
 

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 
Θεσσαλονίκη,  5-11-2020 
αρ. πρωτ.: 558 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την υποβολή αιτήσεων 

 στο πλαίσιο χορήγησης δύο (2) Βραβείων Καλής Επίδοσης  

σε φοιτητές/-τριες του ΠΜΣ «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και 

κειμενικές σπουδές» 

 

Το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. λαμβάνοντας υπόψη: 

 

α) το από 22-5-1985 ανακλητό εμπίστευμα του Κ. Τσαγκάδα, 

β) το με αρ. 14660/13-3-2017 έγγραφο της Γραμματείας Συγκλήτου (αρ. 2939/23-2-2017 

συνεδρίαση Συγκλήτου του ΑΠΘ) για την ένταξη της κληροδοσίας «Κωνσταντίνου Α. 

Τσαγκάδα» στον τακτικό προϋπολογισμό του ΑΠΘ, 

γ) την με αρ. πρωτ. 27765/30-6-2020 5
η
 τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού & ΠΔΕ 

οικονομικού έτους 2020 

δ) την σχετική απόφαση της με αρ. 495/8-10-2020 Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας  

 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

τη χορήγηση δύο (2) Βραβείων Καλής Επίδοσης συνολικού ποσού 1.800 ευρώ σε 

φοιτητές/τριες του ΠΜΣ «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και 

κειμενικές σπουδές». Κάθε δικαιούχος θα λάβει από 900 ευρώ. 

 

Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας/Προϋποθέσεις  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, λαμβάνοντας υπόψη 

τους ακόλουθους όρους/προϋποθέσεις: 

1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχουν όσες και όσοι εισήχθησαν στο 

ΠΜΣ κατά το ακαδ. έτος 2019-20 και είναι ενεργοί φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό 

έτος 2020-21. 

Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο της ως άνω αναφερομένης 

προϋπόθεσης αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω 

αξιολόγησή της. 

 

Επιλογή – Αποτελέσματα – Ενστάσεις  



Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές/τριες του Β΄ κύκλου του ΠΜΣ «Νεοελληνική 

Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» και αφορά τα γνωστικά 

αντικείμενα που θεραπεύει ο Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών και, 

προκειμένου να τηρηθεί η βούληση του δωρητή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επιμελής και 

υψηλών επιδόσεων επιστημονική εργασία των ωφελουμένων, καθώς και η αφοσίωσή τους 

στο επιστημονικό έργο του Τομέα. 

Συνεπώς, τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται από την υψηλή επίδοση των υποψηφίων κατά 

την εισαγωγή τους, καθώς και από την απόδοση της φοίτησής τους στο ΠΜΣ «Νεοελληνική 

Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» και θεσπίζονται ως εξής: 

 

i) Μόρια εισαγωγής στο ΠΜΣ «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και 

κειμενικές σπουδές» (άριστα 100) Χ 0,1.  

ii) Το άθροισμα των βαθμών των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς οι 

υποψήφιοι/ες κατά τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, 

κριτική και κειμενικές σπουδές» (άριστα 60) Χ 1,1. 

iii) Το σύνολο των ECTS των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς οι υποψήφιοι/ες 

κατά τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και 

κειμενικές σπουδές» (άριστα 60) Χ 0,1.  

 

Τελική μοριοδότηση θα αποτελεί το άθροισμα των ως άνω αναφερόμενων κριτηρίων, ως 

εξής: 

i) [= άριστα 10 μόρια] + ii) [= άριστα 66 μόρια] + iii) [= άριστα 6 μόρια], δηλαδή άριστα: 82 

μόρια.   

 

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή 

Αξιολόγησης*.  

Οι υποψήφιοι/ες θα καταταγούν σε πίνακα ανάλογα με τα μόρια που θα συγκεντρώσουν. 

Τις υποτροφίες θα λάβουν οι δύο υποψήφιοι/ες με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση, ενώ οι 

υπόλοιποι/ες θα τοποθετηθούν σε σχετικό πίνακα κατάταξης ως επιλαχόντες/ούσες.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο/η υποψήφιος/α που θα συγκεντρώνει περισσότερα 

μόρια από το άθροισμα των βαθμών των έξι μεταπτυχιακών μαθημάτων.  

Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας επιλέγεται ο/η υποψήφιος/α με τον μεγαλύτερο βαθμό 

εισαγωγής στο ΠΜΣ «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές 

σπουδές». 

Σε περίπτωση που ωφελούμενος/-η παραιτηθεί από το δικαίωμα χορήγησης του Βραβείου, 

ως δικαιούχος επιλέγεται ο/η πρώτος/η επιλαχών/ούσα, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης 

ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. 

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος 

Φιλολογίας του ΑΠΘ**, κατόπιν σχετικής εισήγησης της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης 

και θα αναρτηθεί σε πίνακα κατάταξης στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

* Οι Επιτροπές αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων καθώς και των ενστάσεων για τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας.  

** Κατά της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας (με την οποία εγκρίνεται ο 

πίνακας κατάταξης και τυχόν πίνακας αποκλεισθεισών υποψηφιοτήτων) χωρεί ένσταση, 



εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 Οι ενστάσεις υποβάλλονται ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας [2
ος

 

όροφος Κτίριο Διοίκησης (Καραθοδωρή), Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, τκ. 54124]  

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες υποβάλλουν εντύπως Αίτηση Υποψηφιότητας / Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, στην οποία θα επισυνάπτουν: 

 

1. Φωτοαντίγραφο Πρακτικού Αποτελεσμάτων Εξετάσεων Εισαγωγής στο ΠΜΣ 

«Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» του Τμήματος 

Φιλολογίας (αποδεικτικό ποσοστού επιτυχίας) ακαδ. έτους 2019-20. 

2. Αναλυτική Βαθμολογία για τα μαθήματα του ΠΜΣ ακαδ. έτους 2019-20 

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου (ταυτότητα) ή διαβατηρίου για πολίτες της ΕΕ 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (υπογεγραμμένη), στην οποία να αναγράφεται ότι: 

i. Τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή,  

ii. Ο/Η υποψήφιος/α «έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα»  

 

Σε περίπτωση που ο φάκελος του/της υποψηφίου/ίας δεν είναι πλήρης ως προς τα 

δικαιολογητικά υποβολής ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας (δικαίωμα 

υποβολής) της πρόσκλησης, η πρόταση θα απορρίπτεται/αποκλείεται.  

Τρόπος και Προθεσμία Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες να υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά στη Γραμ-

ματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. [2
ος

 όροφος Κτίριο Διοίκησης (Καραθοδωρή), 

Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, τκ. 54124] την αίτηση υποψηφιότητας και τα επισυναπτόμενα 

αυτής δικαιολογητικά  από τις 9 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 16 Νοεμβρίου 2020. 

   
- Η παρούσα πρόσκληση θα 

δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος και στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας 

Χρήστος Κ. Τσαγγάλης 

Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 

 


