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1 Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διερμηνεία 
και Μετάφραση» μεταξύ των Τμημάτων Αγγλικής, 
Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φι-
λολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και του Τμήμα-
τος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομι-
κών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Αθλητισμού, Ανα-
ψυχής και Αθλητικού Τουρισμού» του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, της Σχολής Επιστημών Φυ-
σικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3 Ίδρυση του Αγγλόφωνου Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «English and 
American Studies (Αγγλικές και Αμερικανικές 
Σπουδές)» του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 31122 (1)
  Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διερμηνεία 

και Μετάφραση» μεταξύ των Τμημάτων Αγγλι-

κής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και του 

Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οι-

κονομικών και Πολιτικών Επιστημών 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, ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32,43 
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. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοι-
πά θέματα», 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 μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή 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 δι-
ατάξεων του ν. 4521/18 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

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 ιδρυτική υπουργική απόφαση με αριθμό 
22338π.ε./Β7/29-1-2004 (ΦΕΚ 272/Β΄/10-2-2004) του 
ΠΜΣ με τίτλο: «Διερμηνεία και Μετάφραση» όπως αντι-
καταστήθηκε από την όμοιά της με αριθμό 122001/Β7/
31-7-2014 (ΦΕΚ 2191/Β΄/8-8-2014).

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αγγλι-
κής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συ-
νεδρίαση με αριθμό 445/22-2-2018).

7. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων Γαλ-
λικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συνεδρίαση με αριθμό 
323/5-2-2018), Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συνε-
δρίαση με αριθμό 468/1-2-2018) και Γερμανικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας (συνεδρίαση με αριθμό 405/12-2-2018) 
της Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς και του Τμήματος Πολι-
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τικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών (συνεδρίαση με αριθμό 143/1-2-2018) του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και 
του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικο-
νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη συνδιοργάνωση 
του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Διερμηνεία και Μετάφραση».

9. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

10. Τη με αριθμό 102623/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά 
με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/17 (Α΄114)».

11. Τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκρι-
ση της υπ΄αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη 
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, σε συνεργασία με 
τα Τμήματα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας της Φιλοσοφικής Σχολής και του Τμήματος Πολιτικών 
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επι-
στημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
με τίτλο: «Διερμηνεία και Μετάφραση», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλο-
σοφικής Σχολής σε συνεργασία με τα Τμήματα Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφι-
κής Σχολής και Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικο-
νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) θα οργανώσουν 
και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 επανιδρυμένο και αναμορφωμένο το Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: 
«Διερμηνεία και Μετάφραση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Ως επισπεύδον Τμήμα ορίζεται το Τμήμα Αγγλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η ανάπτυξη της 

γνώσης και της έρευνας στο πεδίο της Διερμηνείας και 
της Μετάφρασης σύγχρονων γλωσσών μέσω της άριστης 
κατάρτισης επιστημόνων με εξειδικευμένη επιστημονική 
γνώση και δεξιότητες ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου για να 
καλύψει τις υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και 
αναπτυξιακές μεταφραστικές και διερμηνευτικές ανάγκες 
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

- Η επιμόρφωση των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. σε ειδικές γνώ-
σεις και τεχνικές διερμηνείας και μετάφρασης, με παράλ-
ληλη ενίσχυση της αυτοσυνειδησίας τους όσον αφορά 
τον καίριο κοινωνικό τους ρόλο και της ικανότητάς τους 
να προσαρμόζονται στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες σύγ-
χρονες συνθήκες.

- Η κατάρτιση επιστημόνων και επαγγελματιών που 
θα διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου εξειδικευμέ-
νες γνώσεις και δεξιότητες για την κάλυψη των αναγκών 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο.

- Η προώθηση και ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας σε 
ευρωπαϊκό και γενικότερα διεθνές επίπεδο, με παράλ-
ληλη προώθηση της πολυγλωσσίας και της πολιτισμικής 
ποικιλομορφίας.

- Η προώθηση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση, την έρευνα και την πρακτική στο πεδίο της 
πολύγλωσσης επικοινωνίας και ειδικότερα της διερμη-
νείας, της μετάφρασης και της πολιτισμικής διαμεσο-
λάβησης.

- Η συνεργασία με την ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή κοινό-
τητα και η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της Θεω-
ρητικής και Εφαρμοσμένης Μεταφρασεολογίας.

- Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού 
Πανεπιστημίου έναντι των Πανεπιστημίων του εξωτερι-
κού. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους απο-
φοίτους του Ελληνικού Πανεπιστημίου να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους στην Ελλάδα, ώστε να μην οδηγηθούν σε 
ιδρύματα του εξωτερικού.

Οι απόφοιτοι της ειδίκευσης Διερμηνείας αποκτούν 
δεξιότητες στη θεωρία και δεοντολογία της διερμη-
νείας, τη μεθοδολογία έρευνας, τη διαδοχική και ταυ-
τόχρονη διερμηνεία, την ιστορία της Ευρώπης και της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τη πολιτική οικονομία και 
τις πολιτικές επιστήμες, καθώς και δεξιότητες υψηλού 
επιπέδου στις γλώσσες εργασίας τους. Οι φοιτητές 
αποκτούν πρακτική εμπειρία του επαγγέλματος μέσω 
πρακτικής άσκησης που συνεπάγεται προετοιμασία και 
συμμετοχή σε διερμηνεία εκδηλώσεων για τουλάχιστον 
πέντε ημέρες εργασίας. Τέλος, αποκτούν ερευνητική 
εμπειρία μέσω της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας.

Οι απόφοιτοι της ειδίκευση Μετάφρασης αποκτούν 
δεξιότητες στη μεταφρασεολογία, τη γλωσσολογία, τη 
δεοντολογία της μετάφρασης, τη μεθοδολογία έρευνας, 
την τεχνολογία πληροφορικής, τη μετάφραση γενικών 
και ειδικών κειμένων, την ορολογική τεκμηρίωση και τις 
πολιτικές ή οικονομικές επιστήμες. Οι φοιτητές αποκτούν 
πρακτική εμπειρία του επαγγέλματος μέσω πρακτικής 
άσκησης που συνεπάγεται 300 ώρες εργασίας σε μετα-
φραστικό γραφείο. Τέλος, αποκτούν ερευνητική εμπειρία 
μέσω της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
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Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διερμηνεία και Μετάφραση», στις εξής 
ειδικεύσεις α. «Διερμηνεία» και β. «Μετάφραση»

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοι-
τητές/ήτριες κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών 
Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι) της ημεδαπής και ομοτα-
γών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/ήτρια του/
της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από 
ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 

της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως 
υπεράριθμοι και μόνο ένας/μία κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που 
οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, 
το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο 
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εκατόν είκοσι (120). Η 
γλώσσα διδασκαλίας και γλώσσα εκπόνησης της διπλω-
ματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο 
διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΠΜΣ Διερμηνεία και Μετάφραση
Ειδίκευση Διερμηνεία

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματος Τύπος
μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα ECTS

Θεωρητικές προσεγγίσεις της διερμηνείας Υ 3 4
Πρακτικά θέματα διερμηνείας 1 
(Τεχνικές λήψης σημειώσεων, ορθοφωνία και σωματική έκφραση,
θεματολογία συνεδρίων, δεοντολογία επαγγέλματος)

Υ 2 2

Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία 1
- αγγλικά προς ελληνικά
- γαλλικά προς ελληνικά
- γερμανικά προς ελληνικά
- ιταλικά προς ελληνικά
- ισπανικά προς ελληνικά
- ρωσικά προς ελληνικά
Επιλέγονται τουλάχιστον 2 μαθήματα

Υ 3 6
(6x2)

Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων 1
- στην ελληνική γλώσσα
- στην αγγλική γλώσσα
- στη γαλλική γλώσσα 1
- στη γερμανική γλώσσα
-στην ιταλική γλώσσα
- στην ισπανική γλώσσα
 - στη ρωσική γλώσσα 1
επιλέγονται τουλάχιστον 3 μαθήματα

Υ 2 4
(4x3)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματος Τύπος
μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα ECTS

Ζητήματα  ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 1 Υ 3 4
Πρακτικά θέματα διερμηνείας 2
(Τεχνικές λήψης σημειώσεων, ορθοφωνία και σωματική έκφραση,
θεματολογία συνεδρίων, δεοντολογία επαγγέλματος)

Υ 2 2
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Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία 2
-αγγλικά προς ελληνικά
- γαλλικά προς ελληνικά
- γερμανικά προς ελληνικά
- ιταλικά προς ελληνικά
- ισπανικά προς ελληνικά
- ρωσικά προς ελληνικά
Επιλέγονται τουλάχιστον
2 μαθήματα

