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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Νοεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. Συγκλήτου
17/19/15 Οκτωβρίου 2019
Έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παρευξείνιος
χώρος και ελληνισμός» του Τμήματος Γλώσσας,
Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμ. 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
490/31.8.2018 τ. ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνεται η
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία
τεσσάρων (4) ετών, από 1.9.2018 έως 31.8.2022.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/4.8.2017, τ.Α΄), η οποία τροποποιήθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2.3.2018,
τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος κάθε Π.Μ.Σ., ο οποίος
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό
τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017, τ.Α΄), σύμφωνα με τις
οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, … να
καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς
του άρθρου 45».
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
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7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
στην αριθμ. 17/28.8.2019 συνεδρίαση της και το απόσπασμα πρακτικού αυτής.
8. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 86/58/
31.5.2018 (Β΄ 2870) με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός» του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε εφαρμογή
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
9. Την με αριθμ. 6/2/10.5.2018 εισήγηση της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. και το απόσπασμα
πρακτικού αυτής.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ»
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ.
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών οργανώνονται και λειτουργούν:
α) σε αυτοδύναμα Τμήματα που παρέχουν σπουδές
πρώτου κύκλου,
β) από περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλων
Α.Ε.Ι. ή από Τμήματα Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα
και Ινστιτούτα που αναφέρονται στο άρθρο 13 Α του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) συμπεριλαμβανομένων
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένα τουλάχιστον
από τα συνεργαζόμενα Τμήματα να είναι αυτοδύναμο
και
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γ) από αυτοδύναμα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε
συνεργασία με Τμήματα αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της
αλλοδαπής.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Π.Θ. εντάσσονται
μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης
αποστολής του. Αναφέρονται σε συγγενείς με τα Τμήματά 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 διατάξεις 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 17ης/28.8.2019 συνεδρίασης της
Συνέλευσης του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και
Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών καταρτίζεται ο παρών Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.,
ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 3
Σκοπός του Π.Μ.Σ.
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται
στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από
επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω
προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.
Ειδικότερα, το εν λόγω Π.Μ.Σ. αποσκοπεί, μέσω της
ακαδημαϊκής διδασκαλίας, της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής και άσκησης:
α. στην εξειδίκευση και την επικαιροποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης πτυχιούχων Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίων της
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχων Στρατιωτικών
και Αστυνομικών Σχολών στους τομείς:
i. Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός: ιστορία
ii. Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός: πολιτισμός
β. στη διασφάλιση των επιστημονικών προϋποθέσεων
για όσους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση
διδακτορικού διπλώματος
γ. στη σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι/ες
θα καταστούν ικανοί/ές να παράγουν νέα γνώση στους
προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς.
Άρθρο 4
Όργανα του Π.Μ.Σ.
Αρμόδια Όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
είναι:
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1. Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ., η οποία είναι το αρμόδιο
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 τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία έχει τις εξής
αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στη Σύγκλητο διά της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 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 της Συντονιστικής Επιτροπής
γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,
δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων 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 (στη συνέχεια 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 εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για
διετή θητεία, κατά τη λήξη της οποίας με ευθύνη του Διευθυντή συντάσσεται 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 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 Επιτροπή 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 διαπιστώνει αλληλοεπικάλυψη 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 αιτιολογημένη απόφασή
της. Το Τμήμα αφού λάβει υπόψη τις υποδείξεις της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, υποβάλλει εκ νέου
σε αυτήν, την εισήγησή 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 εισήγησή του στη Σύγκλητο.
5. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής είναι μέλος
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. Είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού 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. Η θητεία του είναι διετής, δεν
μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες
θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.
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Στον Διευθυντή ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
• να θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της Συνέλευσης
του ΤΓΦΠΠΧ
• να επιβλέπει την ομαλή διδακτική, διοικητική και λογιστική διαχείριση του Π.Μ.Σ..
• να ελέγχει την αποτελεσματική υλοποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ. και να μεριμνά για
την προσαρμογή του στις εκάστοτε ανάγκες, μόνο μετά
από εξουσιοδότηση της Συνέλευσης του ΤΓΦΠΠΧ, να
αυξομειώνει και να αναδιανέμει τα προϋπολογισθέντα
ποσά στην κάθε κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισμού.
6. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (στη συνέχεια Ε.Σ.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για την
εξωτερική ακαδημαϊκή 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 αλλοδαπής ή της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν τα
προσόντα που προβλέπονται για τους επισκέπτες/τριες
διδάσκοντες/ουσες στην παράγραφο 5 του άρθρου 36,
του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, και με την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες/ουσες σε
Π.Μ.Σ. της Σχολής. Το έκτο μέλος είναι μεταπτυχιακός/ή
φοιτητής/τρια της Σχολής.
Η θητεία των μελών είναι πενταετής, με δυνατότητα
ανανέωσης, εκτός από τον/την φοιτητή/τρια, του οποίου
η θητεία είναι ετήσια.
Η ιδιότητα του/της Προέδρου, ο τρόπος επιλογής του/
της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, καθώς και κάθε
ειδικότερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής,
σύμφωνα με τις παραγράφους 4 έως 6 του ν. 4485/2017,
καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 5
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανά ακαδημαϊκό έτος.
Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
του Π.Μ.Σ. ανά διδάσκοντα είναι 1.81 (20/11). Ο μέγιστος
αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος
είναι 80 και σε σχέση με τον αριθμό των προπτυχιακών
φοιτητών είναι 0,109 (80/730) ενώ ανά διδάσκοντα είναι
4,70 (80/17) (άρθ. 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 πρώτου
κύκλου σπουδών Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστικών
Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς
και πτυχιούχοι Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών.
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Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε
φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.Δ.Ι.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν μετά
από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες και
μόνο ένας/μία κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45,
εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος Σπουδών και το έργο που επιτελούν σε αυτό είναι συναφή με
το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 7
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
i. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η Συνέλευση του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ., σε ημερομηνίες που
ορίζονται από τα μέλη της, προβαίνει σε πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκηρύσσοντας θέσεις με
ανοιχτή διαδικασία για την εισαγωγή πτυχιούχων στο
Π.Μ.Σ.
Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων και ο αριθμός εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής,
κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο
διάστημα που ορίζεται σε κάθε προκήρυξη, στη Γραμματεία του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξείνιων Χωρών, στη διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 1 (Β΄
Κτίριο), 69100, Κομοτηνή.
ii. Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων
Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π.. που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, η οποία συγκροτείται με απόφαση της
Συνέλευσης του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.
iii. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συγκεκριμένα, ποσοτικά και ποιοτικά, και γίνονται γνωστά
στους/στις υποψηφίους/ες με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ.
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται ως
εξής:
- βαθμός πτυχίου x 2
- πτυχίο (εκτός του πρώτου με βάση το οποίο δηλώνεται η υποψηφιότητα): 10 μόρια
- μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 15 μόρια (μοριοδοτείται 1 μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών)
- διδακτορικός τίτλος σπουδών: 20 μόρια
- πτυχίο ξένης γλώσσας1
1

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται
με τους εξής τρόπους:
α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003,
β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και
ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό
δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

46212

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

α. για την προαπαιτούμενη από τον ν. 4485 (άρθρο 34,
2) πιστοποιημένη γνώση γλώσσας, επίπεδο Γ2: 5 μόρια
β. για οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα
επίπεδο Β2: 5 μόρια για το καθένα, επίπεδο Γ1: 7 μόρια
για το καθένα, επίπεδο Γ2: 10 μόρια
- συνέντευξη: 30 μόρια
- συγγραφικό έργο: 5-10 μόρια
- πιστοποιημένα σεμινάρια μέχρι 5 μόρια
Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής επιλογής η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του
Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ..
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/τις υποψηφίους/ες που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια που ορίζονται από
τον ν. 4485 (απαραίτητη πιστοποίηση ξένης γλώσσας ή
κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Σχολών και
Τμημάτων μη Ανθρωπιστικών Επιστημών).
γ) Καλεί σε συνέντευξη τους/τις υποψηφίους/ες. Η
συνέντευξη πραγματοποιείται από τα μέλη της οικείας
Επιτροπής Επιλογής.
δ) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους/τις υποψηφίους/ες και
προβαίνει στην τελική επιλογή.
ε) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός
πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος με τρόπο που να διασφαλίζει τον σεβασμό
των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.
Άρθρο 8
Διάρκεια Σπουδών
1. Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια των σπουδών στο Π.Μ.Σ. για την
απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Στα τρία πρώτα εξάμηνα γίνεται η διδασκαλία των υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος και των μαθημάτων εξειδίκευσης. Στη διάρκεια του τετάρτου εξαμήνου εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται ότι λήγει με την
ολοκλήρωση της συγγραφής και της δημόσιας παρουσίασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του/της σπουδές μέσα στο διπλάσιο της προβλεπόμενης διάρκειας
σπουδών του Π.Μ.Σ..
2. Αναστολή Σπουδών
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στους μεταπτυχιακούς/κές
φοιτητές/τριες παρέχεται, κατόπιν υποβολής σχετικής
αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί
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 εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
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να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά τη
διάρκεια της αναστολής, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/
τρια χάνει την ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας. Ο χρόνος
της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
3. Διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών
Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα
μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται η Συνέλευση του
Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. μετά από πρόταση της Σ.Ε., η οποία αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης και τους λόγους
διαγραφής.
Λόγοι διαγραφής είναι:
α) η μη επαρκής πρόοδος του/της μεταπτυχιακού/ής
φοιτητή/τριας (η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή
στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή παρακολουθήσεις, εξετάσεις),
β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων,
όπως ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό
γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία, όπως π.χ. η λογοκλοπή
δ) υπέρβαση του διπλάσιου χρόνου της οριζόμενης
διά του παρόντος Κανονισμού διάρκειας φοίτησης
ε) αίτηση του/της ίδιου/ας του/της μεταπτυχιακού/
κής φοιτητή/τριας.
Άρθρο 9
Όροι φοίτησης
Μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών στην οποία ορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή, καθώς και η χρονική διάρκεια
των εγγραφών, αρχίζουν οι εγγραφές των εισαγομένων
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.
Κάθε υποψήφιος/ια, πριν εγγραφεί, λαμβάνει γνώση
αυτού του Κανονισμού και αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ.. Η αποδοχή του Κανονισμού συνιστά
βασική προϋπόθεση για την απόκτηση και τη διατήρηση
της ιδιότητας του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας.
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες εγγράφονται και
συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα υπό τους
προβλεπόμενους όρους και τις προϋποθέσεις.
Αν ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποτύχει στην
εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και θεωρείται ότι δεν
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται
ύστερα από αίτησή του/της από τριμελή επιτροπή μελών
Δ.Ε.Π. του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ., τα οποία έχουν το ίδιο ή συναφές
γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και
ορίζονται από τη Συνέλευση του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.. Από την
επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η διδάσκων/ουσα
της εξέτασης.
Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120.
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα
σπουδών (Α΄, Β΄ και Γ΄). Το σύνολο των μαθημάτων είναι
υποχρεωτικά.
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Η τριμελής επιτροπή επίβλεψης και ο/η υποψήφιος/α
Κατά το τέταρτο (Δ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται
η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας συνεργάζονται για τη διατύπωση του θέματος της διτης οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε πλωματικής εργασίας και με βάση αυτό ορίζουν την
30.
εξειδίκευση σε έναν από τους τομείς:
Το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
α. Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός: ιστορία
προσδιορίζει την εξειδίκευση.
β. Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός: πολιτισμός.
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

