσεων των προπτυχιακών μαθημάτων.

Σε περίπτωση που εξασφαλιστούν σχετικά κονδύλια, οι φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να εργαστούν με 
αμοιβή εν είδει υποτροφίας στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (αρχειοθέτηση υλικού, τακτοποίηση βιβλίων, δανεισμός 
βιβλίων) ή σε όποια άλλη εργασία επιστημονικού, διδακτικού ή ερευνητικού περιεχομένου κριθεί απαραίτητη η 
συμβολή τους.

Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90.
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθή-

ματα, τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α’ και Β’). Από αυτά πέντε είναι υποχρεωτικά και 
ένα επιλογής (Ε).

Κατά το τρίτο (Γ’) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Α. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α’ Κλασική Φιλολογία
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ECTS
ΚΦΙ 501 Ποιητικά Κείμενα Ι Υ 3 10
ΚΦΙ 502 Πεζογραφικά Κείμενα Ι Υ 3 10

ΚΦΙ 503 Παπυρολογία, Παλαιογραφία 
και Κριτική των Κειμένων Υ 3 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ECTS
ΚΦΙ 504 Ποιητικά Κείμενα II Υ 3 10
ΚΦΙ 505 Πεζογραφικά Κείμενα II Υ 3 10
ΚΦΙ 506 Εξειδικευμένα Θέματα Ε 3 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

ΚΦΙ 507 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β’ Βυζαντινή Φιλολογία - Παλαιογραφία

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ECTS

ΜΕΦ 601 Βυζαντινά ποιητικά κείμενα Υ 3 10

ΜΕΦ 602 Βυζαντινά πεζογραφικά κείμενα Υ 3 10

ΜΕΦ 603 Παλαιογραφία Ι Υ 3 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
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Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ECTS

ΜΕΦ 604 Παλαιογραφία II Υ 3 10

ΜΕΦ 605 Κριτική των κειμένων 
και τεχνική των εκδόσεων Υ 3 10

ΜΕΦ 606 Εξειδικευμένα θέματα Ε 3 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

ΜΕΦ 607 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ’ Νεοελληνική Φιλολογία
Α’ ΕΞΑΜΗNO ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ECTS
ΝΕΦ 701 Μεθοδολογία της έρευνας Υ 3 10

ΝΕΦ 702 Λογοτεχνία και Γραμματεία
(απαρχές - τέλος του 18ου αιώνα) Υ 3 10

ΝΕΦ 703 Λογοτεχνία και Γραμματεία 
(19ος_ 21ος αιώνας) Υ 3 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ECTS

ΝΕΦ 704 Εφαρμογές Θεωρίας της Λογοτε-
χνίας Υ 3 10

ΝΕΦ 705 Ζητήματα Συγκριτικής Γραμματο-
λογίας Υ 3 10

ΝΕΦ 706
Ειδικά ερευνητικά θέματα και 

προβλήματα της Νεοελληνικής 
Φιλολογίας

Ε 3 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

ΝΕΦ 707 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Οι πιστωτικές μονάδες του κάθε μαθήματος είναι 10, ενώ της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.) είναι 
30 σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3374/2005. Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας.

Η γλώσσα της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας 
είναι η ελληνική ή, με σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος, δύναται να είναι η αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ειδίκευση Α’ Κλασική Φιλολογία 
Ποιητικά κείμενα Ι
Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές/τριες θα ασχολούνται διεξοδικά με ποιητικά κείμενα από την Αρχαία Ελληνική 

και Λατινική Λογοτεχνία. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα/προσφορά των διδασκόντων θα δίνεται κάθε φορά έμ-
φαση σε ένα ή περισσότερα ποιητικά είδη (Έπος, Λυρική Ποίηση, Δράμα κ.ά.) σε συγκεκριμένο ποιητή/συγκε-
κριμένους ποιητές της Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής Λογοτεχνίας. Τα ποιητικά κείμενα θα προσεγγίζονται 
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τόσο ως λογοτεχνικά έργα, όσο και ως δημιουργίες που 
εντάσσονται στις συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες 
της εποχής τους και ως τέτοια αντικατοπτρίζουν την 
κοινωνία τους και τους ευρύτερους θεσμούς της. Η 
εξέταση της εκάστοτε ιδιαίτερης ποιητικής φωνής θα 
συμβάλλει στην εις βάθος ερμηνεία του περιεχομένου 
και της λειτουργίας των ποιημάτων. Απώτερος στόχος 
είναι η ανάλυση και ερμηνεία ποιητικών κειμένων βάσει 
ενδοκειμενικών και διακειμενικών δεδομένων (παρα-
γωγή: μετρική, γλώσσα, ύφος, δομή, κριτική κειμένου, 
σχέσεις με την προγενέστερη λογοτεχνική παράδοση) 
καθώς επίσης και εξωκειμενικών στοιχείων (προϋποθέ-
σεις και όροι παραγωγής, παρουσίασης και πρόσληψης) 
με τη συνδρομή σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων 
(αφηγηματολογία, σπουδές φύλου, θεωρία της λογοτε-
χνίας κ.ά.). Έμφαση θα δοθεί στην κριτική αντιπαράθεση 
με την υπάρχουσα βιβλιογραφία.

Πεζογραφικά Κείμενα Ι
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες θα 

έλθουν σε επαφή με κείμενα, είδη και συγγραφείς της 
Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής πεζογραφίας. Ανά-
λογα με τη διαθεσιμότητα/προσφορά των διδασκόντων 
θα δίνεται κάθε φορά έμφαση σε ένα ή περισσότερα 
πεζογραφικά είδη (Ρητορική, Ιστοριογραφία, Φιλοσο-
φία, Μυθιστόρημα, Βιογραφία, Επιστημονική Γραμμα-
τεία, Επιστολογραφία κ.ά.), σε συγκεκριμένο συγγραφέα/ 
συγκεκριμένους συγγραφείς της Αρχαίας Ελληνικής και 
της Λατινικής Λογοτεχνίας. Η ενασχόληση με τα κείμε-
να αυτά αποσκοπεί στην εις βάθος ερμηνεία τους με τη 
συνδρομή σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων (αφη-
γηματολογία, σπουδές φύλου, θεωρία της λογοτεχνίας 
κ.ά.), στην εξέταση θεωρητικών, φιλοσοφικών/ιδεολο-
γικών και ιστορικών ζητημάτων που σχετίζονται με τα 
εκάστοτε προς μελέτη λογοτεχνικά είδη και κείμενα και 
την ένταξη τους στα κοινωνικά, ιστορικά και πολιτισμι-
κά συμφραζόμενα διαφόρων περιόδων, καθώς και στη 
συγκριτική εξέταση των κειμένων αυτών με κείμενα της 
προγενέστερης και μεταγενέστερης λογοτεχνικής παρα-
γωγής. Έμφαση θα δοθεί στην κριτική αντιπαράθεση με 
την υπάρχουσα βιβλιογραφία.

Παπυρολογία - Παλαιογραφία - Κριτική των Κειμένων
Όσον αφορά στο προσφερόμενο - ανάλογα με τη δι-

αθεσιμότητα των διδασκόντων - μάθημα της Παπυρο-
λογίας, γενικός στόχος του μαθήματος αυτού θα είναι η 
εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το αντικείμενο της 
Αρχαίας Ελληνικής Παπυρολογίας. Οι φοιτητές/φοιτήτρι-
ες θα εκτίθενται σε διάφορα είδη ελληνικών παπύρων 
από τον 4ο αιώνα π.Χ. ως τον 8ο αιώνα μ.Χ. Θα γνωρίζουν 
και θα χρησιμοποιούν βασικά εγχειρίδια για τη μελέτη 
του αντικειμένου της Ελληνικής Παπυρολογίας. Επίσης, 
θα αναγνωρίζουν, θα περιγράφουν και θα χρονολογούν 
τις ελληνικές παπυρικές γραφές και θα εξοικειώνονται με 
τα διάφορα είδη των φιλολογικών, παρα-φιλολογικών, 
υπο-φιλογικών καθώς και μη φιλολογικών παπύρων, 
ώστε να προχωρούν στην ερμηνευτική προσέγγιση 
των κειμένων και του πλαισίου τους χρησιμοποιώντας 
τα σύγχρονα εργαλεία μελέτης.