Υ 3 6
(6x2)

Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων 2
- στην ελληνική γλώσσα
- στην αγγλική γλώσσα
- στη γαλλική γλώσσα 1
- στη γερμανική γλώσσα
-στην ιταλική γλώσσα
- στην ισπανική γλώσσα
- στη ρωσική γλώσσα 1
επιλέγονται τουλάχιστον 3 μαθήματα

Υ 2 4
(4x3)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματος Τύπος
μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα ECTS

Ζητήματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 2 Υ 3 2
Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία 3
- αγγλικά προς ελληνικά
- γαλλικά προς ελληνικά
- γερμανικά προς ελληνικά
- ιταλικά προς ελληνικά
- ισπανικά προς ελληνικά
- ρωσικά προς ελληνικά
Επιλέγονται τουλάχιστον 2 μαθήματα

Υ 3 6
(6x2)

Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων 3
- στην ελληνική γλώσσα
- στην αγγλική γλώσσα
- στη γαλλική γλώσσα 1
- στη γερμανική γλώσσα
-στην ιταλική γλώσσα
- στην ισπανική γλώσσα
- στη ρωσική γλώσσα 1
Επιλέγονται τουλάχιστον 3 μαθήματα

Υ 2 4
(4x3)

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματος Τύπος
μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα ECTS

Πρακτική Άσκηση Υ 10
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 20

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Ειδίκευση Μετάφρασης

Α΄ Εξάμηνο

Ειδίκευση Μετάφρασης
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματος Τύπος 
μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα ECTS

Υ 3
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Αρχές Μεταφρασεολογίας Υ 3 5
Ελληνική Γλώσσα Υ 3 5
Τεχνολογία Πληροφορικής 1 (Ηλεκτρονικά Μεταφραστικά Εργαλεία) Υ 3 5
Μετάφραση Γενικών Κειμένων 1
-από Αγγλικά προς Ελληνικά 
-από Γαλλικά προς Ελληνικά 
-από Γερμανικά προς Ελληνικά 
-από Ιταλικά προς Ελληνικά 
-από Ισπανικά προς Ελληνικά 
-από Ρωσικά προς Ελληνικά
Επιλέγονται 2 μαθήματα 
Αγγλικά και μια άλλη γλώσσα

Υ 3 5
(2x5)

Ασκήσεις Αντίστροφης Μετάφρασης
-από Ελληνικά προς Αγγλικά 
-από Ελληνικά προς Γαλλικά 
-από Ελληνικά προς Γερμανικά 
-από Ελληνικά προς Ιταλικά 
-από Ελληνικά προς Ισπανικά 
-από Ελληνικά προς Ρωσικά

Υ 3 5

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Τεχνολογία Πληροφορικής 2
(Ηλεκτρονικά Μεταφραστικά Εργαλεία – 
Επιμέλεια Μηχανικής Μετάφρασης)

Υ 2 3

Ειδικά Επιστημονικά Θέματα Υ 2 2
Μετάφραση Γενικών Κειμένων 2 
-από Αγγλικά προς Ελληνικά 
-από Γαλλικά προς Ελληνικά 
-από Γερμανικά προς Ελληνικά 
-από Ιταλικά προς Ελληνικά 
-από Ισπανικά προς Ελληνικά 
-από Ρωσικά προς Ελληνικά
Επιλέγονται 2 μαθήματα 
Αγγλικά και μια άλλη γλώσσα

Υ 3 5 
(2x5)

Μετάφραση Ειδικών Κειμένων και Ορολογική
Τεκμηρίωση 1
-από Αγγλικά προς Ελληνικά
-από Γαλλικά προς Ελληνικά
-από Γερμανικά προς Ελληνικά
-από Ιταλικά προς Ελληνικά
-από Ισπανικά προς Ελληνικά
-από Ρωσικά προς Ελληνικά
Επιλέγονται 2 μαθήματα 
Αγγλικά και μια άλλη γλώσσα

Υ 3 5 
(2x5)

Αντίστροφη Μετάφραση Γενικών Κειμένων 1
-από Αγγλικά προς Ελληνικά
-από Γαλλικά προς Ελληνικά
-από Γερμανικά προς Ελληνικά
-από Ιταλικά προς Ελληνικά
-από Ισπανικά προς Ελληνικά
-από Ρωσικά προς Ελληνικά
(επιλέγεται ένα)