ΓΦΠΠΧ 1

Παρευξείνιος χώρος: ιστορία/γεωγραφία Ι

8

ΓΦΠΠΧ 2

Γλώσσες και διάλεκτοι στον Παρευξείνιο χώρο

8

ΓΦΠΠΧ 3

Ποντιακός ελληνισμός (18ος - 21ος αιώνας)

7

ΓΦΠΠΧ 4

Εθνικές, εθνοτικές, θρησκευτικές ταυτότητες στον Παρευξείνιο χώρο

7

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

ΓΦΠΠΧ 5

Παρευξείνιος χώρος: ιστορία/γεωγραφία ΙΙ

8

ΓΦΠΠΧ 6

Γλωσσική πολιτική: οι παρευξείνιες γλώσσες στην Ελλάδα

7

ΓΦΠΠΧ 7

Η αρχαιολογική έρευνα στο Β. Αιγαίο και τον Παρευξείνιο χώρο

8

ΓΦΠΠΧ 8

Η λαογραφική και εθνογραφική έρευνα στον Παρευξείνιο χώρο

7

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

ΓΦΠΠΧ 9

Η ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση στον Παρευξείνιο χώρο

7

ΓΦΠΠΧ 10

Παρευξείνιες λογοτεχνίες στην ελληνική μετάφραση

7

ΓΦΠΠΧ 11

Θρησκευτικοί, εκπαιδευτικοί και πολιτικοί θεσμοί στον Παρευξείνιο χώρο

8

ΓΦΠΠΧ 12

Η ελληνική διασπορά στον Παρευξείνιο χώρο

8

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το σύνολο των διδακτικών ωρών που αντιστοιχούν
στα μαθήματα τα οποία αναφέρονται στο πρόγραμμα
ανέρχεται σε 468.
Γλώσσα μαθημάτων: ελληνική.
Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται και εγκρίνεται από
τη Συνέλευση του Τμήματος για κάθε κύκλο σπουδών
και για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Στην αρχή κάθε εξαμήνου καταρτίζεται το ωρολόγιο
πρόγραμμα των μαθημάτων.
Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή εξέταση ή εργασία ή συνδυασμό των παραπάνω. Η ακριβής
μορφή της αξιολόγησης καθορίζεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα ή τους/τις διδάσκοντες/ουσες σε σχέση
και με τη φύση του κάθε μαθήματος και εγκρίνεται από
τη Συνέλευση του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ..
Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης 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).
Οι όροι αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιούνται κατά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος
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από το μέλος Δ.Ε.Π. - υπευθύνου/συντονιστή του μαθήματος.
Το κάθε μάθημα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωση της
διδασκαλίας των περιεχομένων του.
Η από απόσταση εκπαίδευση δεν ξεπερνά το τριάντα
πέντε τοις εκατό (35%) του συνόλου των διδακτικών
ωρών και γίνεται σε πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης διαδραστικού τύπου του Δ.Π.Θ..
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και διαπιστώνεται με ευθύνη του/της διδάσκοντος/
ουσας. Οι απουσίες δεν μπορούν να ξεπερνούν το 1/5
των διδακτικών ωρών. Στην περίπτωση που ο αριθμός
απουσιών είναι μεγαλύτερος 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 τη Σ.Ε. και εγκρίνεται Συνέλευση του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ..
Σε περίπτωση που ο αριθμός των παρουσιών αυτών
δεν επιτευχθεί, ο/η φοιτητής/τρια θεωρείται αποτυχών/
ούσα στο μάθημα αυτό.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων
καταχωρούνται στο προσωπικό portfolio κάθε ματαπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας.
Δεν επιτρέπεται η επαναληπτική εξέταση προκειμένου
ο/η φοιτητής/τρια να βελτιώσει τη βαθμολογία του.
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Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τον Μ.Ο. των μαθημάτων καθενός από τα τρία πρώτα εξάμηνα (ποσοστό
75%) και τον βαθμό της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) (ποσοστό 25%).
Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. με ευθύνη της Γραμματείας του
Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του/της
φοιτητή/τριας.
Άρθρο 11
Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας
Ο/Η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια υποχρεούται ατομικά να εκπονήσει και με επιτυχία να υποστηρίξει δημόσια
τη Μ.Δ.Ε. του εργασία μετά την ολοκλήρωση του τετάρτου εξαμήνου σπουδών.
Το θέμα της εντάσσεται στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
και ειδικότερα σε μία από τις ειδικεύσεις:
α. Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός: ιστορία
β. Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός: πολιτισμός.
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 Μ.Δ.Ε. εφόσον έχει ολοκληρώσει με
επιτυχία όλα τα μαθήματα των τριών πρώτων εξαμήνων.
Μετά το τρίτο εξάμηνο σπουδών υποβάλει αίτηση
στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/
ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης
εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών.
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 Μ.Δ.Ε..
2. Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Η Συνέλευση του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ., 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/ουσα.
3. Παρουσίαση και ολοκλήρωσης της Διπλωματικής
Εργασίας
Για να εγκριθεί η εργασία ο/η φοιτητής/τρια οφείλει
να την υποστηρίξει ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής
επιτροπής, τα μέλη της οποίας πρέπει να έχουν την ίδια
ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ..
Μετά την εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. ο/η μεταπτυχιακός/ή
φοιτητής/τρια υποβάλλει στον επιβλέποντα και στα άλλα
δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής αντίγραφα του τελικού κειμένου. Εφόσον υπάρχει θετική κρίση από την
τριμελή εξεταστική επιτροπή, ορίζεται η ημερομηνία της
προφορικής εξέτασης - παρουσίασης. Η παρουσίαση
της Μ.Δ.Ε. γίνεται ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής
επιτροπής και είναι ανοικτή στο κοινό, σε ημερομηνία
και χώρο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ..
Η παρουσίαση διαρκεί από 15΄εως 20΄.
Η αξιολόγηση της Μ.Δ.Ε. βασίζεται σε ένα σύνολο
κανόνων ποιότητας που ορίζονται από το Π.Μ.Σ.: πρω-
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τοτυπία του θέματος, μεθοδολογία της έρευνας, βιβλιογραφική υποστήριξη, δομή, έκταση (τουλάχιστον 100
σελίδες, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος
γραμμάτων 12, διάστιχο μονό), περίληψη 300 λέξεων
στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, καθώς και στην
προφορική παρουσίαση κατά τη δημόσια υποστήριξη.
Η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας βασίζεται
σε ένα σύνολο κανόνων ποιότητας που θεσπίζει κάθε
Π.Μ.Σ. και περιλαμβάνουν την τυχόν πρωτότυπη ή καινοτόμο συνεισφορά της, την τυχόν ύπαρξη δημοσιεύσεων
σε έγκυρα διεθνή περιοδικά ή συνέδρια καθώς και τον
χαρακτήρα της εργασίας: Θεωρητικός, Εργαστηριακός,
Υπολογιστικός ή βιβλιογραφικός.
Κατά την παρουσίαση - υποστήριξη της Μ.Δ.Ε., η τριμελής εξεταστική επιτροπή συντάσσει και υπογράφει
Πρακτικό Δημόσιας Παρουσίασης στο οποίο αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια καθώς και ο τελικός
βαθμός.
Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται
υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ..
Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής της μετά από δύο μήνες, αφού
βελτιώσει την εργασία ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/
τρια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.
Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή,
ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα, το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος, να αλλάξει το θέμα και τον/
την επιβλέποντα/ουσα. Στην περίπτωση και δεύτερης
αποτυχίας ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλείεται από τη χορήγηση του Δ.Μ.Σ..
Πλήρες αντίγραφο της Μ.Δ.Ε. (μαζί με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις) υποβάλλεται, μετά την αποδοχή
της, στη βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. και σε ηλεκτρονική μορφή στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας
και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών. Οι Μ.Δ.Ε. 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 σπουδαίου λόγου, είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της
επιβλέποντα/ουσας ή μέλους της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του
Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ..
Άρθρο 12
Δικαιώματα και παροχές
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα
δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του πρώτου
κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
Το Π.Μ.Σ. προσπαθεί να εξασφαλίζει στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία ή άλλες διευκολύνσεις. Εφόσον εγγραφούν φοιτητές/τριες με κινητικά
προβλήματα τα μαθήματα θα διεξάγονται σε αίθουσα
του ισογείου στο οποίο υπάρχει πρόσβαση.
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Άρθρο 13
Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν τις κάτωθι
υποχρεώσεις:
- Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του
ισχύοντος προγράμματος σπουδών και να υπογράφουν
τα παρουσιολόγια.
- Να υποβάλλουν τις απαιτούμενες εργασίες μέσα στις
καθορισμένες προθεσμίες.
- Να συμμετέχουν στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
- Να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
πριν την αξιολόγηση της Μ.Δ.Ε., υπεύθυνη δήλωση ότι
η διπλωματική εργασία αυτή δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής ούτε στο σύνολο ούτε σε επιμέρους τμήματα
αυτής.
- Να σέβονται και να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών, τις αποφάσεις των οργάνων
του Π.Μ.Σ., του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και του Δ.Π.Θ., καθώς και
την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
Άρθρο 14
Τέλη φοίτησης
Το Π.Μ.Σ. «Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός» θα
λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης ή δίδακτρα.
Άρθρο 15
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
Ο τίτλος του Δ.Μ.Σ. είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος
του ορίζεται από τη Συνέλευση του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. και υπογράφεται από τον/την Πρύτανη του Δ.Π.Θ. τον/τη Διευθυντή/τρια του Π.Μ.Σ.
Στον τίτλο του Π.Μ.Σ. αναφέρονται το Α.Ε.Ι. και το
Τμήμα που απονέμουν το δίπλωμα, και το έμβλημα του
ιδρύματος.
Στον/Στην απόφοιτο/η του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν από την απονομή, βεβαίωση ότι έχει περατώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμματος.
Στο Δ.Μ.Σ. 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 την 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 16
Διδακτικό Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. οι διδάσκοντες/ουσες
προέρχονται κατά εκατό τοις εκατό (100%) από μέλη
Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. ή διδάσκοντες
σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19
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του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29
του ν. 4009/2011.
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 διδακτορικής διατριβής.
Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του
Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ., σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό
προσωπικό 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 ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή
- νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Επιπλέον η Συνέλευση του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. με απόφασή
της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του/της Διευθυντή/
τριας του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους/ες επιστήμονες 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, σύμφωνα 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 του Τμήματος Γλώσσας,
Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών.
Η Συνέλευση του Τμήματος δεν είναι υποχρεωμένη να
αναθέτει διδασκαλία σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,
ούτε τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι υποχρεωμένα να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους στο Π.Μ.Σ., αν καλύπτουν τις υπό του
νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους στα προπτυχιακά προγράμματα του Ιδρύματος.
Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Γλώσσας,
Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών μετά
από εισήγηση της Σ.Ε..
Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων/ουσών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή
των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο
τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.
Άρθρο 17
Διοικητική Υποστήριξη
1. Διεύθυνση του Π.Μ.Σ. - Υποχρεώσεις Διευθυντή/ριας
α) Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. είναι μέλος στο
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεί-
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νιων Χωρών του Δ.Π.Θ. το οποίο έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας του.
β) Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε.
και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του/της, με απόφαση της Συνέλευσης για διετή θητεία.
γ) Ο/Η Διευθυντής/τρια είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου
ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό
αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
δ) Τα καθήκοντά του/της ορίζονται στον νόμο και στον
παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο/Η Διευθυντής/
ια δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το
διοικητικό του/της έργο ως Διευθυντής/τρια.
ε) Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. επιπλέον είναι αρμόδιος/α μετά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. για τη σύνταξη του απολογισμού του Προγράμματος του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του, καθώς και των
λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση
των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση 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 Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών. Για την κατάρτιση και την υλοποίηση του
απολογισμού ο/η Διευθυντής/ια επικουρείται από τον
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
στ) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ., ως Επιστημονικά
Υπεύθυνος/η του αντίστοιχου έργου, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών
και συνυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Επιπλέον,
ο/η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η ευθύνεται για την ορθή
υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου
του Π.Μ.Σ. και για τη σκοπιμότητα των δαπανών που
συνδέονται με την εκτέλεσή του και παρακολουθεί το
οικονομικό αντικείμενό του.
ζ) Οι εκπρόσωποι του Π.Μ.Σ. έχουν υποχρέωση να
ενημερώνουν τη Συνέλευση, όταν αυτό τους ζητηθεί
από τον/την Πρόεδρο.
2. Υποχρεώσεις Γραμματείας
Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ.
αναλαμβάνει και τη διοικητική του υποστήριξη.
Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν το Π.Μ.Σ.
εκτός ωρών εργασίας τους στο Πανεπιστήμιο δύνανται
να αμείβονται για την πρόσθετη εργασία (πέραν των
συμβατικών τους υποχρεώσεων της κύριας απασχόλησης) που παρέχουν.
Άρθρο 18
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, εξοπλισμός) του Τμήματος Γλώσσας,
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Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και ο
ειδικός εξοπλισμός που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της
λειτουργίας του Διακρατικού, Διαπανεπιστημιακού, Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) «Ψυχοπαιδαγωγικές, Διδακτικές και Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες».
Άρθρο 19
Χρηματοδότηση - Οικονομική Διαχείριση Π.Μ.Σ.
Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το
άρθρο 43 του ν. 4485/2017,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται 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 Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Το Π.Μ.Σ. οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, με ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ., απολογισμό εσόδωνεξόδων του Προγράμματος με αναγραφή της κατανομής
των δαπανών ανά κατηγορία.
Η οικονομική διαχείριση του Π.Μ.Σ. αποτελεί ξεχωριστό έργο που υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης και γίνεται σύμφωνα με τους σκοπούς του και
το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας του Δ.Π.Θ. Ως κύκλος του Π.Μ.Σ.
νοείται η οριζόμενη συνολική διάρκεια σπουδών.
Επιστημονικά Υπεύθυνος/η των υλοποιούμενων έργων του Π.Μ.Σ. ορίζεται ο/η Διευθυντής/τρια όπως προσδιορίζεται στο ν. 4485/2017 και στον εγκεκριμένο από
τη Σύγκλητο Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Για την αποτελεσματική υλοποίηση του εγκεκριμένου
από τη Συνέλευση προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ. και την
προσαρμογή αυτού στις εκάστοτε ανάγκες ο/η Διευθυντής/τριά του και Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η του Έργου, δύναται, κατόπιν προηγούμενης σύμφωνης γνώμης
των παραπάνω αρμοδίων οργάνων να αιτείται προς την
Επιτροπή Ερευνών προς έγκριση την αυξομείωση ή και
την ανακατανομή των προϋπολογισθέντων ποσών στην
κάθε κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισμού.
Άρθρο 20
Λογοκλοπή
Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια καταθέτοντας
οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία είναι υποχρεωμένος/η να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις
απόψεις άλλων.
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Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας
κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/
της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να
στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του οικείου
Τμήματος για διαγραφή του/της.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας Καθηγητή/τριας, η
Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της.
Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής
δεοντολογίας παραπέμπεται στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος στη
Συνέλευση του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ..
Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της
αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση 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 21
Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
Το Π.Μ.Σ. εξυπηρετείται από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται διαρκώς και
περιέχει όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις του
Προγράμματος και αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των φοιτητών/τριών.
Άρθρο 22
Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.
1. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος 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.
Με ευθύνη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. διοργανώνονται
ημερίδες με αντικείμενο τη συζήτηση - μελέτη των μαθημάτων και των περιεχομένων τους, 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.
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2. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του/της
απερχόμενου/ης Διευθυντή/τριας, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού
έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την
καλύτερη αξιοποίηση 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 Γλώσσας,
Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, 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 στον
ν. 4009/2011 (Α΄ 189), εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. κάθε Σχολής, διενεργεί και η εξαμελής
Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.).
4. Ο απολογισμός και οι αξιολογήσεις του Π.Μ.Σ. δημοσιοποιούνται την ιστοσελίδα του Τμήματος Γλώσσας,
Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και κοινοποιούνται, με ευθύνη της Κοσμητείας, στον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, λαμβάνονται δε
υπόψη στις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας του ν. 4009/2011.
Άρθρο 23
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 Συγκλήτων του Δ.Π.Θ. με τροποποίηση του Κανονισμού και
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Δομή του Π.Μ.Σ.
Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο. Π.Μ.Σ.
«Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός» που οδηγεί στη
λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (στη
συνέχεια Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Τα
12 μαθήματα είναι υποχρεωτικά για όλους/ες τους/τις
μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. Στο σύνολό τους διδάσκονται στα τρία πρώτα εξάμηνα. Στη διάρκεια του
τετάρτου εξαμήνου εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (στη συνέχεια Μ.Δ.Ε.).

Περιγραφή

Ώρες διδασκαλίας /
μάθημα

Σύνολο ωρών
διδασκαλίας

ECTS /
μάθημα

ECTS /
εξάμηνο

Α΄ εξάμηνο:
4
υποχρεωτικά
μαθήματα
ΓΦΠΠΧ 1
ΓΦΠΠΧ 2
ΓΦΠΠΧ 3
ΓΦΠΠΧ 4

39 ώρες / μάθημα

156 ώρες

ΓΦΠΠΧ
1 8
ΓΦΠΠΧ
2 8
ΓΦΠΠΧ
3 7
ΓΦΠΠΧ
4 7

30
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Β΄ εξάμηνο:
4
υποχρεωτικά
μαθήματα
ΓΦΠΠΧ 5
ΓΦΠΠΧ 6
ΓΦΠΠΧ 7
ΓΦΠΠΧ 8