Όσον αφορά στο προσφερόμενο - ανάλογα με τη δια-
θεσιμότητα των διδασκόντων - μάθημα της Παλαιογρα-

φίας και της Κριτικής των Κειμένων, οι φοιτητές/τριες 
θα εκτίθενται σε διάφορα είδη ελληνικών και λατινικών 
γραφών μέσω ενδεικτικών παραδειγμάτων από χειρό-
γραφους κώδικες και αρχέτυπες εκδόσεις. Θα γνωρίζουν 
και θα χρησιμοποιούν βασικά εγχειρίδια για τη μελέτη 
του αντικειμένου της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής 
Παλαιογραφίας και Κριτικής των Κειμένων, θα αναγνω-
ρίζουν και θα περιγράφουν τα βασικά είδη της αρχαίας 
ελληνικής και λατινικής γραφής, βραχυγραφίες, στίξη, 
διάστιχα και άλλα σχόλια, μικρογραφίες κ.τ.λ., χειρόγρα-
φων κωδίκων και αρχέτυπων εκδόσεων, θα περιγράφουν 
παλαιογραφικά χειρόγραφους κώδικες εφαρμόζοντας τα 
σύγχρονα παλαιογραφικά κριτήρια, και θα χρονολογούν 
βάσει της γραφής και άλλων ενδείξεων χειρόγραφους 
κώδικες. Επιπλέον, θα εφαρμόζουν τις μεθόδους κριτικής 
των κειμένων σε κείμενα που παραδίδονται μέσω της 
χειρόγραφης παράδοσης με στόχο την αποκατάστα-
ση και κριτική έκδοση τους, τη σύνταξη υπομνημάτων 
(κριτικού, πηγών κ.τ.λ.), την αναγνώριση και ταξινόμηση 
σφαλμάτων, τη στεμματική ανάλυση κ.ά.

Ποιητικά κείμενα II
Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές/τριες θα ασχολούνται 

διεξοδικά με ποιητικά κείμενα από την Αρχαία Ελληνική 
και Λατινική Λογοτεχνία. Το μάθημα αυτό συνεχίζει και 
συμπληρώνει το μάθημα Ποιητικά Κείμενα Ι. Και εδώ, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα/προσφορά των διδασκό-
ντων, θα δίνεται κάθε φορά έμφαση σε ένα ή περισσό-
τερα ποιητικά είδη (Έπος, Λυρική Ποίηση, Δράμα κ.ά.), 
σε συγκεκριμένο ποιητή/συγκεκριμένους ποιητές της 
Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής Λογοτεχνίας. Σε 
αυτή την περίπτωση θα επιλέγονται κείμενα διαφορε-
τικά από εκείνα, με τα οποία οι φοιτητές ασχολήθηκαν 
κατά τη διδασκαλία του μαθήματος Ποιητικά Κείμενα Ι. 
Οι φοιτητές/τριες θα συμπληρώνουν και θα εμβαθύνουν 
τις γνώσεις τους στα εκάστοτε ποιητικά είδη και κείμενα 
προσεγγίζοντας τα βάσει ενδοκειμενικών και διακειμε-
νικών δεδομένων (παραγωγή: μετρική, γλώσσα, ύφος, 
δομή, κριτική κειμένου, σχέσεις με την προγενέστερη 
λογοτεχνική παράδοση), καθώς επίσης και εξωκειμε-
νικών στοιχείων (προϋποθέσεις και όροι παραγωγής, 
παρουσίασης και πρόσληψης) με τη συνδρομή σύγ-
χρονων μεθοδολογικών εργαλείων (αφηγηματολογία, 
σπουδές φύλου, θεωρία της λογοτεχνίας κ.ά). Έμφαση 
θα δοθεί στην κριτική αντιπαράθεση με την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία.

Πεζογραφικά Κείμενα II
Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές/τριες θα ασχολούνται 

διεξοδικά με κείμενα, είδη και συγγραφείς της Αρχαίας 
Ελληνικής και της Λατινικής πεζογραφίας. Το μάθημα 
αυτό συνεχίζει και συμπληρώνει το μάθημα Πεζογρα-
φικά Κείμενα Ι. Και εδώ, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα/
προσφορά των διδασκόντων, θα δίνεται κάθε φορά έμ-
φαση σε ένα ή περισσότερα πεζογραφικά είδη (Ρητορι-
κή, Ιστοριογραφία, Φιλοσοφία, Μυθιστόρημα, Βιογρα-
φία, Επιστημονική Γραμματεία, Επιστολογραφία κ.ά.), σε 
συγκεκριμένο συγγραφέα/συγκεκριμένους συγγραφείς 
της Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής Λογοτεχνίας. Σε 
αυτή την περίπτωση θα επιλέγονται κείμενα διαφορετικά 
από εκείνα, με τα οποία οι φοιτητές ασχολήθηκαν κατά 
τη διδασκαλία του μαθήματος Πεζογραφικά Κείμενα Ι. Οι 
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φοιτητές/τριες θα συμπληρώνουν και θα εμβαθύνουν τις 
γνώσεις τους στα εκάστοτε λογοτεχνικά είδη και κείμενα 
με τη συνδρομή σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων 
(αφηγηματολογία, σπουδές φύλου, θεωρία της λογοτε-
χνίας κ.ά.). Επίσης, θα ασχολούνται σε βάθος με τη μελέ-
τη θεωρητικών, φιλοσοφικών/ιδεολογικών και ιστορικών 
ζητημάτων που σχετίζονται με τα εκάστοτε κείμενα και 
την ένταξη τους στα κοινωνικά, ιστορικά και πολιτισμικά 
συμφραζόμενα διαφόρων περιόδων, καθώς επίσης και 
με τη συγκριτική θεώρηση και εξέταση των κειμένων 
αυτών με κείμενα της προγενέστερης και μεταγενέστε-
ρης λογοτεχνικής παραγωγής. Έμφαση θα δοθεί στην 
κριτική αντιπαράθεση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία.

Εξειδικευμένα Θέματα
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες θα 

μελετήσουν εις βάθος εξειδικευμένα θέματα της Αρχαί-
ας Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας. Κάποια από τα 
αντικείμενα διδασκαλίας που μπορούν να προσφέρονται 
σε αυτό το μάθημα είναι: Η πρόσληψη της ελληνικής και 
ρωμαϊκής αρχαιότητας, οι σύγχρονες θεωρίες λογοτεχνί-
ας και η Κλασική Φιλολογία (διακειμενικότητα, αφηγη-
ματολογία, σπουδές φύλου, ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις 
κ.ά.), η Μυθογραφία, η Μετάφραση (Θεωρία και Πρά-
ξη), οι κοινωνικές και ηθικές αξίες του Ελληνορωμαϊκού 
κόσμου μέσα από τις γραμματειακές πηγές, το Αρχαίο 
Δράμα ως παραστατική τέχνη, η Αρχαία Λογοτεχνική 
Κριτική, οι πολιτισμικές προκαταλήψεις και αλληλεπι-
δράσεις στην αρχαιότητα, ο θρησκευτικός συγκρητισμός 
στην αρχαία ελληνική και λατινική γραμματεία, η Αρχαία 
Ιατρική.

Ειδίκευση Β’ Βυζαντινή Φιλολογία - 
Παλαιογραφία

Βυζαντινά ποιητικά κείμενα
Ύστερα από τη γνωριμία με τα είδη της ποίησης στο 

Βυζάντιο και τους σημαντικότερους εκπροσώπους τους 
(που επιχειρήθηκε στο Προπτυχιακό επίπεδο), το παρόν 
μάθημα έχει ως στόχο τον καταρτισμό επαρκών ανα-
γνωστών/μελετητών της Βυζαντινής ποίησης. Μάλιστα, 
σύμφωνα και με τη γενική κατεύθυνση του όλου Π.Μ.Σ., 
είναι δυνατό να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήματα 
της χειρόγραφης παράδοσης των κειμένων καθώς και σε 
εκδοτικά ζητήματα. Είναι, επίσης, ευκταίο να μελετηθούν 
τρόποι παρουσίασης της βυζαντινής ποίησης που θα την 
καταστήσουν προσιτή αλλά και θελκτική στο σύγχρονο 
αναγνωστικό κοινό.

Βυζαντινά πεζογραφικά κείμενα
Οι φοιτητές «καλούνται» να γίνουν αυτοδύναμοι ανα-

γνώστες/ερευνητές των διαφόρων πεζών κειμένων της 
Βυζαντινής γραμματείας. Γι’ αυτό, ανάλογα με το είδος 
των κειμένων, θα καταρτίζονται σε θέματα που αποτε-
λούν desiderata (ζητούμενα) της έρευνας: Κριτική έκδο-
ση, υπομνηματισμός, εντοπισμός των πηγών, ερμηνεία. 
Είναι, επίσης, σημαντικό στη διάρκεια των μαθημάτων 
να γνωρίσουν (και να χρησιμοποιήσουν και οι ίδιοι) τις 
δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.

Παλαιογραφία Ι
Η Παλαιογραφία έχει ως αντικείμενο την ελληνική 

γραφή και τις διάφορες φάσεις της εξέλιξης της μέσα 
στο χρόνο- λειτουργεί τόσο ως βοηθητική επιστήμη της 

ιστορίας και κλάδος της φιλολογίας, όσο και ως αυτο-
τελής επιστήμη. Τη σημασία της Παλαιογραφίας για τη 
μελέτη του βυζαντινού βιβλίου και του βυζαντινού πο-
λιτισμού εν γένει καταδεικνύουν τα Πρακτικά των εργα-
σιών του διεθνούς συνεδρίου La Paléographie grecque 
et byzantine (Παρίσι 1977), που αποτελούν ορόσημο 
της επιστημονικής καθιέρωσης του κλάδου. Αντικείμενο 
του μαθήματος είναι η Παλαιογραφία σε επίπεδο τόσο 
θεωρητικό (παρουσίαση και εμπέδωση των βασικών θε-
ωρητικών αρχών και ζητημάτων) όσο και πρακτικό (ανά-
γνωση ελληνικών χειρογράφων). Στόχος του μαθήματος 
είναι η εξάσκηση των φοιτητών σε τέτοιο βαθμό, ώστε 
να είναι σε θέση να διαβάζουν με ευχέρεια ελληνικά χει-
ρόγραφα της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου.

