
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 30136 
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, 

κριτική και κειμενικές σπουδές» του Τμήματος 

Φιλολογίας της Σχολής Φιλοσοφικής του Αριστο-

τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2958/12 και 13-4-2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 2α .

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση –Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/18 
(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
δια- τάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φι-
λολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
430/08-03-2018).

6. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-04-2018 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

7. Ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη 
ποσού 2.000,00 € ετησίως στον προϋπολογισμό του ΑΠΘ 
(ΚΑΕ 0149) και 4.000,00€ ετησίως στον προϋπολογισμό 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του 
προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)., αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: 
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεοελληνικής 
Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Φιλοσοφικής του 
ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεοελλη-
νικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπου-
δές», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερ-
μηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» του Τμήματος 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη των κειμένων της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, η συστηματική εμβάθυνση 
της γνώσης και της έρευνας σε αυτό το γνωστικό πεδίο, 
καθώς και σε συναφή γνωστικά πεδία όπως οι Ψηφιακές 
Σπουδές, η Βιβλιολογία, η Ειδική Διδακτική της νεοελ-
ληνικής λογοτεχνίας, οι Σπουδές στον νεότερο ελληνικό 
πολιτισμό αλλά και οι σχέσεις της λογοτεχνίας με άλλες 
τέχνες και της φιλολογίας με άλλες επιστήμες.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνική Φιλολογία του 
Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η ανάπτυξη της 
έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των νέων 
επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο που θεραπεύει 
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η Νεοελληνική Φιλολογία, στο πλαίσιο του Τομέα Με-
σαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ, καθώς και σε συναφείς αναγνω-
ρισμένες ειδικεύσεις (Ερμηνεία, Κριτική λογοτεχνικών 
κειμένων, Εκδοτική και επιμέλεια έκδοσης λογοτεχνικών 
κειμένων). Πιο συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνική 
Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., συνε-
χίζοντας και διευρύνοντας την παράδοση της Σχολής 
σε διάφορες εκφάνσεις και εκδοχές των λογοτεχνικών 
σπουδών, όπως η κριτική της λογοτεχνίας, η επιμέλεια 
εκδόσεων και οι διάφορες πρακτικές της γραφής, απο-
σκοπεί να καλλιεργήσει και να διευρύνει τις ικανότητες 
των νέων επιστημόνων για γνώση και συνθετική έρευνα, 
να δημιουργήσει επιστήμονες και ερευνητές/τριες με 
τη μεγαλύτερη δυνατή κατάρτιση, που θα μπορούν να 
καλύψουν τις ανάγκες σε ειδικευμένους Νεοελληνιστές 
Φιλολόγους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα εντός 
και εκτός της Ελλάδας να δημιουργήσει το κατάλληλο 
υπόβαθρο για να προχωρήσουν οι φοιτητές/τριες του 
Β΄ Κύκλου σε Σπουδές Γ΄ Κύκλου και να ασχοληθούν με 
την επιστημονική έρευνα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, κα-
θώς και να συμβάλουν στην ενίσχυση και διάδοση των 
νεοελληνικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κρι-
τική και κειμενικές σπουδές».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνική Φιλολογία του Τμήματος 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των 
Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμη-
μάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλ-
λοδαπής, των οποίων ο τίτλος προπτυχιακών σπουδών 
έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον επιτύχουν στις εισαγω-
γικές εξετάσεις και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση 
της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ στη Νεοελληνική Φιλολογία του Τμή-
ματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτές και υποψη-
φιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχι-
ούχων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Όσοι/ες 
υποψήφιοι/ες αυτών των περιπτώσεων γίνονται δεκτοί/
ες καλούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν 
σε έναν επιπλέον οργανωμένο κύκλο προπτυχιακών μα-
θημάτων, για να καλύψουν τα κενά των προπτυχιακών 
τους σπουδών.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που 
πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και υπηρετούν 
στο Α.Π.Θ. μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες 