39 ώρες / μάθημα

156 ώρες

ΓΦΠΠΧ
5 8
ΓΦΠΠΧ
6 7
ΓΦΠΠΧ
7 8
ΓΦΠΠΧ
8 7

30

Γ΄ εξάμηνο:
4
υποχρεωτικά
μαθήματα
ΓΦΠΠΧ 9
ΓΦΠΠΧ 10
ΓΦΠΠΧ 11
ΓΦΠΠΧ 12

39 ώρες / μάθημα

156 ώρες

ΓΦΠΠΧ
9 7
ΓΦΠΠΧ
10 7
ΓΦΠΠΧ
11 8
ΓΦΠΠΧ
12 8

30

Δ΄ εξάμηνο

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2. Περιγραφή των μαθημάτων
1. ΓΦΠΠΧ 1: Παρευξείνιος χώρος: ιστορία/γεωγραφία Ι
(Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ, ECTS 8)
Σκοπός: Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα:
- μελετήσουν ζητήματα γεωγραφίας του Παρευξείνιου
χώρου
- μελετήσουν ζητήματα ιστορίας του Παρευξείνιου
χώρου από την αρχαιότητα
- γνωρίσουν στοιχεία Γεωγραφίας και Ιστορίας της
Βουλγαρίας
- γνωρίσουν στοιχεία Γεωγραφίας και Ιστορίας της
Ρουμανίας
- γνωρίσουν στοιχεία Γεωγραφίας και Ιστορίας της
Ρωσίας
- γνωρίσουν στοιχεία Γεωγραφίας και Ιστορίας της
Τουρκίας
Περιεχόμενο:
Το μάθημα Παρευξείνιος χώρος: ιστορία/γεωγραφία Ι
περιλαμβάνει ενότητες οι οποίες πραγματεύονται τις
ακόλουθες θεματικές:
- Οι παρευξείνιες χώρες και οι χώρες της Κασπίας στην
αρχαιότητα και σήμερα.
- Το ανάγλυφο και το φυσικό περιβάλλον των χωρών
του Εύξεινου Πόντου.
- Τα εδάφη της σημερινής Βουλγαρίας από την αρχαιότητα μέχρι τον 7ο αιώνα (Θράκες, αρχαίος θρακικός
πολιτισμός).
Η Βουλγαρία από την ίδρυση του βουλγαρικού κράτους μέχρι τον 14ο αιώνα.
- Η Ιστορία των Ρουμάνων από τη ρωμαϊκή κατάκτηση
της Δακίας μέχρι την ίδρυση του ρουμανικού κράτους.
- Η Ρωσία του Κιέβου (9ος-13ος αι.).
Η διακυβέρνηση του Γιαροσλάβου του Σοφού, του
αναμορφωτή της πρώιμης κρατικής οντότητας της Ρωσίας του Κιέβου κατά το πρώτο μισό του 11ου αι. Οι επαφές
με το Βυζάντιο, η προσπάθεια μετάφρασης αρχαίων και
βυζαντινών γραπτών έργων πνευματικού, φιλοσοφικού
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και θρησκευτικού περιεχομένου, η ίδρυση εκκλησιών και
μονών για την εδραίωση του Χριστιανισμού, η ίδρυση
μεταφραστικής σχολής, η ρούσσκαγια πράβντα (η ρωσική νομοθεσία) και πολλές άλλες καινοτομίες που έγιναν
κατά την διάρκεια της διακυβέρνησής του, αποτελούν
στοιχεία της πολιτιστικής και στρατιωτικής ανόδου του
κράτους.
- Από την έναρξη του Τανζιμάτ στην ανακήρυξη του
Α΄ Συντάγματος. Η περίοδος 1839-1876.
- Διοικητική χωρική αναδιοργάνωση του κράτους κατά
την περίοδο του Τανζιμάτ.
2. ΓΦΠΠΧ 2: Γλώσσες και διάλεκτοι στον Παρευξείνιο
χώρο (Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ, ECTS 8)
Σκοπός: Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί /ές φοιτητές/τριες θα:
- έρθουν σε επαφή με βασικά θεωρητικά/ερευνητικά
ζητήματα που αφορούν τη σχέση γλωσσών και διαλέκτων γενικότερα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά συναρτώνται ειδικότερα με το γλωσσικό τοπίο στον Παρευξείνιο χώρο το γλωσσικό τοπίο στον Παρευξείνιο χώρο
- θα επιχειρήσουν μία επισκόπηση του εθνογλωσσικού
μωσαϊκού του Παρευξείνιου χώρου
- θα μελετήσουν γενικά χαρακτηριστικά (μορφολογία,
σύνταξη, λεξικολογία) των κωδικοποιημένων γλωσσών
του Παρευξείνιου χώρου και θα εντρυφήσουν σε ειδικότερα ζητήματα έρευνας που σχετίζονται με καθεμία
από αυτές τις γλώσσες
- θα γνωρίσουν τις ιστορικές, ιδεολογικές και πολιτικές
παραμέτρους που καθορίζουν τις γλωσσικές πολιτικές
των εθνικών κρατών του Παρευξείνιου χώρου απέναντι
στις διαλέκτους
- θα εξετάσουν τις γλωσσικές/πολιτισμικές επαφές
μεταξύ των λαών (γλωσσικός δανεισμός, γλωσσικές
ενώσεις κ.τ.λ.).
Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει ενότητες μέσω των οποίων επιδιώκεται η
εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών
με βασικά θεωρητικά - ερευνητικά ζητήματα και εμπει-
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ρικά δεδομένα σχετικά με τις γλώσσες και διαλέκτους
στον Παρευξείνιο χώρο. Αφού μελετήσουν τα γενικά χαρακτηριστικά (μορφολογία, σύνταξη, λεξικολογία) των
κωδικοποιημένων γλωσσών του Παρευξείνιου χώρου
και αφού εντρυφήσουν στα ειδικότερα ζητήματα έρευνας που σχετίζονται με καθεμία από αυτές τις γλώσσες,
θα επιχειρήσουν μία διεπιστημονική και πολυεπίπεδη
προσέγγιση των παραγόντων που καθόρισαν και καθορίζουν τις γλωσσικές / εκπαιδευτικές πολιτικές των
εθνικών κρατών του Παρευξείνιου χώρου απέναντι στις
διαλέκτους και τις γλωσσικές ετερότητες γενικότερα. Επίσης, θα εξετάσουν σε μελέτες-περίπτωσης και τις γλωσσικές/πολιτισμικές επαφές μεταξύ των λαών (γλωσσικός
δανεισμός, γλωσσικές ενώσεις κ.τ.λ.)
3. ΓΦΠΠΧ 3: Ποντιακός ελληνισμός (18ος-21ος αιώνας)
(Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ, ECTS 7)
Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθεί μια εικόνα για
τον ποντιακό πολιτισμό, κυρίως τα ήθη και τα έθιμα,
πλαισιωμένα με το ιστορικό υπόβαθρο μέσα στο οποίο
διαμορφώθηκαν και εξελίχθηκαν τόσο στον Πόντο όσο
και μετά τον ξεριζωμό και την προσφυγιά στην νέα πατρίδα, κάνοντας ειδική αναφορά στο θέμα της ποντιακής
γλωσσικής ποικιλίας και των διαφόρων κατά τόπους διαλέκτων. Ειδικότερα, το μάθημα:
- προσφέρει μια επισκόπηση των βασικότερων ιστορικών ζητημάτων της περιόδου
- καλλιεργεί την κριτική σκέψη των συμμετεχόντων
θέτοντας επιστημονικούς προβληματισμούς
- προωθεί τη μεθοδική και συστηματική χρήση της
βιβλιογραφίας αλλά και των βιωματικών καταγραφών
- εξετάζει μέσα από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα
περιπτώσεων μελέτης, ζητήματα που αφορούν σε ήθη,
έθιμα, γλώσσα, ιστορία και διαπολιτισμικά φαινόμενα
- διερευνά πτυχές της ελληνικής παρευξείνιας διασποράς, αναζητώντας επαφές και αλληλεπιδράσεις.
Περιεχόμενο: Ενδεικτικά, το μάθημα απαρτίζεται από
τις ενότητες
- η ζωή στον Πόντο μέσα από πηγές και μαρτυρίες
- διοικητική χωρική οργάνωση Πόντου κατά την ύστερη οσμανική περίοδο
- το αντάρτικο στον Πόντο· τα γεγονότα της καταστροφής και ο ξεριζωμός
- η εγκατάσταση και η ενσωμάτωση των προσφύγων
στην Ελλάδα
- η δράση του οργανωμένου ποντιακού χώρου.
Οι παραπάνω θεματικές προσεγγίζονται μέσα από
συγκεκριμένα παραδείγματα.
4. ΓΦΠΠΧ 4. Εθνικές, εθνοτικές, θρησκευτικές ταυτότητες στον Παρευξείνιο χώρο (Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ, ECTS: 7)
Σκοπός: Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα:
- μελετήσουν τις εθνικές, εθνοτικές, θρησκευτικές ταυτότητες των παρευξείνιων λαών
- γνωρίσουν την εθνική, πολιτισμική, πνευματική και
θρησκευτική θέση των λαών στον Παρευξείνιο χώρο
- ερευνήσουν μέσα από την ιστορία τις εθνικές, εθνοτικές, θρησκευτικές ταυτότητες των λαών αυτών και θα
μάθουν για τις μεταξύ τους διαφορές
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- μελετήσουν μέσα από πηγές τις εθνικές, εθνοτικές,
θρησκευτικές ταυτότητες των λαών, τον ρόλο τους στην
κοινωνία και τη σχέση τους με την Ελλάδα.
Περιεχόμενο: Στο μάθημα αναδεικνύονται ζητήματα
εθνικά, εθνοτικά και θρησκευτικά των παρευξείνιων
λαών. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις ταυτότητες των
γειτονικών λαών με έμφαση στον πολιτισμό τους, στις
μεταξύ τους πολιτισμικές διαφορές, στη θρησκεία τους
και στη συνύπαρξή τους. Μελετώνται εθνικές, εθνοτικές
και θρησκευτικές ταυτότητες των παρευξείνιων λαών,
όπως των Ρώσων, Τούρκων, Βουλγάρων, Ρουμάνων,
Αρμενίων κ.ά.
Ειδικότερα το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
- Οι Αρμένιοι κατά την περίοδο του 19ου αιώνα.
- Η Ελληνορθόδοξη Μειονότητα Κωνσταντινούπολης,
Ίμβρου και Τενέδου και η Μουσουλμανική Μειονότητα
στην Ελλάδα.
- Μειονότητες στη Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία. Ιστορικές παράμετροι και κρατική πολιτική.
- Η Εβραϊκή Διασπορά στον Παρευξείνιο χώρο.
5. ΓΦΠΠΧ 5. Παρευξείνιος χώρος: ιστορία/γεωγραφία ΙΙ
(Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ, ECTS 8)
Σκοπός: Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα:
- μελετήσουν ζητήματα γεωγραφίας του Παρευξείνιου
χώρου με γεωπολιτική σημασία
- μελετήσουν ζητήματα της νεότερης ιστορίας του
Παρευξείνιου χώρου
- γνωρίσουν στοιχεία νεότερης Ιστορίας της Βουλγαρίας
- γνωρίσουν στοιχεία νεότερης Ιστορίας της Ρουμανίας
- γνωρίσουν στοιχεία νεότερης Ιστορίας της Ρωσίας
- γνωρίσουν στοιχεία νεότερης Ιστορίας της Τουρκίας.
Περιεχόμενο
Το μάθημα Παρευξείνιος χώρος: ιστορία/γεωγραφία ΙΙ
περιλαμβάνει ενότητες οι οποίες πραγματεύονται τις
ακόλουθες θεματικές:
- Η ιδιαιτερότητα των χωρών του Καυκάσου. Γεωπολιτική και μεταφορές.
- Η Βουλγαρία της εποχής της εθνικής αναγέννησης. Η
επίδραση του Ελληνικού διαφωτισμού. Ο Πανσλαβισμός
και ο ρόλος της Ρωσίας.
- Η ιστορία των Ρουμάνων από την ίδρυση του ρουμανικού κράτους μέχρι σήμερα.
- Η νεώτερη Ρωσία.
Ο ρόλος της Διανόησης στη διαμόρφωση και την αποκρυστάλλωση των επαναστατικών κινημάτων κατά το
δεύτερο μισό του 19ου αι. και κυρίως προς τα τέλη του
αιώνα. Η επανάσταση του Φεβρουαρίου του 1905. Η
πτώση του τσαρικού καθεστώτος. Η επανάσταση του
Οκτωβρίου του 1917.
- Η Μάχη του Στάλινγκραντ και η άμυνα του Λένινγκραντ.
Γεωγραφική και πολιτική ανάλυση της μάχης του Στάλινγκραντ, από την προέλαση των Γερμανών στις στέπες της Ουκρανίας μέχρι τη φονικότερη μάχη όλων των
εποχών. Η διάσωση και η επιβίωση των κατοίκων του
Λένινγκραντ (Αγία Πετρούπολη) χάρη στη χρήση των
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υδάτινων οδεύσεων προς Ανατολάς (ο ποταμός Νέβας
και η λίμνη Λάντογκα).
- Οι Νεότουρκοι και η εποχή τους.
- 1911-1918: η περίοδος των πολέμων.
6. ΓΦΠΠΧ 6. Γλωσσική πολιτική: οι παρευξείνιες γλώσσες στην Ελλάδα (Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ, ECTS 7)
Σκοπός: Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα:
- μελετήσουν ζητήματα γλωσσικής πολιτικής και γλωσσικού σχεδιασμού στην Ελλάδα
- γνωρίσουν τρόπους διαχείρισης της γλωσσικής
ετερότητας στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος
- γνωρίσουν το θεσμικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο υποστήριξης της διγλωσσίας
- μελετήσουν κείμενα θεσμικά αλλά και προϋπάρχουσας έρευνας ώστε να κατανοήσουν τη θέση της διδασκαλίας των παρευξείνιων γλωσσών στην Ελλάδα, για όλες
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες υπό την οπτική της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και των προοπτικών.
Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο του μαθήματος «Γλωσσική πολιτική: οι παρευξείνιες γλώσσες στην Ελλάδα»
περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
- Η ελληνική γλωσσική πολιτική (και η γλωσσική παιδεία): η έννοια του «γλωσσικού σχεδιασμού».
- Γλωσσική ετερότητα. Γλωσσικές μειονότητες. Η κατάσταση στην Ελλάδα.
- Διαπολιτισμική γλωσσική εκπαίδευση και κρατική
πολιτική.
- Γλωσσική εκπαίδευση. Ο ρόλος των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των διδακτικών εγχειριδίων.
- Αναλυτικά Προγράμματα γλωσσικής διδασκαλίας
στην Ελλάδα και διαπολιτισμική εκπαίδευση.
- Η διδασκαλία παρευξείνιων γλωσσών στην Ελλάδα
• ιστορική αναδρομή
• υφιστάμενη κατάσταση
• προϋπάρχουσα έρευνα
• Προγράμματα Σπουδών
• διδακτικό υλικό
• προβλήματα, προβληματισμοί, προοπτικές, προτάσεις.
7. ΓΦΠΠΧ 7. Η αρχαιολογική έρευνα στην Αιγαιακή
Θράκη και τον Εύξεινο Πόντο (Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ, ECTS: 8)
Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθεί μια εικόνα της
αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή του Βόρειου Αιγαίου και του Εύξεινου Πόντου, με έμφαση στην παρουσία
του Ελληνισμού στην περιοχή κατά την αρχαιότητα. Ειδικότερα, το μάθημα:
- προσφέρει μια επισκόπηση των βασικότερων θέσεων
μέχρι και τη Ρωμαϊκή περίοδο
- καλλιεργεί την κριτική σκέψη των συμμετεχόντων
θέτοντας επιστημονικούς προβληματισμούς
- προωθεί τη μεθοδική και συστηματική χρήση των
αρχαίων πηγών και της σύγχρονης βιβλιογραφίας
- ενσωματώνει επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους
και μουσεία
- εξετάζει μέσα από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα περιπτώσεων μελέτης, ζητήματα που αφορούν σε ταφικές