Παλαιογραφία II
Το μάθημα Παλαιογραφία II αποσκοπεί στην εμβάθυν-

ση των γνώσεων και την εμπέδωση των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν στο μάθημα Παλαιογραφία Ι. Όσον αφορά 
την ανάγνωση χειρογράφων, το ενδιαφέρον επικεντρώ-
νεται στις χρηστικές γραφές κυρίως του 13ου και του 
14ου αι., σε αυτόγραφα της Κομνήνειας και Παλαιολόγει-
ας εποχής και σε Έλληνες γραφείς της Δύσης. Οι φοιτητές 
καλούνται, σε ένα δεύτερο επίπεδο, να εφαρμόσουν τη 
θεωρητική γνώση σχετικά με τις αρχές και τα βασικά ζη-
τήματα της παλαιογραφίας στη χρονολόγηση χειρογρά-
φων, σε ασκήσεις αναγνώρισης των χαρακτηριστικών 
γραφής (Kennmerkmale) συγκεκριμένων αντιγραφέων 
και ταύτισης χεριών, αλλά και στη μελέτη παρασελιδίων 
σχολίων ως τεκμηρίων της ιστορίας της ανάγνωσης στο 
Βυζάντιο.

Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων
Εμβάθυνση στα θέματα του τίτλου σε σχέση με το 

ομώνυμο προπτυχιακό μάθημα. Αντικείμενο του μαθή-
ματος είναι κάθε τι που σχετίζεται με την κριτική έκδοση 
(βυζαντινού) κειμένου: καταρτισμός στέμματος, καταρ-
τισμός κειμένου (επιλογή μεταξύ γνήσιων παραλλαγών/
φιλολογική εικασία), σύνταξη κριτικού υπομνήματος και 
υπομνήματος πηγών, καταρτισμός ευρετηρίων. Όπως 
είναι αναμενόμενο για Π.Μ.Σ., οι φοιτητές θα κληθούν να 
αντιμετωπίσουν οι ίδιοι τα «προβλήματα» που θέτει μια 
κριτική έκδοση (όχι απλώς να τα γνωρίσουν θεωρητικά). 
Είναι δυνατό να συζητηθούν και οι επιφυλάξεις συγχρό-
νων επιστημόνων σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
της στεμματικής μεθόδου.

Εξειδικευμένα θέματα
Με δεδομένη τη φιλολογική (με στενή έννοια) κα-

τεύθυνση των υπολοίπων μαθημάτων, στο παρόν μά-
θημα μπορούν να ενταχθούν ως αντικείμενα αφενός 
μεν ευρύτερες φιλολογικές αναζητήσεις γύρω από τα 
κείμενα, αφετέρου δε ερευνητικές εφαρμογές και προ-
βληματισμοί των βοηθητικών/συγγενών επιστημών (Βυ-
ζαντινής Ιστορίας, Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Θεολογίας 
κ.λπ.). Επίσης, είναι δυνατόν να διδαχθεί (ανάλογα με 
την προσφορά των διδασκόντων) το αντικείμενο της 
Βυζαντινής Υμνογραφίας, αφού δεν περιλαμβάνεται στο 
μάθημα «Βυζαντινά ποιητικά κείμενα», πάντοτε, βέβαια, 
σε ένα υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τα προπτυχιακά 
μαθήματα και με στόχο την προσωπική «εμπλοκή» του 
φοιτητή με το διδακτικό αντικείμενο.
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Ειδίκευση Γ’ Νεοελληνική Φιλολογία
Μεθοδολογία της έρευνας
Με το πρώτο αυτό μάθημα του Π.Μ.Σ. εισάγουμε μεθο-

δεύσεις που αφορούν σε τρόπους και τομείς έρευνας της 
Επιστήμης της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Η διδασκαλία 
στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών, οι οποίοι θα κληθούν στο τέλος του 
εξαμήνου να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους με εκπόνη-
ση σχετικής εργασίας. Βασικές θεματικές ενότητες του 
μαθήματος θα είναι οι ακόλουθες: α) Βιβλιογραφία και 
επιστημονική ενημέρωση: τρόποι αναζήτησης σε έντυ-
πες και ηλεκτρονικές πηγές. Από την ελληνική προς την 
ξενόγλωσση βιβλιογραφία - Ψηφιοποιημένες βάσεις 
δεδομένων, β) Ιστορία - ιστορία των Ιδεών και Νεοελ-
ληνική Φιλολογία. γ) Ιστορικές βιβλιοθήκες: η σημασία 
τους και οι ερευνητικές δυνατότητες που προσφέρουν. 
δ) Λογοτεχνικά αρχεία: τρόποι προσέγγισης, κίνδυνοι 
και προφυλάξεις, διαμόρφωση ερευνητικών προτάσεων.
ε) Παλαιογραφία - Νεοελληνικά Χειρόγραφα. στ) Ο Τύπος 
(ημερήσιος και περιοδικός) και οι ερευνητικές αναζητή-
σεις που σχετίζονται με αυτόν. ζ) Θεωρητικά εργαλεία και 
η εφαρμογή τους σε λογοτεχνικά κείμενα. η) Η διάσταση 
της συγκριτικής γραμματολογίας και η συμβολή της στη 
φιλολογική έρευνα.

Η εργασία που προαναφέρθηκε μπορεί να εστιάζει 
σε έναν από τους τομείς ή να επιχειρεί συνδυαστικές 
κινήσεις.

Λογοτεχνία και Γραμματεία (απαρχές - τέλος του 18ου 
αιώνα)

Πρόκειται για μια προσέγγιση της νεοελληνικής λογο-
τεχνικής και ευρύτερης γραμματειακής παραγωγής έως 
τον 18° αιώνα με έμφαση σε τρεις τομείς: α) την ιστο-
ρική πορεία και την πολιτισμική κατάσταση ανά τους 
αιώνες με βάση τη θεωρία των ιδεών, β) την ειδολογική 
ταυτότητα και τη θεματική, θεωρητική και μορφολογική 
ταυτότητα των κειμένων ανά εποχές (με δεσπόζοντα και 
ελάσσονα κείμενα, τεχνικές, είδη κ.λπ.), γ) τη συγκριτο-
λογική πλευρά ως προς τις επαφές της ελληνικής με την 
ξένη παραγωγή και δ) την εκ του σύνεγγυς μελέτη λογο-
τεχνικών κειμένων με στόχο την ανάδειξη των ειδικών 
χαρακτηριστικών τους. Η διδασκαλία ανάλογα με τον 
διδάσκοντα θα αποτελεί μια ευρύτερη ή πιο περιορισμέ-
νη (σε συγγραφείς, ομάδες, κινήματα κ.λπ.) προσέγγιση 
του υλικού ή μέρους αυτού.

Λογοτεχνία και Γραμματεία (19ος - 21ος αιώνας)
Πρόκειται για μια προσέγγιση της νεοελληνικής λογο-

τεχνικής και ευρύτερης γραμματειακής παραγωγής από 
τον 19ο έως τον 21ο αιώνα με έμφαση σε τρεις τομείς: 
α) την ιστορική πορεία και την πολιτισμική κατάσταση 
ανά τους αιώνες με βάση τη θεωρία των ιδεών, β) την 
ειδολογική ταυτότητα και τη θεματική, θεωρητική και 
μορφολογική ταυτότητα των κειμένων ανά εποχές (με 
δεσπόζοντα και ελάσσονα κείμενα, τεχνικές, είδη κ.λπ.), 
γ) τη συγκριτολογική πλευρά ως προς τις επαφές της ελ-
ληνικής με την ξένη παραγωγή και δ) την εκ του σύνεγγυς 
μελέτη λογοτεχνικών κειμένων με στόχο την ανάδειξη 
των ειδικών χαρακτηριστικών τους. Η διδασκαλία ανά-
λογα με τον διδάσκοντα θα αποτελεί μια ευρύτερη ή πιο 
περιορισμένη (σε συγγραφείς, ομάδες, κινήματα κ.λπ.) 
προσέγγιση του υλικού ή μέρους αυτού.

Το μάθημα αυτό, καθώς βρίσκεται κοντά στη δική μας 
συγχρονία, εξετάζει ζητήματα της επιστήμης μας, τα 
οποία φωτίζουν και επεξηγούν όψεις του νεοελληνικού 
πολιτισμού μέσα στον οποίον λειτουργούμε.

