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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 107375/Β7 (1)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 14218/Β7/20.2.2006 (ΦΕΚ 

262/τ.Β΄) Υ.Α που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχια−
κών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολι−
τικών Επιστημών με τίτλο «Μεθοδολογία και Εφαρ−
μογές στην Κοινωνική Πολιτική»− Αναμόρφωση του 
προγράμματος.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ−

θρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16.7.2008), «Θεσμικό πλαίσιο για 
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του αρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, 
τ.Α΄/25.8.2008, του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 
156 τ.Α΄4−09−2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύ−
στημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. 
Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Το Π.Δ. 76/2013 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Ίδρυση Σχολών − κατάρ−
γηση συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών».

6. Την υπ’ αρ. 14218/Β7/20.2.2006 (ΦΕΚ 262/τ.Β΄) Υ.Α που 
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής με τίτλο «Μεθοδολογία 
και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική».

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής (συνεδρία 26−3−2014).

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Παντείου Πανεπιστημίου (συνεδρία 
30.4.2014).

9. Το αριθμ. 1116/24.3.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του 
Παντείου Πανεπιστημίου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 14218/Β7/20.2.2006 Υ.Α 
(ΦΕΚ 262/τ.Β΄) Υ.Α ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών 
Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών θα λειτουργήσει από το ακα−
δημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική: 
Μέθοδοι και Εφαρμογές», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 
(ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16.7.2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο− Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής έχει ως 
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αντικείμενο την ανάδειξη και τη μελέτη της διεπιστημο−
νικότητας των ζητημάτων που άπτονται της κοινωνικής 
πολιτικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βαθύτερη γνώ−
ση των μεθοδολογικών εργαλείων και των εφαρμογών 
που προκύπτουν για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Σκοπός του Προγράμματος είναι: (α) η παροχή εξειδι−
κευμένων επιστημονικών γνώσεων σε ζητήματα μεθοδο−
λογίας κοινωνικών ερευνών, σχεδιασμού και αξιολόγη−
σης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής με εκτεταμένη 
χρήση Η/Υ (πληροφορικής και των σχετικών πακέτων, 
SPSS κ.ά.) και (β) η εισαγωγή και η καθοδήγηση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών στην επιστημονική έρευνα 
σε γνωστικά πεδία της κοινωνικής πολιτικής (εργασία 
και απασχόληση, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική 
προστασία, ανισότητες και κοινωνική συνοχή, κ.λπ.) με 
τρόπο ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να κατανο−
ούν και να ερμηνεύουν την ύπαρξη και την εξέλιξη των 
προβλημάτων στα πεδία της κοινωνικής πολιτικής, κα−
θώς και να σχεδιάζουν και να εκπονούν τόσο την έρευνα 
όσο και να προτείνουν την εφαρμογή των αναγκαίων 
πολιτικών με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.

Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ−
σης θα μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά σε 
Πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα, στην κεντρική, πε−
ριφερειακή και τοπική διοίκηση και στους Οργανισμούς 
του Δημοσίου, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
άλλους θεσμούς με σκοπό αφενός τη μελέτη των σχε−
τικών ζητημάτων και αφετέρου την αντιμετώπιση των 
αναγκών και των προβλημάτων που προκύπτουν κατά 
την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στην «Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Αν−
θρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών, Πα−
νεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοτα−
γών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι 
Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του αναφερόμε−
νου στο άρθρο 3 τίτλου είναι τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται 
σε ενενήντα (90).

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Στατιστικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα Ι 8

Ποιοτικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα 7

Σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων
κοινωνικής πολιτικής 8

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Από τα παρακάτω δύο (2) μαθήματα επιλέγεται 
ένα (1) ανάλογα με την επιλογή του κύκλου μα−
θημάτων του Β΄ εξαμήνου.

Θεωρίες αγοράς εργασίας 7

Κοινωνική θεωρία και κοινωνική πολιτική 7

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στατιστικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα II 9

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Από τους παρακάτω δύο κύκλους μαθημάτων 
επιλέγεται ένας (1) από τους δύο (2) κύκλους 
και τρία (3) από τα προσφερόμενα μαθήματα 
του κύκλου

Α΄ κύκλος μαθημάτων: Εργασία και πολιτικές 
απασχόλησης

Σχεδιασμός και αξιολόγηση πολιτικών απασχό−
λησης 7

Συνθήκες εργασίας, οργάνωση της εργασίας 
και νέες τεχνολογίες 7

Εργασιακές σχέσεις και νέα εργασιακά πρότυπα 7

Μετανάστευση και εργασία 7

Β΄ κύκλος μαθημάτων: Κοινωνική προστασία και 
κοινωνική συνοχή

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις της κοινωνικής 
συνοχής στον αστικό χώρο και την ύπαιθρο 
χώρα

7

Πληθυσμός και κοινωνική πολιτική: μεθοδολογι−
κές προσεγγίσεις και εφαρμογές 7

Σχεδιασμός και αξιολόγηση των πολιτικών
ισότητας των φύλων 7

Πολιτικές στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στην 
εκπαίδευση ενηλίκων/διά βίου μάθηση 7

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διπλωματική εργασία 30

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε είκοσι (20) κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανε−
πιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επί−
σης, στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. το Τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών διαθέτει την απαραίτητη υλικο−
τεχνική υποδομή (σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, 
βιβλιοθήκη με αυτοματοποιημένο σύστημα λειτουργί−
ας, ηλεκτρονική πληροφοριακή υπηρεσία, τηλεματικό 
δίκτυο για την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπη−
ρεσιών, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Εργαστήριο Η/Υ 
και κάθε άλλη αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή).