Τεύχος B’ 4017/04.11.2019

πρακτικές, οικιστική οργάνωση, λατρεία, εμπόριο και
διαπολιτισμικά φαινόμενα
- διερευνά πτυχές του ελληνικού αποικισμού και των
σχέσεων αποίκων και ντόπιων μέσα από αρχαιολογικά
κατάλοιπα και γραπτές πηγές αναζητώντας επαφές κι
αλληλεπιδράσεις
- ανασυνθέτει πτυχές του αρχαίου δημόσιου και ιδιωτικού βίου μίας πολυπολιτισμικής περιοχής, προωθώντας
τη μελέτη της τοπικής ιστορίας αλλά και της ευρύτερης
περιφέρειας.
Περιεχόμενα: Ενδεικτικά, το μάθημα απαρτίζεται από
τις παρακάτω ενότητες: πόλεις και βασίλεια, αποικίες
και εμπόρια· άστυ και χώρα· ιερά και λατρείες· αρχαιολογία του θανάτου· πρώτες ύλες, παραγωγή και εμπόριο·
νήσοι, παράκτιες θέσεις και ενδοχώρα. Οι παραπάνω
θεματικές προσεγγίζονται μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, συνεξετάζοντας αρχαιολογικά ευρήματα
και ιστορικά κείμενα.
8. ΓΦΠΠΧ 8. Η λαογραφική και εθνογραφική έρευνα
στον Παρευξείνιο χώρο (Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ, ECTS: 7)
Σκοπός: Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα:
- μελετήσουν βασικές ενότητες της Λαογραφίας και
της Εθνογραφίας
- γνωρίσουν τις παλαιότερες και τις νεώτερες τάσεις
της έρευνας, της θεωρίας, των μεθόδων της Λαογραφίας
και της Εθνογραφίας, με επίκεντρο τον Παρευξείνιο χώρο
- κατανοήσουν την «κοινότητα της αρχέγονης ανθρώπινης σκέψης», μια ανάγκη (δυστυχώς) του σύγχρονου
ευρωπαίου πολίτη, που βλέπει τα φαντάσματα του ολοκληρωτισμού και του εθνικισμού να επιστρέφουν…
- γνωρίσουν τον ρόλο των Ελλήνων, ειδικότερα των
Ποντίων, στις κοινωνίες και στους πολιτισμούς των λαών
του Παρευξείνιου χώρου.
Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο του μαθήματος «Η λαογραφική και εθνογραφική έρευνα στον Παρευξείνιο
χώρο» περιλαμβάνει τις εξής γενικές θεματικές ενότητες,
μέσω των οποίων επιδιώκεται η εξοικείωση φοιτητών/
τριών με τις βασικές κατευθύνσεις και τους ιδεολογικούς
προσανατολισμούς της λαογραφικής και εθνογραφικής
έρευνας στον Παρευξείνιο χώρο από τον 19ο αι. μέχρι
σήμερα. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται: οι ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες υπό τις οποίες εμφανίστηκαν, οριοθετήθηκαν και εξελίχθηκαν οι επιμέρους
«εθνικές λαογραφίες» των λαών της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Ρωσίας, της Αρμενίας και της
Τουρκίας· τα διάφορα και διαφορετικά «παραδείγματα»
(ο όρος όπως έχει ορισθεί από τον Τόμας Κουν, ως οι
μέθοδοι και τα εργαλεία δηλαδή που ακολουθούνται
στην επιστημονική έρευνα, οι αντιλήψεις για τον κόσμο,
τα επιστημονικά γενικώς «πιστεύω») που κυριάρχησαν
κατά περιόδους στην εκάστοτε εθνική περίπτωση, άλλοτε επιβεβλημένα από την εθνική λογιοσύνη ή την κρατική πολιτική και άλλοτε ως προϊόντα μιας «επιστημονικής
επανάστασης» για να επικαλεστούμε και πάλιν τον Κουν)·
οι ρητοί και άρρητοι «εθνικοί ρόλοι» που ανέλαβαν να
επιτελέσουν (κατά την εμφάνισή τους κυρίως) οι «εθνικές λαογραφίες»· οι βασικές θεωρητικές, μεθοδολογικές
και ερευνητικές κατευθύνσεις των επιμέρους «εθνικών
λαογραφιών», κλπ.
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Το μάθημα, επίσης, περιλαμβάνει ενότητες με συγκριτολογικό περιεχόμενο, οι οποίες αποδεικνύουν τις θαυμαστές ομοιότητες στον «πυρήνα» των αναλυόμενων
θεμάτων και την εξ ίσου θαυμαστή πολυμορφία στις
εξωτερικές τους εκδηλώσεις/εκφράνσεις, δείγματα της
ιδιαιτερότητας του κάθε λαού.
9. ΓΦΠΠΧ 9. Η ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση στον
Παρευξείνιο χώρο (Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ, ECTS: 7)
Σκοπός: Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί /ές φοιτητές/τριες θα:
- έρθουν σε επαφή με βασικά θεωρητικά/ερευνητικά
ζητήματα που αφορούν την παρουσία της ελληνικής
γλώσσας και εκπαίδευσης στον Παρευξείνιο χώρο
- επιχειρήσουν μία διαχρονική και συγχρονική εξέταση
των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων
που καθόρισαν τον ρόλο και τη διάδοση της ελληνικής
γλώσσας και παιδείας στον ευρύτερο Παρευξείνιο χώρο
- παρακολουθήσουν τους βασικούς σταθμούς εξέλιξης
και θα εντοπίσουν τις βασικές ιστορικές και ιδεολογικές
παραμέτρους των γλωσσικών/εκπαιδευτικών πολιτικών
των εθνικών κρατών του Παρευξείνιου χώρου απέναντι
στις γλωσσικές ετερότητες και ειδικότερα απέναντι στο
ελληνικό στοιχείο
- χαρτογραφήσουν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στις παρευξείνιες χώρες αναφορικά με τους φορείς και
τις δομές εκπαίδευσης, το πολιτισμικό προφίλ των εκπαιδευομένων, τα προγράμματα σπουδών και τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας-υποδοχής και των σχέσεών
της με το ελληνικό κέντρο.
Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει ενότητες μέσω των οποίων επιδιώκεται η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών με βασικά θεωρητικά - ερευνητικά ζητήματα που αφορούν την
παρουσία της ελληνικής γλώσσας και εκπαίδευσης στον
Παρευξείνιο χώρο. Αφού μελετήσουν τους παράγοντες
που καθόρισαν τον ρόλο και τη διάδοση της ελληνικής
γλώσσας και παιδείας στον ευρύτερο Παρευξείνιο χώρο
και εξετάσουν την αλληλεπίδραση της ελληνικής με άλλες παρευξείνιες γλώσσες, θα επιχειρήσουν μία διεπιστημονική προσέγγιση των παραμέτρων που καθόρισαν
και καθορίζουν τις γλωσσικές/εκπαιδευτικές πολιτικές
των εθνικών κρατών του Παρευξείνιου χώρου απέναντι
στις γλωσσικές ετερότητες και ειδικότερα απέναντι στις
ελληνικές μειονότητες. Επίσης, θα εξετάσουν σε μελέτεςπερίπτωσης τις ιδιαιτερότητες, τα προβλήματα και τις
ανάγκες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ανά χώρα.
10. ΓΦΠΠΧ 10. Παρευξείνιες λογοτεχνίες στην ελληνική
μετάφραση (Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ, ECTS 7)
Σκοπός: Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί /ές φοιτητές/τριες θα:
- έρθουν σε επαφή με βασικά ερευνητικά ζητήματα
της Συγκριτικής Γραμματολογίας και των θεωριών πρόσληψης των λογοτεχνικών έργων
- κατανοήσουν ότι τα λογοτεχνικά έργα είναι φορείς
πολιτιστικών αξιών και θα αναγνωρίσουν τον διαμεσολαβητικό ρόλο της μετάφρασης μεταξύ του κειμένου (πολιτισμού)-πηγής και του κειμένου (πολιτισμού)-στόχου
- παρακολουθήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά, την
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πορεία εξέλιξης και τους εκπροσώπους των εθνικών
λογοτεχνιών στον Παρευξείνιο χώρο
- καταγράψουν τις ελληνικές μεταφράσεις έργων παρευξείνιων λογοτεχνιών και θα ερευνήσουν τα ιστορικά,
κοινωνικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα που σχετίζονται με τα κριτήρια επιλογής και τον τρόπο πρόσληψης
αυτών των λογοτεχνικών έργων στην Ελλάδα
- εντοπίσουν και θα ερμηνεύσουν τη θέση μεταφρασμένων κειμένων παρευξείνιων λογοτεχνιών στα ελληνικά προγράμματα σπουδών και τα εγχειρίδια διδασκαλίας
της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