και μόνο ένας/μία κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνική 
Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., εφόσον 
επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και με την προϋ-
πόθεση ότι το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και 
του έργου που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με 
το Π.Μ.Σ. στην Νεοελληνική Φιλολογία του Τμήματος 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Νεοελληνική 
Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» για 
την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα 
οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της με-
ταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.) 
του Π.Μ.Σ. «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική 
και κειμενικές σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του 
Α.Π.Θ. θα καθορίζεται ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος 
ολοκλήρωσης των σπουδών με την πρόβλεψη δυνατό-
τητας παράτασης, καθώς και η ελάχιστη και ανώτατη 
διάρκεια των σπουδών για όσους/ες επιλέξουν τη δυ-
νατότητα μερικής φοίτησης.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90.

Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερ-
μηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» του Τμήματος 
Φιλο- λογίας του Α.Π.Θ., συμπεριλαμβανομένης της 
εκπόνησης της απαιτούμενης Διπλωματικής Εργασίας, 
οργανώνονται σε τρία εξάμηνα.

Συγκεκριμένα:
– Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές/τριες παρα-

κολουθούν μαθήματα και εργαστήρια με φόρτο εργασί-
ας 10 ECTS έκαστο, δηλαδή τρία (3) μαθήματα ανά εξά-
μηνο και συνολικά έξι (6) μαθήματα με φόρτο 60 ECTS.

– Κατά το τρίτο εξάμηνο, εκπονούν μεταπτυχιακή δι-
πλωματική εργασία φόρτου 30 ECTS.

– Τα μαθήματα χαρακτηρίζονται ως ΝΕΦ (= Νέα Ελλη-
νική Φιλολογία) και ορίζονται σε ευρεία λίστα μαθημά-
των, η οποία θα συμπεριληφθεί στον Κ.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ. 
«Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενι-
κές σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Κάθε 
εξάμηνο προσφέρονται τουλάχιστον τρία από τα μαθή-
ματα αυτής της λίστας και κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει 
ελεύθερα από όσα προσφέρονται κάθε εξάμηνο ανάλο-
γα με τα ενδιαφέροντά του/της. Η αξιολόγηση γίνεται με 
ασκήσεις, μικροεργασίες ή άλλες υποχρεώσεις κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων και με τελική γραπτή εργασία.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο 
διαμορφώνεται ως εξής:
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1ο Εξάμηνο

α/α  Μάθημα Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ECTS

Θεωρία

1 ΝΕΦ 600 Υ 300 10

2 ΝΕΦ ** ΕΥ 300 10

3 ΝΕΦ ** ΕΥ 300 10

Σύνολο ECTS 30

2ο Εξάμηνο

α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ECTS

Θεωρία Εργαστηρια-
κή άσκηση

1 ΝΕΦ ** ΕΥ 300 - 10

2 ΝΕΦ (εργαστηριακό) ** ΕΥ 70 230 10

3 ΝΕΦ ή Μάθημα άλλου 
ΠΜΣ του Τμήματος

** ή κωδικός 
άλλου μαθή-
ματος ΠΜΣ 

του Τμήματος

ΕΥ 300  10

Σύνολο ECTS 30

3ο Εξάμηνο

α/α ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ECTS

Θεωρία

1 Εκπόνηση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής 
Εργασίας Υ 900 30

Σύνολο ECTS 30

** Τα μαθήματα προσφέρονται κάθε χρόνο από κωδικούς που ορίζονται στην ευρεία λίστα μαθημάτων, η οποία 
παρατίθεται παρακάτω και θα συμπεριληφθεί στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Νεοελληνική 
Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. .