Εφαρμογές Θεωρίας της Λογοτεχνίας
Με διαφορετικό κάθε φορά βασικό μεθοδολογικό 

εργαλείο από τη μεγάλη ποικιλία των Θεωριών της Λο-
γοτεχνίας, που θα επιβάλλεται από τα ίδια τα κείμενα, η 
έμφαση θα δίνεται στην εφαρμογή, για να εξαχθούν συ-
μπεράσματα που θα προάγουν νέες οπτικές για γνωστά 
ή άγνωστα κείμενα της παράδοσής μας. Παράλληλα, θα 
αποτελεί το μάθημα ένα πολύ σημαντικό σκαλοπάτι για 
τη μεθοδολογική κατεύθυνση στην εκπόνηση της τελι-
κής μεταπτυχιακής εργασίας σε μεθοδολογικό επίπεδο.

Ζητήματα Συγκριτικής Γραμματολογίας
Η σχέση της Νεοελληνικής με άλλες εθνικές λογοτε-

χνίες αποτελεί το κύριο αντικείμενο του μαθήματος. Η 
προσέγγιση θα γίνεται: α) με τον παραδοσιακό συγκρι-
τολογικό τρόπο, που αφορά σε ανίχνευση επιδράσεων, 
συνθήκες πρόσληψης έργων και συγγραφέων, κοινό 
αναγνωστικό ορίζοντα των συγγραφέων, κινήματα και 
την επίδραση τους κ.λπ., β) με νεότερα συγκριτολογικά 
εργαλεία και μεθόδους, όπως η συγκριτική ποιητική, η 
συγκριτική θεωρία των λογοτεχνικών μορφών, η συγκρι-
τική εξέταση της λογοτεχνίας με άλλες τέχνες ή άλλα είδη 
λόγου κ.λπ., καθώς και με την υιοθέτηση της οπτικής των 
πολιτισμικών σπουδών.

Ειδικά ερευνητικά θέματα και προβλήματα της Νεοελ-
ληνικής Φιλολογίας

Το μάθημα αυτό θα είναι μάθημα επιλογής, το οποίο 
θα προσφέρεται και για τυχόν μεταπτυχιακούς φοιτητές 
άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να το παρακολου-
θήσουν. Θα αφορά σε διαφορετικό θέμα ανά έτος και 
διδάσκοντα με έμφαση πάντα σε ένα ειδικό πρόβλημα 
ή γνωστικό τομέα της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Για 
παράδειγμα, ο καθορισμός των απαρχών της Νεοελλη-
νικής Φιλολογίας με ερευνητικές κατευθύνσεις για την 
ενασχόληση με τις πτυχές του, ο ρόλος των Ιστοριών 
της Λογοτεχνίας και η πορεία της έως τώρα έρευνας, 
το ζήτημα του φύλου, όπως αποτυπώνεται στα πλαίσια 
της σύγχρονης ή της παλαιότερης λογοτεχνικής πα-
ραγωγής, θέματα μετανάστευσης και ταυτοτήτων στη 
λογοτεχνία κ.ά.

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διαρκούν από 15 Οκτωβρίου 
έως 10 Φεβρουαρίου για το χειμερινό εξάμηνο και από 1 
Μαρτίου έως 10 Ιουνίου για το εαρινό εξάμηνο. Προβλέ-
πονται 13 εβδομάδες μαθημάτων. Σε περίπτωση που δεν 
πραγματοποιηθεί κάποιο μάθημα από υπαιτιότητα του/
της διδάσκοντα/διδάσκουσας, πρέπει να αναπληρωθεί 
από αυτόν/αυτήν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. 
Δεν αναπληρώνονται υποχρεωτικά τα μαθήματα που 
δεν πραγματοποιούνται λόγω επίσημων αργιών ή από 
υπαιτιότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Στην αρχή κάθε εξαμήνου καταρτίζεται το ωρολόγιο 
πρόγραμμα του εξαμήνου και εγκρίνεται από τη Συνέλευ-
ση του Τμήματος. Οι ώρες που θα πραγματοποιούνται τα 
μαθήματα και τα σεμινάρια μπορούν να είναι είτε πρωι-
νές είτε απογευματινές και δύνανται να πραγματοποιη-
θούν και Σαββατοκύριακα ή αργίες.
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Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους 
διδάσκοντες. Σε κάθε μάθημα με περισσότερους/-ες του 
ενός διδάσκοντες/ουσες ορίζεται από την Συνέλευση 
ένας/μία διδάσκων/ουσα ως υπεύθυνος/η/συντονιστής/
τρια του μαθήματος.

Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια δηλώνει στη 
Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα που επιθυμεί 
να παρακολουθήσει το αργότερο επτά ημέρες πριν από 
την έναρξη της περιόδου διδασκαλίας. Η Γραμματεία 
ετοιμάζει τις σχετικές καταστάσεις πριν από την έναρξη 
των παραδόσεων και τις θέτει στη διάθεση των διδασκό-
ντων/ των διδασκουσών.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή ή 
προφορική εξέταση, εργασία, παρουσίαση, αναφορά, 
συνδυασμό των παραπάνω ή όποιον άλλον τρόπο κρίνει 
πρόσφορο ο διδάσκων. Η ακριβής μορφή της αξιολόγη-
σης 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 Δ.Ε.Π. - υπεύθυνο/συντονιστή του μαθή-
ματος και αναρτώνται στο eclass μαζί με το υλικό του 
μαθήματος.

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

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

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

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 

το αργότερο μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και η παράδοση 
της εργασίας γίνεται από τον φοιτητή έως τις 28 Φεβρου-
αρίου (1η εξεταστική). 

2) Για τη 2η εξεταστική η παράδοση της εργασίας γί-
νεται έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου:
1) το θέμα της εργασίας δίνεται από τον διδάσκοντα 

το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου και η παράδοση 
της εργασίας γίνεται από τον φοιτητή έως τις 30 Ιουνίου 
(1π εξεταστική).

2) Για τη 2η εξεταστική η παράδοση της εργασίας γί-
νεται έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Μετά το πέρας της εξεταστικής οι ασκήσεις, τα γραπτά 
δοκίμια και κάθε άλλο τεκμήριο εξέτασης φυλάσσονται 
από τον διδάσκοντα. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις:

1η εξεταστική: 11-28 Φεβρουαρίου 
2η εξεταστική: 11-30 Ιουνίου
3η εξεταστική: 1-10 Σεπτεμβρίου
Για το Π.Μ.Σ. προβλέπεται και διδασκαλία με μέσα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία δεν ξεπερνά το τρι-
άντα πέντε τοις εκατό (35%) και είναι προαιρετική (ανά-
λογα με τις εκάστοτε ανάγκες των διδασκόντων ή των 

μεταπτυχιακών φοιτητών). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
διεξάγεται μέσω του Συστήματος Τηλεδιασκέψεων Δ.Π.θ. 
«Συνεργεία» (https: // synergia.duth.gr) ή μέσω Skype for 
Business, που διαθέτει το Δ.Π.θ.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική 
και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος. Επιτρέ-
πονται 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 
επαγγελματικών υποχρεώσεων), τότε μετά από αίτηση 
του/της ενδιαφερόμενου/ης μεταπτυχιακού φοιτητή/
τριας η περίπτωση εξετάζεται από την Συντονιστική Επι-
τροπή του Π.Μ.Σ., η οποία εγκρίνει ή όχι το αίτημα και 
εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για την τελική 
έγκριση. Στην αρχή του εξαμήνου η γραμματεία του με-
ταπτυχιακού ετοιμάζει και παραδίδει σε κάθε διδάσκο-
ντα το παρουσιολόγιο του μαθήματος. Τον έλεγχο της 
παρουσίας του/της Μ.Φ. στα μαθήματα ασκεί ο διδά-
σκων/η διδάσκουσα το μάθημα, ο οποίος συμπληρώνει 
το παρουσιολόγιο και το παραδίδει στη γραμματεία του 
μεταπτυχιακού με το τέλος του εξαμήνου.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των παρουσιών αυτών 
δεν επιτευχθεί, ο/η φοιτητής/τρια θεωρείται αποτυχών/
χούσα στο μάθημα αυτό.

Φοιτητές/τριες που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από 
την τελική εξέταση ή που δεν παραδίδουν εγκαίρως τις 
καθορισμένες εργασίες βαθμολογούνται με μηδέν (0).

Οι προθεσμίες υποβολής των εργασιών τηρούνται αυ-
στηρά. Για σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους και 
μόνο μετά από ατομική συνεννόηση με τον διδάσκοντα/
τη διδάσκουσα, επιτρέπεται παράταση της προθεσμίας 
υποβολής της εργασίας για διάστημα όχι μεγαλύτερο 
των δεκαπέντε ημερών. Σε περίπτωση μη έγκαιρης κα-
τάθεσης, η εργασία δεν προσμετράται στην τελική αξι-
ολόγηση του/της φοιτητή/τριας.

Η βαθμολογία των μαθημάτων ανακοινώνεται έως τις 
31 Μαρτίου για το χειμερινό εξάμηνο, έως τις 20 Ιουλίου 
για το εαρινό εξάμηνο και έως τις 30 Σεπτεμβρίου για την 
επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

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

Άριστα από οκτώ και πενήντα (8,50) μέχρι δέκα (10),
Λίαν καλώς από έξι και πενήντα (6,50) ως και οκτώ και 

σαράντα εννέα (8,49),
Καλώς από πέντε (5) ως και έξι και σαράντα εννέα 

(6,49).
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων 

κατατίθενται με ευθύνη του/της διδάσκοντος/διδάσκου-
σας ή του/της υπεύθυνου/ης συντονιστή/τριας του μα-
θήματος στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις ημερομηνίες 
που προαναφέρθηκαν.