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2018−2019, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2001 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφορά 
στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 
12.000,00€ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως 
εξής:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €

Δαπάνες μετακινήσεων στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών συνεργασιών με άλλα 
Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής

3.000

Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού
(βιβλία, οδηγοί σπουδών, κ.λπ.) 2.000

Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού και 
λογισμικού 3.000

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, επιστημονι−
κές εκδηλώσεις και συνέδρια 3.000

Αναλώσιμα και άλλες Δαπάνες 1.000

Σύνολο 12.000

Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμό του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινω−
νικών και Πολιτικών Επιστημών και το υπόλοιπο ποσό 
μπορεί να καλυφθεί από επιχορηγήσεις, δωρεές και 
ερευνητικά προγράμματα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2013−14 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές 
τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης Υ.Α.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου−
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

    Αριθμ. 107306/Β7 (2)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 24454/Β7 (ΦΕΚ 1202/τ.Β΄/ 

13.7.2007) υπουργικής απόφασης που αφορά στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα−
τος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης – Ανα−
μόρφωση του Προγράμματος. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως του άρθρου 

6 παρ. 3 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16.07.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για 
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 
177/τ.Α΄/25.08.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3797/2009 
(ΦΕΚ 156/τ.Α΄/04.09.2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 α του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α) και του άρθρου 34, παρ. 2 του 
4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 και ιδίως του άρθρου 
13, παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02.08.2005) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με−
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Πα−
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

5. Την αριθμ. 24454/Β7 (ΦΕΚ 1202/τ.Β΄/13.7.2007) υπουρ−
γική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπι−
στημίου Κρήτης.

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
(Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (συνεδρία 4η/11−12−2013).

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 
322η/23.1.2014).

8. Το υπ’ αριθμ. 364/20−05−2014 έγγραφο της προέδρου 
του Τμήματος Φιλολογίας.

9. Το υπ’ αριθμ. 83/16−01−2012) έγγραφο της ΑΔΙΠ με 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστη−
μίου Κρήτης.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 24454/Β7 (ΦΕΚ 1202/ 
τ.Β΄/13.7.2007) υπουργική απόφαση  που αφορά στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης θα λειτουργήσει από το ακα−
δημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα 

m1trofan1s
Highlight
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Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 
(ΦΕΚ 148 τ.Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος είναι η 
προαγωγή της επιστήμης στις ειδικότητες της φιλολο−
γίας, της γλωσσολογίας, της ιστορίας και θεωρίας του 
θεάτρου και του κινηματογράφου, καθώς και η δημιουρ−
γία ειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορούν να 
στελεχώσουν Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστημιακά 
Τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού κ.λπ.

Το πρόγραμμα εξειδικεύεται στις κατευθύνσεις: Κλα−
σική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλο−
λογία, Γλωσσολογία, Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου 
και του Κινηματογράφου.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις:

1. Κλασική Φιλολογία,
2. Βυζαντινή Φιλολογία,
3. Νεοελληνική Φιλολογία,
4. Γλωσσολογία,
5. Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου και του Κινημα−

τογράφου.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πα−
νεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

H χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τέσσερα εξάμηνα 
(4) για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε έξι (6) 
εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.

Ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετα−
στεί με επιτυχία σε έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα με 
διαφορετικό περιεχόμενο, και να συγγράψει μεταπτυχι−
ακή διπλωματική εργασία. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα 
πιστώνεται με 15 ECTS και η μεταπτυχιακή εργασία με 
30, αντιστοίχως.

Το Πρόγραμμα παρέχεται και ως μερικής φοίτησης. Η 
κατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοί−
τησης θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και θα πε−
ριλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ανά κατεύ−
θυνση ως εξής:

Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας

Εξάμηνο Μάθημα ECTS

Α΄ Ελληνορωμαϊκή Ποίηση: Έπος 15

Α΄ Ελληνορωμαϊκή Πεζογραφία: Ιστορι−
ογραφία, Βιογραφία 15

Σύνολο Εξαμήνου Α 30

Β΄ Ελληνορωμαϊκή Ποίηση: Δραματική 
ποίηση 15

Β΄ Ελληνορωμαϊκή Πεζογραφία: Φιλο−
σοφική πεζογραφία, Αττικοί ρήτορες 15

Σύνολο Εξαμήνου Β 30

Γ΄ Ελληνορωμαϊκή Ποίηση:
Λυρική ποίηση 15

Γ΄ Επιγραφική, Παπυρολογία 15

Σύνολο Εξαμήνου Γ 30

Δ΄ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο Εξαμήνου Δ 30

Σύνολο Μ.Δ.Ε. 120

Κατεύθυνση Βυζαντινής Φιλολογίας

Εξάμηνο Μάθημα ECTS

Α΄ Βυζαντινή παλαιογραφία, κωδικολο−
γία και επιγραφική 15

Α΄ Κριτική των βυζαντινών κειμένων και 
εκδοτική πρακτική 15

Σύνολο Εξαμήνου Α 30

Β΄
Η εξέλιξη των ειδών στη βυζαντινή 

λογοτεχνία (ποίηση, επιστολογραφία, 
φιλολογία)

15

Β΄ Ζητήματα βυζαντινής υμνογραφίας 
και αγιολογίας 15

Σύνολο Εξαμήνου Β 30

Γ΄ Ρητορική θεωρία στη βυζαντινή λο−
γοτεχνία 15

Γ΄ Ζητήματα βυζαντινής ιστοριογραφίας 15
Σύνολο Εξαμήνου Γ 30

Δ΄ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
Σύνολο Εξαμήνου Δ 30

Σύνολο Μ.Δ.Ε. 120

Κατεύθυνση Νεοελληνικής Φιλολογίας

Εξάμηνο Μάθημα ECTS

Α΄ Θεωρία και κριτική της λογοτεχνίας 15

Α΄ Ιστορία της νεοελληνικής
λογοτεχνίας 15

Σύνολο Εξαμήνου Α 30
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Β΄ Ιστορία των ιδεών 15

Β΄ Πρόσληψη των λογοτεχνικών έργων 15

Σύνολο Εξαμήνου Β 30

Γ΄ Εκδοτική 15

Γ΄ Συγκριτική Φιλολογία 15

Σύνολο Εξαμήνου Γ 30

Δ΄ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο Εξαμήνου Δ 30

Σύνολο Μ.Δ.Ε. 120
Κατεύθυνση Γλωσσολογίας

Εξάμηνο Μάθημα ECTS

Α΄ Φωνολογία 15

Α΄ Σύνταξη 15

Σύνολο Εξαμήνου Α 30

Β΄ Σημασιολογία 15

Β΄ Πραγματολογία 15

Σύνολο Εξαμήνου Β 30

Γ΄ Ψυχογλωσσολογία 15

Γ΄ Διδακτική της Ελληνικής ως
δεύτερης/ξένης γλώσσας 15

Σύνολο Εξαμήνου Γ 30

Δ΄ Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία 30

Σύνολο Εξαμήνου Δ 30

Σύνολο Μ.Δ.Ε. 120
Κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας του
Θεάτρου και του Κινηματογράφου

Εξάμηνο Μάθημα ECTS

Α΄ Ιστορία και ιστοριογραφία του
κινηματογράφου 15

Α΄ Πηγές της Ιστορίας του Θεάτρου 15

Σύνολο Εξαμήνου Α 30

Β΄ Αφηγηματική και υφολογική
ανάλυση κινηματογράφου 15

Β΄ Μεθοδολογία της θεατρολογικής
έρευνας 15

Σύνολο Εξαμήνου Β 30

Γ΄ Μεταπολεμική Θεωρία
Κινηματογράφου 15

Γ΄ Δραματολογία 15

Σύνολο Εξαμήνου Γ 30

Δ΄ Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία 30

Σύνολο Εξαμήνου Δ 30

Σύνολο Μ.Δ.Ε. 120

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο 
όριο σε πενήντα (50) φοιτητές ετησίως.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας καθώς και μέλη ΔΕΠ άλ−
λων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου και άλλων Πανε−
πιστημίων της ημεδαπής. Επίσης στο Π.Μ.Σ. μπορούν να 
απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.M.Σ. θα χρησιμοποιηθεί κατά 
βάση η εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του 
Τμήματος Φιλολογίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2021−22 με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
80 παρ. 11 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4025/2011 και του 
άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

 Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογί−
ζεται ότι θα ανέλθει σε 30.000 Ευρώ και αναλύεται σε 
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Ποσά (σε ευρώ)

α. Προμήθεια και συντήρηση
υλικοτεχνικού εξοπλισμού 10.000

β. Αναλώσιμα και διδακτικό υλικό 4.000

γ. Μετακινήσεις 2.000

δ. Εξωτερικοί συνεργάτες 4.000

ε. Δαπάνες δημοσιότητας 2.000

στ. Γενικές δαπάνες 8.000

ΣΥΝΟΛΟ 30.000

Μέρος του ανωτέρω κόστους λειτουργίας θα καλυ−
φθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρή−
της και το υπόλοιπο από άλλες πηγές όπως χορηγίες, 
δωρεές κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι εισαχθέντες στο ΠΜΣ μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπουδές τους με 
τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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