Κωδικός Τίτλος Ώρες ECTS

NEΦ 600: Eρευνητική Μεθοδολογία: Νεοελληνικές Σπουδές 3 10

NEΦ 601: Ιστορία και νεοελληνική λογοτεχνία 3 10

ΝΕΦ 602: Ειδικά θέματα ιστοριογραφίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας 3 10

NEΦ 603: Eιδικά θέματα ποίησης I 3 10

NEΦ 604: Eιδικά θέματα ποίησης IΙ 3 10

NEΦ 605: Ειδικά θέματα πεζογραφίας I 3 10

NEΦ 606: Ειδικά θέματα πεζογραφίας II 3 10

ΝΕΦ 607: Ειδικά θέματα κριτικής Ι 3 10

NEΦ 608: Eιδικά θέματα κριτικής ΙΙ 3 10

NEΦ 609: Eρευνητικά ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας I 3 10

NEΦ 610: Eρευνητικά ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας II 3 10

NEΦ 611: Νεοελληνικά λογοτεχνικά είδη 3 10

ΝΕΦ 612: Λογοτεχνικά ρεύματα και τάσεις στη νεοελληνική λογοτεχνία 3 10

NEΦ 613: Νεοελληνική λογοτεχνία και άλλες τέχνες 3 10

NEΦ 614: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις 3 10

ΝΕΦ 615: Διαθεματικές προσεγγίσεις 3 10
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ΝΕΦ 616: Ειδικά θέματα ανάγνωσης της λογοτεχνίας Ι 3 10

ΝΕΦ 617 Ειδικά θέματα ανάγνωσης της λογοτεχνίας ΙΙ 3 10

ΝΕΦ 618: Διδακτική της λογοτεχνίας Ι 3 10

ΝΕΦ 619: Διδακτική της λογοτεχνίας ΙΙ 3 10

ΝΕΦ 620: Ζητήματα βιβλιολογίας Ι 3 10

ΝΕΦ 621: Ζητήματα βιβλιολογίας ΙΙ 3 10

ΝΕΦ 622: Ειδικά θέματα βιβλιογραφίας I 3 10

NEΦ 623: Ειδικά θέματα βιβλιογραφίας II 3 10

NEΦ 624: Eιδικά εκδοτικά θέματα I 3 10

NEΦ 625: Ειδικά εκδοτικά θέματα II 3 10

NEΦ 626: Θεωρία και πράξη των εκδόσεων 3 10

ΝΕΦ 627: Νεοελληνική φιλολογία και νέες τεχνολογίες 3 10

ΝΕΦ 628: Ψηφιακές νεοελληνικές σπουδές

ΝΕΦ 640: Εργαστήριο νεοελληνικής φιλολογικής και λογοτεχνικής κριτικής Ι 3 10

NEΦ 641: Εργαστήριο νεοελληνικής φιλολογικής και λογοτεχνικής κριτικής ΙΙ 3 10

ΝΕΦ 642: Εργαστήριο θεωρίας και πράξης των εκδόσεων Ι 3 10

ΝΕΦ 643: Εργαστήριο θεωρίας και πράξης των εκδόσεων ΙΙ 3 10

ΝΕΦ 644: Εργαστήριο φιλολογικής και τυπογραφικής επιμέλειας κειμένων 3 10

NEΦ 645: Εργαστήριο βιβλιογραφίας 3 10

ΝΕΦ 646: Εργαστήριο βιβλιολογίας 3 10

NEΦ 647: Εργαστήριο νεοελληνικής φιλολογίας και ψηφιακών τεχνολογιών Ι 3 10

NEΦ 648: Εργαστήριο νεοελληνικής φιλολογίας και ψηφιακών τεχνολογιών ΙΙ 3 10

NEΦ 649: Εργαστήριο γραφής (κριτική, λογοτεχνία, δοκίμιο κ.ά.) 3 10

NEΦ 650: Εργαστήριο λογοτεχνικής ανάγνωσης 3 10
Η διδασκαλία στο Π.Μ.Σ. «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» γίνεται στην ελ-

ληνική γλώσσα. Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στον οικείο Κ.Μ.Σ. και με αιτιολογημένη εισήγηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., μπορεί να επιτρέπεται 
η διδασκαλία σε γλώσσα διάφορη της Ελληνικής.