Δεν επιτρέπεται η επαναληπτική εξέταση, προκειμένου 
ο φοιτητής να βελτιώσει τη βαθμολογία του. Υπάρχει 
μόνο μία επαναληπτική εξέταση για το α’ και β’ εξάμηνο, 
η οποία διενεργείται τον Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση απο-
τυχίας και στην επαναληπτική περίοδο του Σεπτεμβρίου 
για το β’ εξάμηνο, ο φοιτητής/η φοιτήτρια υποχρεούται 
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να παρακολουθήσει το ίδιο ή άλλο ισοδύναμο μάθημα 
το επόμενο εξάμηνο. Αν αποτύχει και πάλι, προκειμένου 
να δηλώσει μαθήματα μετά το γ’ εξάμηνο, καταβάλλει εκ 
νέου δίδακτρα, όπως προαναφέρθηκε.

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθμούς 
των μαθημάτων του Προγράμματος και τον βαθμό της 
μεταπτυχιακής εργασίας. Η κλίμακα βαθμολογίας ορί-
ζεται από 0-10- προβιβάσιμος βαθμός ορίζεται το πέ-
ντε (5) και οι μεγαλύτεροι του. Ο βαθμός της εργασίας 
προκύπτει από το Μ.Ο. των προβιβάσιμων βαθμών των 
εξεταστών. Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. συνάγεται από τον Μ.Ο. 
του βαθμού της Δ.Μ.Ε. και τον Μ.Ο. του βαθμού των μα-
θημάτων σε αναλογία 40% και 60% αντιστοίχως.

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. με ευθύνη της Γραμματείας κα-
ταχωρείται στον ατομικό φάκελο του/της φοιτητή/τριας. 
Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται αρχείο με ατομι-
κή μερίδα για κάθε Μ.Φ., στην οποία καταγράφονται τα 
μαθήματα που παρακολουθεί και οι βαθμολογίες που 
επιτυγχάνει, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με 
τις σπουδές του.

Άρθρο 11
Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας

Ο/Η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια υποχρεούται ατομι-
κά να εκπονήσει και με επιτυχία να υποστηρίξει δημόσια 
τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία το Γ’ εξάμηνο 
σπουδών.

Το θέμα της πρέπει να εντάσσεται στο αντικείμενο του 
Π.Μ.Σ. και ειδικότερα της ειδίκευσης που έχει επιλέξει 
ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια και να αξιοποιεί τις 
γνώσεις που αποκτήθηκαν στα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και 
σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Σχετικά με την ανάληψη, εκπόνηση και υποστήριξη της 
Διπλωματικής εργασίας ορίζονται τα εξής:

1. Αίτηση - Υποβολή θέματος
Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα 

υποβολής θέματος Δ.Ε., εφόσον έχει ολοκληρώσει με 
επιτυχία όλα τα μαθήματα των δύο (2) πρώτων εξαμήνων.

Μέχρι το τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου υποβάλλει αί-
τηση, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος 
της διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέ-
πων/ο υ σα (με Βεβαίωση για τη σύμφωνη γνώμη του) 
και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας 
στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες δεν 
καταθέτουν την αίτηση εντός των χρονικών ορίων που 
ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό, μεταθέτουν, 
με δική τους ευθύνη, κατά ένα τουλάχιστον εξάμηνο την 
έναρξη εκπόνησης της Δ.Ε. και καταβάλλουν τα δίδα-
κτρα, όπως προβλέπεται.

2. Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του/της 

υποψηφίου/ιας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής 
και συγκροτεί την Τριμελή εξεταστική επιτροπή για την 
έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι 
και ο/η επιβλέπων/ο υ σα.

Ο ανώτατος αριθμός διπλωματικών εργασιών για κάθε 
μέλος Δ.Ε.Π. του Π.Μ.Σ. που μπορεί να αναλάβει ανά έτος, 
ως πρώτος επιβλέπων, είναι δύο, εκτός της περίπτωσης 
που δεν επαρκούν οι διδάσκοντες της Ειδίκευσης.

3. Παρουσίαση και ολοκλήρωση της Διπλωματικής 
Εργασίας:

Για να εγκριθεί η εργασία ο/η φοιτητής/τρια οφείλει 
να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει 
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με 
το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Μετά την εκπόνηση της Δ.Ε. ο/η μεταπτυχιακός/ή φοι-
τητής/τρια υποβάλλει στον επιβλέποντα και στα άλλα 
δύο μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής αντί-
γραφα της τελικής Διπλωματικής Εργασίας το αργότερο 
μέχρι τα μέσα Μαρτίου, προκειμένου να υποστηριχτεί 
η Δ.Ε. πριν τη λήξη του εαρινού εξαμήνου, ή μέχρι τις 
10 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να υποστηριχτεί η Δ.Ε. το 
αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου. Σε κάθε περίπτωση, 
η εργασία πρέπει να περιέρχεται στα χέρια της Επιτρο-
πής ένα μήνα πριν την υποστήριξη. Η Τριμελής Επιτροπή 
καταθέτει τα σχόλια της τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν 
την υποστήριξη. Εφόσον υπάρχει θετική κρίση από την 
Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, ορίζεται η συγκεκριμένη 
ημερομηνία της προφορικής εξέτασης - παρουσίασης 
στο χρονικό διάστημα που προαναφέρθηκε. Η έκταση 
και το βάθος της προφορικής εξέτασης κατά την υπο-
στήριξη είναι ανάλογα της μορφής παρουσίασης της 
εργασίας.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής, σε έκτακτο ανοικτό σεμινάριο.

Η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας βασίζεται 
σε ένα σύνολο κανόνων ποιότητας, που απαιτεί η φι-
λολογική επιστήμη και έχουν ήδη διευκρινιστεί στους 
μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια 
των μεταπτυχιακών σπουδών τους, και περιλαμβάνουν 
την τυχόν πρωτότυπη ή καινοτόμο συνεισφορά της, την 
τυχόν ύπαρξη δημοσιεύσεων σε έγκυρα διεθνή περιοδι-
κά ή συνέδρια, καθώς και τον χαρακτήρα της εργασίας: 
θεωρητικό, εργαστηριακό ή βιβλιογραφικό.

Κατά την παρουσίαση - υποστήριξη της Μ.Δ.Ε., για την 
οποία απαιτείται η παρουσία και των τριών μελών της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η Επιτροπή συντάσ-
σει και υπογράφει πρακτικό Δημόσιας Παρουσίασης της 
Μ.Δ.Ε., στο οποίο αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις ή 
σχόλια, καθώς και ο βαθμός κάθε μέλους της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής και ο τελικός βαθμός. Για την 
έγκριση της Δ.Μ.Ε. απαιτείται θετική ψήφος τουλάχιστον 
δύο μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση 
που απουσιάζουν από τη διαδικασία ένα ή περισσότερα 
μέλη, τότε ορίζεται εντός της επομένης εβδομάδας νέα 
ημερομηνία υποστήριξης.

Κατόπιν της έγκρισης της από την Επιτροπή, αναρτάται 
υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο της Σχολής Κλασι-
κών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνα-
τότητα επανυποβολής της μετά από δύο μήνες, αφού 
βελτιώσει την εργασία ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/
τρια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Εξεταστικής Επι-
τροπής.

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή, 
ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα, το 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ28152 Τεύχος Β’ 2553/02.07.2018

επόμενο ακαδημαϊκό έτος, να αλλάξει το θέμα και τον/
την επιβλέποντα/ουσα. Στην περίπτωση και δεύτερης 
αποτυχίας ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλεί-
εται από τη χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

Πλήρες αντίγραφο της Διπλωματικής Εργασίας (μαζί 
με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις) υποβάλλεται, 
μετά την αποδοχή της, στη Βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. και σε 
ηλεκτρονική μορφή στο ηλεκτρονικό αρχείο που διατη-
ρείται στο Τμήμα. Οι Διπλωματικές εργασίες αποτελούν 
ιδιοκτησία του Π.Μ.Σ., το οποίο διατηρεί το δικαίωμα 
της χρήσης και αναπαραγωγής τους για διδακτικούς και 
ερευνητικούς σκοπούς.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απώλειας, αντικειμενικής 
αδυναμίας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης ή σπου-
δαίου λόγου, είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της 
επιβλέποντα/ου σας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

Η Μ.Δ.Ε. πρέπει να περιέχει αναγνωρίσιμα στοιχεία 
πρωτοτυπίας και συμβολή στην επιστημονική γνώση.