- προβληματιστούν γύρω από τον τρόπο διδακτικής
αξιοποίησης των μεταφρασμένων κειμένων και ανάδειξης της διαπολιτισμικής λειτουργίας τους.
Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει ενότητες μέσω των οποίων επιδιώκεται η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών με βασικά
θεωρητικά - ερευνητικά ζητήματα και εμπειρικά δεδομένα σχετικά με τις ελληνικές μεταφράσεις λογοτεχνικών
έργων του Παρευξείνιου χώρου. Αφού έρθουν πρώτα σε
επαφή με τις βασικές αρχές της Συγκριτικής Γραμματολογίας και των θεωριών πρόσληψης των λογοτεχνικών
έργων και αφού κατανοήσουν τον διαμεσολαβητικό και
διαπολιτισμικό ρόλο της λογοτεχνικής μετάφρασης, οι
φοιτητές θα μελετήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
τους βασικούς σταθμούς εξέλιξης, τα ρεύματα και τους
εκπροσώπους των παρευξείνιων λογοτεχνιών (ρωσικής,
τουρκικής, βουλγαρικής, ρουμανικής κ.τ.λ.). Μέσα από
την καταγραφή και τη μελέτη των ελληνικών μεταφράσεων έργων παρευξείνιων λογοτεχνιών δίνεται έμφαση
στα ιστορικά, κοινωνικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα
που σχετίζονται με τα κριτήρια επιλογής και τον τρόπο
πρόσληψης αυτών των λογοτεχνικών έργων στην Ελλάδα. Επίσης, ερευνάται η θέση μεταφρασμένων κειμένων
παρευξείνιων λογοτεχνιών στα ελληνικά προγράμματα
σπουδών και τα εγχειρίδια διδασκαλίας της λογοτεχνίας
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η
δυνατότητα ανάδειξης του διαπολιτισμικού τους ρόλου.
Το μάθημα στηρίζεται τόσο σε διαλέξεις όσο και στην
εκπόνηση/παρουσίαση ερευνητικών εργασιών.
11. ΓΦΠΠΧ 11. Θρησκευτικοί, εκπαιδευτικοί και πολιτικοί θεσμοί στον Παρευξείνιο χώρο (Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ, ECTS 8)
Σκοπός: Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα:
- μελετήσουν την ιστορία των θρησκευτικών, εκπαιδευτικών και πολιτικών θεσμών στον Παρευξείνιο χώρο.
- γνωρίσουν μέσα από τους θρησκευτικούς θεσμούς
τον ρόλο και την προσφορά της Εκκλησίας. Τους τόπους
λατρείας, τον κλήρο και τις κοινότητες.
- ερευνήσουν τους εκπαιδευτικούς θεσμούς, την ιστορία των εκπαιδευτηρίων, το εκπαιδευτικό προσωπικό
και τους μαθητές
- μελετήσουν την ιστορία και τη δράση των φιλεκπαιδευτικών σωματείων στον Παρευξείνιο χώρο
- μελετήσουν τους πολιτικούς θεσμούς, πολιτικά πρόσωπα, τη θέση τους, τον ρόλο τους στην κοινωνία, τις
δραστηριότητές τους και την προσφορά τους.
- έρθουν σε επαφή με πρωτογενείς και δευτερογενείς
πηγές του Παρευξείνιου χώρου.
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Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει θεματικές ενότητες με σκοπό την εξοικείωση των
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών: α) με τους θρησκευτικούς θεσμούς που αποτελούν τη βάση της ιστορικής
πορείας των θρησκευτικών ιδρυμάτων και μνημείων,
β) με τους εκπαιδευτικούς θεσμούς, το περικείμενο και
το συγκείμενο της λειτουργίας τους γ) με τους πολιτικούς
θεσμούς στις παρευξείνιες χώρες. Μελετώνται οι όροι
θρησκεία, εκπαίδευση και πολιτική. Επίσης αναδεικνύονται ζητήματα θρησκευτικά, εκπαιδευτικά και πολιτικά.
Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο του Οικουμενικού
Πατριαρχείου.
12. ΓΦΠΠΧ 12. Η ελληνική διασπορά στον Παρευξείνιο
χώρο (Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ, ECTS 8)
Σκοπός: Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί /ές φοιτητές/τριες θα:
- έρθουν σε επαφή με τους βασικούς θεωρητικούς
προβληματισμούς και τα ερευνητικά και εμπειρικά δεδομένα γύρω από το φαινόμενο της ελληνικής διασποράς
στον Παρευξείνιο χώρο
- προσδιορίσουν εννοιολογικά όρους, όπως αποικία,
παροικία, κοινότητα, μειονότητα, μετανάστευση, αποδημία, ομογένεια, διασπορά, παλιννόστηση κτλ.
- μελετήσουν την παρουσία, την ιστορική πορεία και
τους βασικούς σταθμούς εξέλιξης του ελληνικού στοιχείου στο εθνογλωσσικό μωσαϊκό του Παρευξείνιου χώρου
- εξοικειωθούν με όψεις των σχέσεων των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικτύων της ελληνικής
διασποράς του Παρευξείνιου χώρου με το ελληνικό
κέντρο.
- ερευνήσουν τους όρους και τις διαδικασίες δόμησης
και επαναπροσδιορισμού ταυτοτήτων στην ελληνική
διασπορά
- προσεγγίσουν και θα αναδείξουν τα σύγχρονα προβλήματα και τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό ρόλο του παρευξείνιου ελληνισμού στη μεταψυχροπολεμική εποχή.
Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει ενότητες μέσω των οποίων επιδιώκεται η
εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών
με τους βασικούς θεωρητικούς προβληματισμούς και τα
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ερευνητικά και εμπειρικά δεδομένα γύρω από την παρουσία του ελληνισμού στις παρευξείνιες χώρες (Ρωσία,
Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία, Αρμενία). Το φαινόμενο της ελληνικής διασποράς στον Παρευξείνιο χώρο μελετάται στη διαχρονία και
τη συγχρονία του. Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζονται
εννοιολογικά όροι, όπως αποικία, παροικία, κοινότητα,
μειονότητα, μετανάστευση, αποδημία, ομογένεια, διασπορά, παλιννόστηση κτλ. και επιχειρείται η μελέτη
της παρουσίας, της πορείας και των βασικών σταθμών
εξέλιξης του ελληνικού στοιχείου στο εθνογλωσσικό μωσαϊκό του Παρευξείνιου χώρου, σε άμεση συνάρτηση
με το εκάστοτε ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο(αρχαιότητα, βυζαντινή εποχή, οθωμανική περίοδος,
ανάδυση εθνικών κρατών, εικοστός αιώνας, σύγχρονο
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον). Επίσης, ερευνάται η
δυναμική συγκρότησης ταυτοτήτων στην ελληνική διασπορά με τη συνεκτίμηση παραμέτρων, όπως οι σχέσεις
εθνικού κέντρου-δικτύων της ελληνικής διασποράς, η
πολιτισμική αλληλεπίδραση μεταξύ του ελληνικού στοιχείου και των παρευξείνιων χωρών υποδοχής και οι επαφές μεταξύ των διαφόρων ελληνικών κοινοτήτων και
ομογενειακών φορέων. Τέλος, εξετάζονται παράγοντες,
όπως η ελληνική ομογενειακή πολιτική, οι μειονοτικές
πολιτικές των παρευξείνιων χωρών και οι γεωπολιτικές
εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να προσεγγιστούν τα σύγχρονα ζητήματα, οι προκλήσεις και οι
προοπτικές που σχετίζονται με τον θεσμικό, οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτικό ρόλο του παρευξείνιου ελληνισμού στη μεταψυχροπολεμική εποχή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Τύπος τίτλου Δ.Μ.Σ.
2. Τύπος Πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών στο
Π.Μ.Σ.
3. Τύπος Βεβαίωσης αναλυτικής βαθμολογίας κατόχου
Μ.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ.
4. Πρακτικό ορισμού ημερομηνίας υποστήριξης Μ.Δ.Ε.
5. Πρακτικό συνεδρίασης Τριμελούς Επιτροπής επίβλεψης / αξιολόγησης για την κρίση της Μ.Δ.Ε.
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1. ȉȪʌȠȢ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ (ǻ.Ȃ.Ȉ.) ĲȦȞ Ȇ.Ȃ.Ȉ. ĲȠȣ
ǻ.Ȇ.Ĭ.
ǼȁȁǾȃǿȀǾ

ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ

ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅ ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅ ĬȇǹȀǾȈ

ȈȋȅȁǾ ȀȁǹȈǿȀȍȃ Ȁǹǿ ǹȃĬȇȍȆǿȈȉǿȀȍȃ ȈȆȅȊǻȍȃ
ȉȂǾȂǹ īȁȍȈȈǹȈ, ĭǿȁȅȁȅīǿǹȈ Ȁǹǿ ȆȅȁǿȉǿȈȂȅȊ ȆǹȇǼȊȄǼǿȃǿȍȃ ȋȍȇȍȃ
ǻǿȆȁȍȂǹ
ȂǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀȍȃ ȈȆȅȊǻȍȃ
«ȆĮȡİȣȟİȓȞȚȠȢ ȤȫȡȠȢ țĮȚ İȜȜȘȞȚıȝȩȢ»
ȅ/Ǿ (ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ) ĲȠȣ (ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ) Įʌȩ (ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ) ʌĲȣȤȚȠȪȤȠȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ) ȝİĲȐ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ ȝĮșȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ
ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ȝİ ĲȓĲȜȠ «ȆĮȡİȣȟİȓȞȚȠȢ ȤȫȡȠȢ țĮȚ İȜȜȘȞȚıȝȩȢ» ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
īȜȫııĮȢ,

ĭȚȜȠȜȠȖȓĮȢ

țĮȚ

ȆȠȜȚĲȚıȝȠȪ

ȆĮȡİȣȟİȓȞȚȦȞ

ȋȦȡȫȞ

ĲȠȣ

ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ

ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ ȞȩȝȠ
įȠțȚȝĮıȚȫȞ ıĲȚȢ (ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ), țȡȓșȘțİ ȐȟȚȠȢ/Į ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ
ȈʌȠȣįȫȞ, ıĲȘȞ ȀĮĲİȪșȣȞıȘ (ȠȞȠȝĮıȓĮ ȀĮĲİȪșȣȞıȘȢ) ȝİ ĲȠȞ ȕĮșȝȩ:
«ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩȢ» ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ (ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ)
Ȉİ ʌȓıĲȦıȘ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ
İțįȓįİĲĮȚ ĲȠ ʌĮȡȩȞ įȓʌȜȦȝĮ
ȀȠȝȠĲȘȞȒ

ȅ/Ǿ ȆȇȊȉǹȃǾȈ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ (ȘȝȑȡĮ-ȝȒȞĮȢ-ȑĲȠȢ)

ȅ/Ǿ ȆȇȅǼǻȇȅȈ

ȉȅȊ ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȊ

TOȊ ȉ.ī.ĭ.Ȇ.Ȇ.ȋ.

ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊ

ȉȅȊ ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȊ

ĬȇǹȀǾȈ

ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊ ĬȇǹȀǾȈ
ȅ/Ǿ īȇǹȂȂǹȉǼǹȈ
ȉȅȊ ȉ.ī.ĭ.Ȇ.Ȇ.ȋ.
ȉȅȊ ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȊ
ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊ ĬȇǹȀǾȈ
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2. ȉȪʌȠȢ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ
ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅ ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅ ĬȇǹȀǾȈ

ȈȋȅȁǾ ȀȁǹȈǿȀȍȃ Ȁǹǿ ǹȃĬȇȍȆǿȈȉǿȀȍȃ ȈȆȅȊǻȍȃ
ȉȂǾȂǹ īȁȍȈȈǹȈ, ĭǿȁȅȁȅīǿǹȈ Ȁǹǿ ȆȅȁǿȉǿȈȂȅȊ ȆǹȇǼȊȄǼǿȃǿȍȃ
ȋȍȇȍȃ
ǹȇǿĬȂȅȈ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ….
ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ ȅȁȅȀȁǾȇȍȈǾȈ ȈȆȅȊǻȍȃ
ȆȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲȚ:
ȈĲȠȞ/ȘȞ țȪȡȚȠ/țȣȡȓĮ (ǵȞȠȝĮ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ
ĳȠȚĲȘĲȒ/ĲȡȚĮȢ) Įʌȩ (ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ), ȆĲȣȤȚȠȪȤȠ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ) ĲȠȣ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ (ȩȞȠȝĮ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ), ȝİĲȐ ĲȘ ȞȩȝȚȝȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ ĮĳȠȪ
İȟİʌȜȒȡȦıİ İʌȚĲȣȤȫȢ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ/ĲȘȢ, ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȠȣ
ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȩȢ ȝĮȢ, ĮʌȠȞİȝȒșȘțİ
ĲȠ ǻȓʌȜȦȝĮ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ
ȈʌȠȣįȫȞ ȝİ ĲȓĲȜȠ «ȆĮȡİȣȟİȓȞȚȠȢ ȤȫȡȠȢ țĮȚ İȜȜȘȞȚıȝȩȢ» ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
īȜȫııĮȢ, ĭȚȜȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ȆȠȜȚĲȚıȝȠȪ ȆĮȡİȣȟİȓȞȚȦȞ ȋȦȡȫȞ ĲȠȣ
ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ, ıĲȘȞ ȀĮĲİȪșȣȞıȘ (ȠȞȠȝĮıȓĮ
ȀĮĲİȪșȣȞıȘȢ), ȝİ ĲȠȞ ȕĮșȝȩ
«ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩȢ»
ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ (ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ)
ȉȠ ʌĮȡȩȞ ȑȤİȚ șȑıȘ ĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ ȈʌȠȣįȫȞ.
ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĮȣĲȩ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȗȒĲȘıİ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȘȢ/ȩȝİȞȘ, ĲȠȣ/ĲȘȢ
ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ȞȩȝȚȝȘ ȤȡȒıȘ.
ȀȠȝȠĲȘȞȒ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ (ȘȝȑȡĮ-ȝȒȞĮȢ-ȑĲȠȢ)

ȅ/Ǿ īȡĮȝȝĮĲȑĮȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ-ıĳȡĮȖȓįĮ)
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3. ȉȪʌȠȢ ǺİȕĮȓȦıȘȢ ǹȞĮȜȣĲȚțȒȢ ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ ĭȠȚĲȘĲȒ
Ȇ.Ȃ.Ȉ. ȉȝȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ǻ.Ȇ.Ĭ.
ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅ ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅ ĬȇǹȀǾȈ

ȈȋȅȁǾ ȀȁǹȈǿȀȍȃ Ȁǹǿ ǹȃĬȇȍȆǿȈȉǿȀȍȃ ȈȆȅȊǻȍȃ
ȉȂǾȂǹ īȁȍȈȈǹȈ, ĭǿȁȅȁȅīǿǹȈ Ȁǹǿ ȆȅȁǿȉǿȈȂȅȊ ȆǹȇǼȊȄǼǿȃǿȍȃ
ȋȍȇȍȃ
ȆȩȜȘ……….
ǹȡȚș. ȆȡȦĲ……….
ǺǼǺǹǿȍȈǾ
ǺİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ/Ș țȪȡȚȠȢ/țȣȡȓĮ (ǵȞȠȝĮ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ)
ȆĲȣȤȚȠȪȤȠȢ ĲȠȣ (ȉȝȒȝĮ ȈȤȠȜȒ ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ), Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȓȤİ İȚıĮȤșİȓ ĲȠ
ĮțĮįȘȝĮȧțȩ ȑĲȠȢ (ĮȞĮȖȡĮĳȒ Įț. ȑĲȠȣȢ)
ıĲȠ Ȇ.Ȃ.Ȉ. ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
īȜȫııĮȢ, ĭȚȜȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ȆȠȜȚĲȚıȝȠȪ ȆĮȡİȣȟİȓȞȚȦȞ ȋȦȡȫȞ ĲȘȢ ȈȤȠȜȒȢ
ȀȜĮıȚțȫȞ țĮȚ ǹȞșȡȦʌȚıĲȚțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ
ĬȡȐțȘȢ ȝİ ĲȓĲȜȠ «ȆĮȡİȣȟİȓȞȚȠȢ ȤȫȡȠȢ țĮȚ İȜȜȘȞȚıȝȩȢ», įȚȐȡțİȚĮȢ 4
İȟĮȝȒȞȦȞ, İȟİĲȐıșȘțİ İʌȚĲȣȤȫȢ ıĲĮ 12 (įȫįİțĮ) ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ
ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȐ ȝĮșȒȝĮĲĮ ĲȘȢ ȀĮĲİȪșȣȞıȘȢ (ȠȞȠȝĮıȓĮ ȀĮĲİȪșȣȞıȘȢ) țĮȚ
ȑȜĮȕİ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ ıİ țȐșİ ȝȐșȘȝĮ:
ǹ/ǹ ȂǹĬǾȂǹ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….

ǻ.Ȃ. Ȇ.Ȃ.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ǺǹĬȂȅȈ
ʌ.Ȥ. ǻȑțĮ (10)
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

ǼȄǹȂǾȃȅ
….……
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
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12. ………….