Υ 3 5

Σύνολο E CTS Εξαμήνου 30
Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαχείριση Ορολογίας Υ 3 6
Το επάγγελμα του Μεταφραστή - Μεταφραστική Δεοντολογία Υ 3 3
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Σύγχρονες Μεταφραστικές Πρακτικές Υ 3 4
Μετάφραση Ειδικών Κειμένων και Ορολογική
Τεκμηρίωση 2
-από Αγγλικά προς Ελληνικά
-από Γαλλικά προς Ελληνικά
-από Γερμανικά προς Ελληνικά
-από Ιταλικά προς Ελληνικά
-από Ισπανικά προς Ελληνικά
-από Ρωσικά προς Ελληνικά
Επιλέγονται 2 μαθήματα
Αγγλικά και μια άλλη γλώσσα

Υ 3 6
(2x6)

Αντίστροφη Μετάφραση Γενικών Κειμένων 2
-από Αγγλικά προς Ελληνικά
-από Γαλλικά προς Ελληνικά
-από Γερμανικά προς Ελληνικά
-από Ιταλικά προς Ελληνικά
-από Ισπανικά προς Ελληνικά
-από Ρωσικά προς Ελληνικά
(επιλέγεται ένα)

Υ 3 5

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτική Άσκηση Υ 10
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 20

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ανά ειδίκευση, ανά διετία, ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20) για την ειδίκευση της 
Διερμηνείας και τριάντα (30) για την ειδίκευση της Μετάφρασης.

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 Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φι-
λολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της 
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και 
μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων με καταξιωμένη επαγγελματική εμπειρία στους τομείς 
της Διερμηνείας και της Μετάφρασης και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, 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 Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί δική του υλικοτεχνική υποδομή (λογισμικά μετάφρασης και 
εξοπλισμός διερμηνείας), καθώς και η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των συνεργαζομένων Τμημάτων και της 
Φιλοσοφικής Σχολής. Η διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλι-
κής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται στο Δ.Π.Μ.Σ. από τα συνεργαζόμενα Τμήματα. Χώροι διεξαγωγής της 
διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. για τα μαθήματα Διερμηνείας είναι η ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα Διερμηνείας 
του Δ.Π.Μ.Σ. Για τα εργαστηριακά μαθήματα Μετάφρασης χώροι διεξαγωγής της διδασκαλίας είναι οι νησί-
δες υπολογιστών των συνεργαζόμενων Τμημάτων και η αίθουσα υπολογιστών της Φιλοσοφικής Σχολής και 
για τα θεωρητικά μαθήματα αίθουσες διδασκαλίας της Φιλοσοφικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών όπου υπάρχει ο αναγκαίος υλικοτεχνικός εξοπλισμός (επάρκεια και ποιότητα) για την 
ομαλή λειτουργία του προγράμματος.
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Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

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 λειτουργίας 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017, έχει ως εξής:

Πηγές Χρηματοδότησης Ποσό (€) 2018 Ποσό (€) 2019 Ποσό (€) 2020 Ποσό (€) 2021 Ποσό (€) 2022 Σύνολο (€) 2018 -2022

Τέλη Φοίτησης 30.000,00 65.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 320.000,00

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης 30.000,00 65.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 320.000,00

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό (€) 2018 Ποσό (€) 2019 Ποσό (€) 2020 Ποσό (€) 2021 Ποσό (€) 2022 Σύνολο (€) 2018-2022

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 700,00 600,00 100,00 500,00 100,00 2.000,00

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 

σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
9.000,00 19.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 96.000,00

Δαπάνες αναλωσίμων 400,00 187,00 100,00 400,00 100,00 1.187,00

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 

Π.Μ.Σ.
3.088,00 1.000,00 300,00 1.400,00 300,00 6.088,00

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς
300,00 300,00 200,00 428,00 200,00 1.428,00

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 

των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων 

και ινστιτούτων που συμμετέχουν 

στην οργάνωση του ΠΜΣ

1.053,00 2.106,00 7.053,00 2.106,00 7.053,00 19.371,00

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 

του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
3.159,00 20.007,00 21.060,00 23.166,00 21.060,00 88.452,00

Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής 

υποστήριξης
1.300,00 1.300,00 1.000,00 1.300,00 1.000,00 5.900,00

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσι-

ότητας -προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 

υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 

εργασιών πεδίου.