Το κείμενο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τη 
δομή μιας επιστημονικής εργασίας, δηλαδή να περιλαμ-
βάνει περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγρα-
φή των πορισμάτων - αποτελεσμάτων της εργασίας, τη 
μεθοδολογία, επιστημονική τεκμηρίωση, παραδοχές, 
βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά 
ή επεξηγηματικά στοιχεία (αναγκαία σχήματα, διαγράμ-
ματα, φωτογραφίες, εικόνες κ.τ.λ.). Καθώς πρόκειται για 
φιλολογική εργασία, απαιτούνται σωστός τρόπος έκ-
φρασης και ορθογραφίας και σαφής διατύπωση των 
συμπερασμάτων.

Συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και συνοδεύε-
ται από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων περίπου σε 
γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. στην αγγλική ή 
γαλλική ή γερμανική γλώσσα). Με σύμφωνη γνώμη της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος, η συγγραφή της μπορεί να γί-
νει στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική ή ιταλική 
γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει 
εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική γλώσσα.

Η έκταση της εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 
30.000 λέξεις, ούτε να είναι μικρότερη από 15.000 λέ-
ξεις. Στον αριθμό λέξεων δεν συμπεριλαμβάνονται η πε-
ρίληψη, η βιβλιογραφία και τα παραρτήματα (πίνακες, 
σχεδιαγράμματα κ.λπ.). Προτείνεται η χρήση της γραμ-
ματοσειράς Times New Roman, 12 στιγμών, με διάστημα 
ενάμισι και περιθώρια όλα τριών εκατοστών. Στις υπο-
σημειώσεις να χρησιμοποιούνται γράμματα 10 στιγμών 
και μονό διάστημα.

Στο εξώφυλλο θα αναγράφεται το Ίδρυμα, ο τίτλος του 
Π.Μ.Σ., το ονοματεπώνυμο του φοιτητή/τριας, ο αριθμός 
Μητρώου του/της, ο τίτλος της εργασίας, ο επιβλέπων 
και τα μέλη της Επιτροπής.

Άρθρο 12
Δικαιώματα και παροχές

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα 
δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προ-
βλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του πρώτου 

κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δω-
ρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

Το Τμήμα οφείλει να εξασφαλίζει στους μεταπτυχια-
κούς/κές φοιτητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα 
συγγράμματα και την διδασκαλία ή άλλες διευκολύνσεις.

Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων είναι απαραίτητα 
προφορικός για Μ.Φ. με πρόβλημα δυσλεξίας, ενώ για 
Μ.Φ. με αναπηρία ή άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να αποβαίνει όσο 
το δυνατόν πιο βοηθητικός γι’ αυτούς. Το Τμήμα υπο-
χρεούται να εξασφαλίζει με ειδικές κατασκευές (ράμπες 
κ.τ.λ.) την πρόσβαση των Μ.Φ. με αναπηρία στους χώ-
ρους διδασκαλίας, στη Βιβλιοθήκη, στα εργαστήρια και 
στη Γραμματεία.

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες έχουν τις κάτωθι υπο-
χρεώσεις:

- Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του ισχύ-
οντος προγράμματος σπουδών και να υπογράφουν τα 
βιβλία παρουσίας.

- Να υποβάλουν τις απαιτούμενες εργασίες μέσα στις 
καθορισμένες προθεσμίες.

- Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
- Να υποβάλουν στη Γραμματεία, πριν την αξιολόγηση 

της διπλωματικής τους εργασίας, υπεύθυνη δήλωση ότι 
η διπλωματική εργασία αυτή δεν αποτελεί προϊόν λο-
γοκλοπής ούτε στο σύνολο ούτε σε επιμέρους τμήματα 
αυτής.

- Να καταβάλουν τα τέλη φοίτησης, όπως ορίζεται στον 
παρόντα κανονισμό.

- Να σέβονται και να τηρούν τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών, τις αποφάσεις των οργάνων του Π.Μ.Σ., 
του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας και του Δ.Π.θ., κα-
θώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Άρθρο 14
Τέλη φοίτησης

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται 
στην καταβολή τελών φοίτησης.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το 
σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 
1.500 ευρώ.

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους 
και συγκεκριμένα η πρώτη δόση κατά την εγγραφή του 
φοιτητή και οι άλλες δύο δόσεις πριν την έναρξη του 
2ου και 3ου εξαμήνου στις ημερομηνίες που ορίζονται 
από τη Γραμματεία.

Στους φοιτητές που δικαιούνται και επιλέγουν μερική 
φοίτηση παρέχεται η δυνατότητα καταβολής των διδά-
κτρων σε έξι δόσεις των 250 ευρώ η καθεμία ως εξής: μία 
πρώτη δόση κατά την εγγραφή τους, και άλλες 5 δόσεις 
πριν την έναρξη του 2ου, του 3ου, του 4ου, του 5ου και 
του 6ου εξαμήνου στις ημερομηνίες που ορίζονται από 
τη Γραμματεία.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογα-
ριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Δ.Π.Θ., ο οποίος 
είναι αρμόδιος για τη διαχείριση τους.
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Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν 
εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πριν 
να προβούν στην υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής τους Εργασίας.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά 
προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το 
εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν 
ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό 
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου 
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα 
πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχε-
ται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/
τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τρι-
άντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοι-
τητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, 
επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/
ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβά-
νονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυ-
νάμει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 
31, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, 
για το οποίο κατά τον χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. 
έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από 
τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/
τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/
ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής 
σε Π.Μ.Σ.

Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαι-
ούνται απαλλαγή. Οι φοιτητές που απαλλάσσονται από 
τα τέλη φοίτησης πρέπει να κάνουν υπεύθυνη δήλωση, 
στην οποία να αναφέρεται ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία 
από άλλο φορέα ή Ίδρυμα.

Η παράβαση από τα αρμόδια για την επιλογή των φοι-
τητών/τριών όργανα των διατάξεων των παραγράφων 1 
έως 3 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και των σχετικών 
προβλέψεων του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει 
την πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής από-
λυσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο π.δ. 160/2008 
(Α’ 220).

Άρθρο 15
Υποτροφίες

Χορηγούνται τρεις (3) υποτροφίες καλύτερης επίδο-
σης, μία για κάθε ειδίκευση, σε κάθε κύκλο του Π.Μ.Σ. 
στο τέλος του β’ εξαμήνου.

Οι υποτροφίες χορηγούνται βάσει αντικειμενικών κρι-
τηρίων.

Το ύψος της κάθε υποτροφίας ορίζεται στα 500 ευρώ 
και δίνεται στον/στην πρωτεύσαντα/σασα σε κάθε ειδί-
κευση. Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης 
υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των 
υποτρόφων καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήμα-
τος. Είναι δυνατόν να χορηγούνται, επίσης, υποτροφίες 

παρακολούθησης συνεδρίων, σεμιναρίων, θερινών σχο-
λείων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές έπειτα από απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 16
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

Ο τίτλος του Δ.Μ.Σ. είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος 
του ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και υπογράφε-
ται από τον/την Πρύτανη/ι, τον/την Πρόεδρο του Τμή-
ματος και τον/την Γραμματέα του Τμήματος ή τους/τις 
νόμιμους/ες αναπληρωτές τους.

Στον/Στην απόφοιτο/η του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί-
ται, πριν από την απονομή, βεβαίωση ότι έχει περατώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμματος.

Στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επισυνάπτεται 
Παράρτημα Διπλώματος σε σχέση με το οποίο ισχύουν 
οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 του ν. 3374/2005 και της 
υπουργικής απόφασης Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (Β’ 1466) 
και το οποίο αποτελεί ένα επεξηγηματικό έγγραφο που 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το 
γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το 
καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με 
επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών 
ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν 
τα Ιδρύματα.

Άρθρο 17
Διδακτικό Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στα Π.Μ.Σ. αναλαμ-
βάνουν:

α) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας.
β) Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 

Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και 
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για το οποίο δεν είναι 
δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

γ) Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/80 του Τμή-
ματος Ελληνικής Φιλολογίας.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017: «Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται 
κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη 
Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα 
μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες σύμ-
φωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή το άρθρο 19 του 
ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011. Σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., του-
λάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των διδασκόντων 
προέρχεται από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή 
το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α 173) ή την παρ. 7 του 
άρθρου 29 του ν. 4009/2011, ή αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Τα μέλη Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι 
εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το 
οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής».

Στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 κα-
θορίζονται οι προϋποθέσεις αμοιβής των μελών ΔΕΠ. 
Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:
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«3. Προϋπόθεση για την αμοιβή μέλους Δ.Ε.Π. για τη 
συμμετοχή του σε Π.Μ.Σ., με τη μορφή μαθήματος, σε-
μιναρίου ή εργαστηρίου, αποτελεί η διδασκαλία χωρίς 
αμοιβή, επιπλέον των νομίμων υποχρεώσεων του, ενός 
μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, σε 
τουλάχιστον ένα Π.Μ.Σ. του Τμήματος του ή άλλου Τμή-
ματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., εφόσον στο Τμήμα του 
δεν λειτουργεί Π.Μ.Σ. Η αμειβόμενη και η χωρίς αμοιβή 
διδασκαλία είναι ίσης διάρκειας και παρέχονται μέσα 
στο ίδιο ή άλλο ακαδημαϊκό εξάμηνο, σε κάθε, όμως, 
περίπτωση μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Οι παραπάνω 
προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όσα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν 
νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) τουλάχιστον ωρών εβδο-
μαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.

4. Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε 
τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν 
υπερβαίνει ανά μήνα το τριάντα τοις εκατό (30%) των 
μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν κα-
θοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017.

Η συμμετοχή σε Π.Μ.Σ. σε καμία περίπτωση δεν συνι-
στά επιχειρηματική δραστηριότητα ή άσκηση ελευθέρι-
ου επαγγέλματος κατά την έννοια της περίπτωσης θ’ της 
παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 
99 του ν. 4310/2014 (Α 258)».

δ) Ομότιμοι Καθηγητές και Αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, η οποία ορίζει: «Ομό-
τιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των 
Α.Ε.Ι. διδάσκουν στα Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 και στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και υπάγονται στις 
διατάξεις των παραγράφων 3 και 4» και τη διάταξη της 
παρ. 1κ) του άρθρου 45 του ν. 4485/2017, η οποία ανα-
φέρει ότι ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε 
Π.Μ.Σ. ορίζει μεταξύ άλλων τους ειδικότερους όρους 
και τις προϋποθέσεις συμμετοχής αφυπηρετησάντων 
μελών Δ.Ε.Π. σε Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο 6 
του άρθρου 36.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 8 του 
ν. 4009/2011 «Οι συνταξιούχοι καθηγητές που απασχο-
λούνται στα προγράμματα του προηγούμενου εδαφίου 
αμείβονται μόνο από ίδιους πόρους του ιδρύματος».

Σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 4386/2016 οι ομότι-
μοι καθηγητές μπορούν να διδάσκουν σε Π.Μ.Σ. χωρίς 
αμοιβή.

Με αιτιολογημένη απόφαση της η Συνέλευση του Τμή-
ματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό προ-
σωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, 
μπορεί να αποφασίσει:

- την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων 
Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή

- την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευ-
νητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του 
ν. 4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευ-
νητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.

Επιπλέον η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της, 
έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., 
μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους/ες επι-
στήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή/τριας 

ή ερευνητή/τριας σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες 
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017.

Φροντιστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο μαθημάτων 
του Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατίθενται, εκτός των ανωτέρω, 
και σε μέλη του διδακτικού προσωπικού καθώς και σε 
υποψήφιους/ες διδάκτορες των οικείων προς το Πρό-
γραμμα Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης ή άλλων συναφών Τμημάτων του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλου Α.Ε.Ι.

Η Συνέλευση του Τμήματος ή/και η Διεύθυνση του 
Π.Μ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένες να αναθέτουν διδασκαλία 
σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ούτε τα μέλη Δ.Ε.Π. 
είναι υποχρεωμένα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα 
Π.Μ.Σ., αν καλύπτουν τις υπό του νόμου προβλεπόμενες 
υποχρεώσεις τους στα προπτυχιακά προγράμματα του 
Ιδρύματος.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μα-
θημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφα-
σίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από 
εισήγηση της Σ.Ε.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέ-
ξεων και του τρόπου εξέτασης του μαθήματος, η παρά-
θεση σχετικής βιβλιογραφίας, η επικοινωνία με τους/τις 
μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.

Άρθρο 18
Διοικητική Υποστήριξη

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

α) Δημιουργείται θέση Διευθυντή/ριας για κάθε Π.Μ.Σ. 
στο Τμήμα εκείνο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, το οποίο έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας 
του.

β) Ο/Η Διευθυντής/ρια κάθε Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. 
και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του/της, με από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για διετή θητεία.

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

δ) Ο/Η Διευθυντής/ρια του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρ-
μόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά 
στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. 
Ο/Η Διευθυντής/ρια δεν μπορεί να έχει περισσότερες 
από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επι-
πλέον αμοιβή για το διοικητικό του/της έργο ως Διευ-
θυντή/ριας.

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

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

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

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

2. Υποχρεώσεις Γραμματείας
Το Τμήμα στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει και 

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

Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν τα Π.Μ.Σ. 
εκτός ωρών εργασίας τους στο Πανεπιστήμιο, καθώς 
και αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί έργο σχετικά με 
τα Π.Μ.Σ., δύνανται να αμείβονται για τις υπερωριακές 
υπηρεσίες που παρέχουν.

Άρθρο 19
Υλικοτεχνική Υποδομή

Στο Τμήμα υπάρχει, ήδη από την αρχή της λειτουργί-
ας του παλαιού Π.Μ.Σ., Γραμματεία Π.Μ.Σ. σε ξεχωριστό 
γραφείο και με γραμματέα, η οποία θα ασχολείται απο-
κλειστικά με το Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Στον Αναλυτικό 
Προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. έχουν προβλεφθεί αμοι-
βές και για επιπλέον διοικητικό ή τεχνικό προσωπικό, 
το οποίο θα αναλάβει τη μηχανοργάνωση του Π.Μ.Σ. 
«Κείμενα και Πολιτισμός» και την υποβοήθηση της γραμ-
ματειακής υποστήριξης στην αρχή της λειτουργίας του.

Το Τμήμα διαθέτει Αίθουσα Πληροφορικής, άρτια 
εξοπλισμένη με καινούρια μηχανήματα, για εφαρμογές 
έργων που θα πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες. 
Της αίθουσας προΐσταται μέλος Ε.Τ.Ε.Π. με ειδικότητα 

στην Πληροφορική. Επίσης, στο Τμήμα υπάρχει μεγάλη 
αίθουσα με σύγχρονο εξοπλισμό για τηλεδιασκέψεις, η 
οποία χρησιμοποιείται και για εκδηλώσεις, αλλά και για 
τις Συνελεύσεις των διδασκόντων.

Με βάση την έκθεση του Τμήματος, σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παρ. 3γ του ν. 4485/2017, το Τμήμα Ελληνικής 
Φιλολογίας διαθέτει Βιβλιοθήκη, η οποία αριθμεί περί-
που 35.000 τόμους βιβλίων και περιοδικών, καθώς και 
ικανό αριθμό ανατύπων. Η Βιβλιοθήκη έχει προσωπικό 
δύο μόνιμων υπαλλήλων Ε.Τ.Ε.Π., έναν βιβλιοθηκονόμο 
και μία φιλόλογο. Το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης είναι 
εξοπλισμένο με σειρά υπολογιστών, από τους οποίους 
οι φοιτητές μπορούν να κάνουν τις διαδικτυακές τους 
αναζητήσεις. Το υλικό που διαθέτει η Βιβλιοθήκη είναι 
σε θέση να υποστηρίξει τους φοιτητές Π.Μ.Σ. και στις 
τρεις κατευθύνσεις που προτείνονται στον σχεδιασμό.

Το Τμήμα διαθέτει αίθουσα διδασκαλίας μεταπτυχια-
κών σεμιναρίων, εξοπλισμένη με υπολογιστή και προ-
βολέα, καθώς και πέντε αίθουσες διδασκαλίας προπτυ-
χιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, εξοπλισμένες με 
σύγχρονα μέσα νέων τεχνολογιών, ώστε να ανταποκρί-
νονται στις ανάγκες του διδακτικού έργου.

Στη διάθεση του Τμήματος υπάρχει μεγάλος χώρος 
διδασκαλίας, εξετάσεων αλλά και εκδηλώσεων στο Κε-
ντρικό Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης.

Σε όλους τους χώρους όπου στεγάζεται το Τμήμα λει-
τουργεί σύνδεση με το διαδίκτυο, ενσύρματη αλλά και 
ασύρματη, έτσι ώστε οι διδάσκοντες και οι φοιτητές να 
διαθέτουν πολλές δυνατότητες επικοινωνίας.

Μεγάλα φωτοτυπικά μηχανήματα λειτουργούν στη Βι-
βλιοθήκη, τη Γραμματεία, το κεντρικό κτήριο με γραφεία 
διδασκόντων, καθώς και σε ορισμένα από τα Ερευνητικά 
Εργαστήρια. Το Τμήμα διαθέτει τρία Ερευνητικά Εργα-
στήρια:

• Εργαστήριο Γλωσσολογίας (με πλούσιο εξοπλισμό)
• Εργαστήριο Παπυρολογίας (με πλούσιο εξοπλισμό)
• Εργαστήριο Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογί-

ας (δεν διαθέτει ακόμα χώρους και μηχανήματα)
Από όσα προηγήθηκαν γίνεται φανερό ότι το Τμήμα 

διαθέτει χώρους, εξοπλισμό, Βιβλιοθήκη και προσωπι-
κό, ώστε να υποδεχτεί τους φοιτητές του νέου Π.Μ.Σ. με 
τρόπο ικανοποιητικό.

Άρθρο 20
Χρηματοδότηση - Οικονομική Διαχείριση Π.Μ.Σ.