…

…

……………
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ȅ/Ǿ ĮȞȦĲȑȡȦ ıĲȚȢ (ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ) ĮȞȑʌĲȣȟİ ĲȘ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒ ǻȚĮĲȡȚȕȒ
(Ȃ.ǻ.) ĲȠȣ/ĲȘȢ įȘȝȠıȓĮ İȞȫʌȚȠȞ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ǼȟİĲĮıĲȚțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ, Ș
ȠʌȠȓĮ ĲȘȞ İȞȑțȡȚȞİ, ĲȘ ȕĮșȝȠȜȩȖȘıİ ȝİ ĲȠȞ ȕĮșȝȩ (ĮȞĮȖȡĮĳȒ ȕĮșȝȠȪ) țĮȚ
ʌȡȩĲİȚȞİ ĲȘȞ ĮʌȠȞȠȝȒ ıĲȠȞ/ȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ
ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ īȜȫııĮȢ, ĭȚȜȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ȆȠȜȚĲȚıȝȠȪ ȆĮȡİȣȟİȓȞȚȦȞ
ȋȦȡȫȞ ĲȘȢ ȈȤȠȜȒȢ ȀȜĮıȚțȫȞ țĮȚ ǹȞșȡȦʌȚıĲȚțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ
ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ ıĲȘȞ ȀĮĲİȪșȣȞıȘ (ȠȞȠȝĮıȓĮ
ȀĮĲİȪșȣȞıȘȢ).
ȅ īİȞȚțȩȢ ȂȑıȠȢ ǵȡȠȢ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ ĲȠȣ/ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ (ȝİ ĮțȡȓȕİȚĮ
įȪȠ įİțĮįȚțȫȞ ȥȘĳȓȦȞ) ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȚȢ įȚįĮțĲȚțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ ĲȦȞ
İʌȓ ȝȑȡȠȣȢ ȝĮșȘȝȐĲȦȞ (90) țĮȚ ĲȘȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȢ ǻȚĮĲȡȚȕȒȢ (30) İȓȞĮȚ:
«ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩȢ».
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȕİȕĮȓȦıȘ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ĮȓĲȘıȘ ĲȠȣ/ĲȘȢ
İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣ/İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȘȢ ȖȚĮ țȐșİ ȞȩȝȚȝȘ ȤȡȒıȘ.

ȀȠȝȠĲȘȞȒ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ (ȘȝȑȡĮ-ȝȒȞĮȢ-ȑĲȠȢ)
Ȃİ İȞĲȠȜȒ ȆȡȪĲĮȞȘ
ȅ/Ǿ īȡĮȝȝĮĲȑĮȢ
ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ-ıĳȡĮȖȓįĮ)
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4. ȉȪʌȠȢ ȆȡĮțĲȚțȠȪ ȠȡȚıȝȠȪ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ Ȃ.ǻ.Ǽ.
ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅ ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅ ĬȇǹȀǾȈ

ȈȋȅȁǾ ȀȁǹȈǿȀȍȃ Ȁǹǿ ǹȃĬȇȍȆǿȈȉǿȀȍȃ ȈȆȅȊǻȍȃ
ȉȂǾȂǹ īȁȍȈȈǹȈ, ĭǿȁȅȁȅīǿǹȈ Ȁǹǿ ȆȅȁǿȉǿȈȂȅȊ ȆǹȇǼȊȄǼǿȃǿȍȃ
ȋȍȇȍȃ
ȆȇǹȀȉǿȀȅ ȅȇǿȈȂȅȊ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȈ ȊȆȅȈȉǾȇǿȄǾȈ
ȉǾȈ ȂǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀǾȈ ǻǿȆȁȍȂǹȉǿȀǾȈ ǼȇīǹȈǿǹȈ
Ĳ.. ĳȠȚĲ........ ț. .................... ǹȂ ...........
ȝİ șȑȝĮ:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................
ȈȒȝİȡĮ ............., ȘȝȑȡĮ ........... țĮȚ ȫȡĮ ................. Ș ĲȡȚȝİȜȒȢ İʌȚĲȡȠʌȒ İʌȓȕȜİȥȘȢ țĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ, ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ Įʌȩ Ĳ....:
1................. (İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ/ȠȣıĮ),
2..................... (ıȣȞİʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ/ȠȣıĮ),
3...................... (ıȣȞİʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ/ȠȣıĮ)
ȝİĲȐ Įʌȩ ıȣȗȒĲȘıȘ ȑțȡȚȞİ ȩĲȚ Ș ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒ ǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒ ǼȡȖĮıȓĮ Ĳ... ȣʌȠȥȒĳ....
ȠȜȠțȜȘȡȫșȘțİ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ıȤİĲȚțȠȪȢ țĮȞȩȞİȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ țĮȚ
ȑȖȚȞĮȞ ȠȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ įȚȠȡșȫıİȚȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ Ĳ... ȣʌȠįİȓȤșȘțĮȞ. ǹʌȠĳȐıȚıİ ȩĲȚ ...
ȣʌȠȥȒĳ... ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȤȦȡȒıİȚ ıĲȘ įȘȝȩıȚĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȢ Ĳ...
ǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ.
ȍȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĲȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ȠȡȓıĲȘțİ Ș ........................, ȫȡĮ................
ȀȠȝȠĲȘȞȒ ……………………
ȉǹ ȂǼȁǾ ȉǾȈ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈ
1.
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ-ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ǼʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ/ȠȣıĮȢ ȀĮșȘȖȘĲȒ/ĲȡȚĮȢ)

2.

3.
(ȊʌȠȖȡĮĳȑȢ - ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ

ȈȣȞİʌȚȕȜİʌȩȞĲȦȞ/ȠȣıȫȞ) ȀĮșȘȖȘĲȫȞ)
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5. ȉȪʌȠȢ ȆȡĮțĲȚțȠȪ ıȣȞİįȡȓĮıȘȢ ȉȡȚȝİȜȠȪȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ İʌȓȕȜİȥȘȢ /
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ Ȃ.ǻ.Ǽ.
ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅ ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅ ĬȇǹȀǾȈ

ȈȋȅȁǾ ȀȁǹȈǿȀȍȃ Ȁǹǿ ǹȃĬȇȍȆǿȈȉǿȀȍȃ ȈȆȅȊǻȍȃ
ȉȂǾȂǹ īȁȍȈȈǹȈ, ĭǿȁȅȁȅīǿǹȈ Ȁǹǿ ȆȅȁǿȉǿȈȂȅȊ ȆǹȇǼȊȄǼǿȃǿȍȃ
ȋȍȇȍȃ
ȆȇǹȀȉǿȀȅ ȈȊȃǼǻȇǿǹȈǾȈ
ȉǾȈ ȉȇǿȂǼȁȅȊȈ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈ ǼȆǿǺȁǼȌǾȈ/ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ
īǿǹ ȉǾȃ ȀȇǿȈǾ ȉǾȈ ȂǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀǾȈ ǻǿȆȁȍȂǹȉǿȀǾȈ ǼȇīǹȈǿǹȈ

Ĳ… ĳȠȚĲ……… ț. ………………………………., ȝİ ǹ.Ȃ. …………
ȝİ șȑȝĮ:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
ȈȒȝİȡĮ …………………, ȘȝȑȡĮ ……………… țĮȚ ȫȡĮ ………….. ȝ.ȝ.,
ıĲȘȞ ĮȓșȠȣıĮ ………………………… ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ īȜȫııĮȢ, ĭȚȜȠȜȠȖȓĮȢ
țĮȚ ȆȠȜȚĲȚıȝȠȪ ȆĮȡİȣȟİȓȞȚȦȞ ȋȦȡȫȞ ĲȠȣ ǻ.Ȇ.Ĭ. ıȣȞȒȜșİ Ș ȉȡȚȝİȜȒȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒ İʌȓȕȜİȥȘȢ/ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȢ
ǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ Ĳ…. ĳȠȚĲ………….., ȝİ șȑȝĮ:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ȆĮȡȩȞĲİȢ/ȠȪıİȢ ȒĲĮȞ:
1. …………………………………………….. (ǼʌȚȕȜȑʌȦȞ/ȠȣıĮ)
ȂȑıȦ ĲȘȜİįȚȐıțİȥȘȢ ıȣȝȝİĲİȓȤĮȞ:
2. ………………………………………….. (ȈȣȞİʌȚȕȜȑʌȦȞ/ȠȣıĮ)
3. ………………………………………….. (ȈȣȞİʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ/ȠȣıĮ)
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ȈĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ Ƞ/Ș İʌȚȕȜȑʌȦȞ/ȠȣıĮ .................................
ĮȞĮĳȑȡșȘțİ ıȣȞȠʌĲȚțȐ ıĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ Ĳ….. ȣʌȠȥ………..
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, ……. Ƞ/Ș ȣʌȠȥ…….. ĮȞȑʌĲȣȟİ ĲĮ ȕĮıȚțȐ ıȘȝİȓĮ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ İȞĲȩȢ 20 ȜİʌĲȫȞ țĮȚ ĮʌȒȞĲȘıİ ıĲȚȢ İȡȦĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȘȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ.
ǹțȠȜȠȪșȦȢ, …….. ȣʌȠȥ…….., țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ ʌĮȡİȣȡȚıțȩȝİȞȠȚ/İȢ,
ĮʌİȤȫȡȘıĮȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȓșȠȣıĮ țĮȚ ĲĮ ȝȑȜȘ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ıȣȗȒĲȘıĮȞ
İțĲİȞȫȢ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıĮȞ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ Ĳ… ȣʌȠȥ………
țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȟİĲĮıĲȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ.
ǻȚİȟȒȤșȘ ȥȘĳȠĳȠȡȓĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ĮțȩȜȠȣșȘ ıİȚȡȐ:
1. …………………………………………... (ǼʌȚȕȜȑʌȦȞ/ȠȣıĮ)
2. ………………………………………….. (ȈȣȞİʌȚȕȜȑʌȦȞ/ȠȣıĮ)
3. ………………………………………….. (ȈȣȞİʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ/ȠȣıĮ)
Ǿ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒ ǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒ ǼȡȖĮıȓĮ ĮȟȚȠȜȠȖȒșȘțİ ȠȝȩĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ
ȕĮșȝȩ …………….. (ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ) (………………..*ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩȢ).
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ țȜȒșȘțİ ıĲȘȞ ĮȓșȠȣıĮ ….. ȣʌȠȥ……. țĮȚ Ĳ….
ĮȞĮțȠȚȞȫșȘțĮȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȘȢ ȥȘĳȠĳȠȡȓĮȢ.
ȀȠȝȠĲȘȞȒ ……………………
ȉǹ ȂǼȁǾ ȉǾȈ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈ
1.

2.

* ȀĮȜȫȢ (5-6,99), ȁȓĮȞ ȀĮȜȫȢ (7-8,50) țĮȚ ǱȡȚıĲĮ (8,51-10).

3.
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Με την παρούσα δημοσίευση παύει να ισχύει η απόφαση της Συγκλήτου αριθμ. 34/17/12.9.2019 (ΦΕΚ 3689/
τ.Β΄/4.10.2019).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 15 Οκτωβρίου 2019
Ο Πρύτανης
AΛEΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝIΔΗΣ
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Τεύχος B’ 4017/04.11.2019

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

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*02040170411190024*