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων 
και θα περιλαμβάνεται στον οικείο κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Άρθρο 7
 Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 8 (οκτώ) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
ήτριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (κα-
ταξιωμένοι επιστήμονες, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Φιλολογίας, η οποία είναι 
απολύτως επαρκής και έχει ενισχυθεί πρόσφατα από το Π.Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με νέους υπολογιστές, εκτυπωτές, σα-
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ρωτές, φωτοτυπικά, ώστε μπορεί να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες τουλάχιστον της επόμενης πενταετίας. Επίσης η 
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Φιλολογίας, η οποία ασφαλώς 
χρειάζεται διαρκή ενημέρωση σε βιβλία, περιοδικά και 
ηλεκτρονικές πηγές.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ Νεοελληνικής Φιλολογίας θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακα-
δημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Το λειτουργικό κόστος του Π.Μ.Σ. «Νεοελληνική Φι-
λολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» 
του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., βάσει και όσων 
αναφέρθηκαν πιο πάνω στο άρθρο 9, περιλαμβάνει ως 
απολύτως απαραίτητες δαπάνες με σειρά σπουδαιότη-
τας: α) την ενημέρωση της Βιβλιοθήκης του Τμήματος 
Φιλολογίας με αγορές βιβλίων, περιοδικών και ειδικού 
λογισμικού καθώς και συνδρομές σε ηλεκτρονικές πηγές, 
και β) τη συντήρηση του υπάρχοντος τεχνικού εξοπλι- 
σμού και την αγορά αναλώσιμων που επιτρέπουν τη λει-
τουργία του. Επιπλέον, για τη βελτίωση της ποιότητας 

των σπουδών, τη διαρκή ενημέρωση των διδασκόντων 
και την προβολή του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας 
κρίνονται απαραίτητες οι δαπάνες για: γ) μετακινήσεις 
του διδακτικού προσωπικού για ερευνητικούς σκοπούς, 
συμμετοχή σε συνέδρια κ.λπ. και δ) διοργάνωση ημε-
ρίδων ή συνεδρίων, πρόσκληση Καθηγητών από άλλα 
Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή της αλλοδαπής για διαλέ-
ξεις και επιστημονικές ανακοινώσεις. Τέλος, επιθυμία του 
Τμήματος Φιλολογίας είναι να έχει τη δυνατότητα παρο-
χής ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς/ές 
φοιτητές/τριες, αλλά αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μόνον 
εάν τα έσοδα επαρκούν για την κάλυψη των προηγού-
μενων δαπανών.

Βάσει των ανωτέρω το συνολικό λειτουργικό κόστος 
του Π.Μ.Σ. «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική 
και κειμενικές σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του 
Α.Π.Θ. για την πενταετία ανέρχεται σε 50.000 €, και ο 
αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος και 
για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές 
χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λει-
τουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 
και 37 του ν.4485/2017 διαμορφώνεται ως εξής:

Πηγές Χρηματοδότησης
Ποσό (€)
2 0 1 8 -
2019

Ποσό (€)
2019-2020

Ποσό (€)
2020-2021

Ποσό (€)
2021-2022

Ποσό (€)
2022-2023 Σύνολο (€)

Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργα-
ζόμενων Φορέων 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000

Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000

Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000

Κατηγορία Δαπάνης
Ποσό (€)
2 0 1 8 -
2019

Ποσό (€)
2019-2020

Ποσό (€)
2020-2021

Ποσό (€)
2021-2022

Ποσό (€)
2022-2023 Σύνολο (€)

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 17.500

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000

Δαπάνες αναλωσίμων 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνω-
σης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου.

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000

Συνολικό Ποσό Δαπανών 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές του ΠΜΣ.
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Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 17 Ιουλίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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*02034241708180008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

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

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

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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