Η χρηματοδότηση των Π.Μ.Σ. προέρχεται από: 
α) Τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζό-

μενων για την οργάνωση του φορέων σύμφωνα με το 
άρθρο 43 του ν. 4485/2017,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
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ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία,
η) σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα 

λειτουργικά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολο-
κλήρου από τις ως άνω πηγές χρηματοδότησης, μέρος 
των λειτουργικών του εξόδων μπορεί να καλύπτεται από 
τέλη φοίτησης.

Για τη χρηματοδότηση του ΑΕΙ., για τη λειτουργία 
Π.Μ.Σ., από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσμετράται θετικά 
το γεγονός της λειτουργίας Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης.

Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον 
Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται ως εξής:

α) Εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα 
του προγράμματος τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες 
διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, με-
τακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χο-
ρήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού 
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των 
Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά 
νόμο υποχρεώσεις τους.

β) Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη 
των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη 
φοίτησης.

Η κατανομή της παραγράφου 4 δεν ισχύει στην περί-
πτωση δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκε-
κριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις.

Το Τμήμα οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, με ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδων-εξόδων του 
Π.Μ.Σ., με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά 
κατηγορία και ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των 
αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού 
των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.

Η οικονομική διαχείριση κάθε κύκλου Π.Μ.Σ. αποτελεί 
ξεχωριστό υλοποιούμενο έργο από τον Ειδικό Λογαρια-
σμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και γίνεται 
σύμφωνα με το σκοπό και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας 
του τελευταίου. Ως κύκλος Π.Μ.Σ. νοείται η οριζόμενη 
από την Ιδρυτική απόφαση του κάθε Π.Μ.Σ. συνολική 
διάρκειά του.

Η οικονομική διαχείριση κάθε υλοποιούμενου έργου 
Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με 
βάση τον προϋπολογισμό ο οποίος εγκρίνεται από τη 
Σύγκλητο ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Συνέλευ-
σης του Τμήματος και κατόπιν αποδοχής της διαχείρισης 
του από την Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης.

Επιστημονικά Υπεύθυνος των υλοποιούμενων έργων 
του Π.Μ.Σ. ορίζεται ο Διευθυντής του εκάστου Π.Μ.Σ., ο 
οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και 
τις αρμοδιότητες του Επιστημονικά Υπεύθυνου, όπως 
προσδιορίζεται στο ν. 4485/2017 και στον εγκεκριμένο 
από τη Σύγκλητο Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότη-
σης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του εγκεκριμένου 
από την αρμόδια Συνέλευση του Τμήματος προϋπολογι-

σμού του Π.Μ.Σ. και την προσαρμογή αυτού στις εκάστο-
τε ανάγκες ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και Επιστημονικός 
Υπεύθυνος του Έργου έχει τη δυνατότητα, μόνο μετά 
από σχετική εξουσιοδότηση των παραπάνω αρμοδίων 
οργάνων, να αυξομειώνει και να αναδιανέμει τα προϋ-
πολογισθέντα ποσά στην κάθε κατηγορία δαπάνης του 
προϋπολογισμού. Στην περίπτωση τροποποίησης των 
τελών φοίτησης προσαπαιτείται η δημοσίευση της σχε-
τικής τροποποίησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 21
Λογοκλοπή

Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια καταθέτοντας 
οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία είναι υποχρεωμέ-
νος/η να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις 
απόψεις άλλων.

Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παρά-
πτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας 
κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση ερ-
γασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα 
αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρί-
ωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της 
υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοι-
χειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για 
διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας Καθηγητή/τριας, 
η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη 
διαγραφή του/της.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή 
του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του 
προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος.

Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της 
αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε πα-
ράβαση των διατάξεων περί πνευματικής

ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια κατά 
τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή 
την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 22
Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. έχει την ιστοσελίδα του στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα. Η επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. 
ενημερώνεται διαρκώς και περιέχει όλες τις πληροφο-
ρίες και ανακοινώσεις του Προγράμματος και αποτε-
λεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των φοιτητών και 
φοιτητριών.

Άρθρο 23
Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.

1. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος/ουσας από 
τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες,, οι οποίοι/ες, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εσωτερικό σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος, με τη λήξη κάθε 
μαθήματος αξιολογούν συνολικά το μάθημα ως προς το 
περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, τα προτεινόμενα 
συγγράμματα κ.τ.λ.
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Με ευθύνη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. διοργανώνονται 
ημερίδες με αντικείμενο τη συζήτηση - μελέτη των μα-
θημάτων του Π.Μ.Σ. και των περιεχομένων του, ώστε να 
εκτιμάται μεταξύ άλλων ο βαθμός στον οποίο συνδέεται 
το πρόγραμμα με την πρόοδο της επιστήμης, την αγορά 
εργασίας και τις ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα.

2. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του 
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με 
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξι-
οποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση 
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. Ο απολογισμός 
κατατίθεται στο Τμήμα, στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ.

3. Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης 
της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στο ν. 4009/2011 
(Α’ 189), εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. 
κάθε Σχολής, διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμβου-
λευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.).

4. Με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών

Σπουδών συγκροτείται μία Ε.Σ.Ε. για τα Π.Μ.Σ. και τις 
διδακτορικές σπουδές κάθε Τμήματος και τα μέλη της 
επιλέγονται από σχετικό Μητρώο αξιολογητών που τη-
ρείται σε κάθε Σχολή. Για την κατάρτιση του Μητρώου 
κάθε Τμήμα προτείνει, με τεκμηριωμένη εισήγηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος, τρία (3) μέλη από την ημε-
δαπή ή την αλλοδαπή. Λοιπές λεπτομέρειες ως προς 
την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου, ορί-
ζονται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση συγκρό-
τησης της Ε.Σ.Ε. εκδίδεται ύστερα από διαβούλευση με 
τους Προέδρους των Τμημάτων, αφού προηγουμένως 
έχει διερευνηθεί η διαθεσιμότητα των υποψηφίων, και 
αφορά, κατά προτίμηση, σε υποψηφίους/ες ίδιου ή συ-
ναφούς γνωστικού αντικειμένου με τα γνωστικά αντικεί-
μενα που θεραπεύουν τα υπό αξιολόγηση προγράμμα-
τα σπουδών και που έχουν διακριθεί για το ερευνητικό
τους έργο.

5. Τα μέλη των Ε.Σ.Ε. στην αρχή της θητείας τους ενη-
μερώνονται για κάθε θέμα που αφορά στα Π.Μ.Σ., κα-
θώς και στις διδακτορικές σπουδές που εκπονούνται 

στα αντίστοιχα Τμήματα της Σχολής, όπως τα γνωστικά 
αντικείμενα που θεραπεύουν, τον αριθμό των φοιτητών/
τριών, τους κανόνες επιλογής, το λειτουργικό κόστος και 
τα τέλη φοίτησης. Ειδικότερα, ο απολογισμός της πα-
ραγράφου 2 με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται 
αμελλητί στα μέλη της οικείας Ε.Σ.Ε.

6. Ανά πενταετία τα μέλη των Ε.Σ.Ε. επισκέπτονται τις 
εγκαταστάσεις του Τμήματος για επαρκές χρονικό δι-
άστημα, κατά το οποίο συναντώνται και συζητούν με 
εκπροσώπους των διδασκόντων/ουσών και των φοιτη-
τών/τριών, καθώς και με τους Διευθυντές και τα μέλη 
των συλλογικών οργάνων των Π.Μ.Σ., προκειμένου να 
διαμορφώσουν την τελική έκθεση αξιολόγησης. Η τελική 
έκθεση αξιολόγησης, η οποία περιέχει και προτάσεις για 
τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, υπο-
βάλλεται στην Κοσμητεία, στο Τμήμα και στη Σύγκλητο, 
προκειμένου να τη συνεκτιμήσει για τη συνέχιση ή μη 
της λειτουργίας των Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο 
8 του άρθρου 32.

7. Στα μέλη των Ε.Σ.Ε. καταβάλλονται δαπάνες μετακί-
νησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 
Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

8. Ο απολογισμός και οι αξιολογήσεις του παρόντος 
άρθρου δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο των 
Ιδρυμάτων και κοινοποιούνται, με ευθύνη της Κοσμη-
τείας, στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, λαμβάνονται δε υπόψη στις διαδικασίες εξωτε-
ρικής αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας του 
ν. 4009/2011.

9. Οι Σχολές οφείλουν να καταρτίσουν το Μητρώο 
αξιολογητών και να συγκροτήσουν την Επιστημονική 
Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), σύμφωνα με τις πα-
ραγράφους 3 και 4 του άρθρου 44 έως τον Σεπτέμβριο 
του έτους 2018, άλλως μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την ίδρυση κάθε Π.Μ.Σ.

Άρθρο 24
Ειδικές διατάξεις

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον, που δεν 
καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί 
με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συ-
γκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού 
και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 12 Μαρτίου 2018 

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02025530207180028*


		2018-07-03T09:43:02+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