2.000,00 500,00 187,00 700,00 187,00 3.574,00

Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( 30%) 9.000,00 19.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 96.000,00

Συνολικό Ποσό Δαπανών 30.000,00 65.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 320.000,00

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 3.000,00 € και για 
τα τέσσερα (4) εξάμηνα φοίτησης [ένας κύκλος σπουδών].

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Κατ΄ εξαίρεση φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΠΜΣ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 καθώς και 
φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα περατώσουν και θα συνεχίσουν τις σπουδές τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης απόφασης [Υπουργική Απόφαση με αριθμό 122001/Β7/31-7-2014 
(ΦΕΚ 2191/Β΄/8-8-2014)] καθώς και τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 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, 25 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ
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     Αριθμ. 31120 (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Αθλητισμού, Ανα-

ψυχής και Αθλητικού Τουρισμού» του Τμήματος 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με 

έδρα τη Θεσσαλονίκη, της Σχολής Επιστημών Φυ-

σικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελεί-

ου 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, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί 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. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοι-
πά θέματα», 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 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή 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. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

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 Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 561/2-3-2018).

6. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/2-3-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

7. Τη με αριθμό 102611/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

8. Τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/24-2-2015) 
απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση της υπ΄α-
ριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του Αριστο-

τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), περί του 
ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορι-
σμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται (προκαλείται) δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο: «Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρι-
σμού», που οργανώνεται από το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού της Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσα-
λονίκης (ΤΕΦΑΑ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της Σχολής 
Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και 
λειτουργεί από ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Αθλητι-
σμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση 
Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού» έχει 
ως αντικείμενο τη διδασκαλία και προαγωγή της έρευνας 
σε θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση του αθλητι-
σμού, της αναψυχής, των αθλητικών εγκαταστάσεων/ 
κέντρων και του αθλητικού τουρισμού, καλύπτοντας όλο 
το φάσμα των δημοτικών, κρατικών (ΕΑΚ), και ιδιωτικών 
οργανισμών και σωματείων της αθλητικής αγοράς στην 
Ελλάδα.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή διδα-
σκαλίας και η προώθηση της έρευνας υψηλού επιπέδου 
προκειμένου να αποφοιτήσουν στελέχη που θα έχουν τα 
εφόδια: α) να αναλάβουν διοικητικές θέσεις στον Ελληνι-
κό αθλητισμό και τον αθλητικό τουρισμό β) να διεξάγουν 
έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση του 
αθλητισμού και του αθλητικού τουρισμού. Προς αυτήν 
την κατεύθυνση θα συνδεθεί το ΠΜΣ με το Εργαστήριο 
«Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής» που 
ιδρύθηκε το 2017 στο ΤΕΦΑΑ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
του ΑΠΘ.

Επιμέρους στόχοι του ΠΜΣ είναι η σύνδεση με δημοτι-
κούς, κρατικούς και ιδιωτικούς αθλητικούς φορείς στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό προκειμένου να συνδεθεί το 
πανεπιστήμιο με την κοινωνία και την αγορά εργασίας 
προς όφελος των μεταπτυχιακών φοιτητών αλλά και των 
διδασκόντων. Η σύνδεση αυτή θα δημιουργήσει επίσης 
συνθήκες διεξαγωγής εφαρμοσμένης έρευνας.

Τέλος μέσω του ΠΜΣ στόχος είναι η ανάπτυξη δικτύων 
συνεργασίας με τμήματα πανεπιστημίων του εξωτερικού 
που προσφέρουν παρόμοια προγράμματα.
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Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και 
Αθλητικού Τουρισμού».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμη-
μάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της ημεδαπής, και ομοταγών αναγνωρισμέ-
νων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και άλλων Πα-
νεπιστημιακών Τμημάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, ή ισότιμων 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου με την εξής αναλογία:

Α. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 60%.
Β. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων 

και Τ.Ε.Ι.) σε ποσοστό 40%.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις από πτυχι-

ούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α., οι πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών 
Τμημάτων και Α.Τ.Ε.Ι. μπορούν να καλύψουν το μέγιστο 
αριθμού των επιτυχόντων.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως 
υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που 
οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, 
το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο 
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξά-
μηνα πλήρους φοίτησης.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΠΜΣ χωρίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Κατά τη διάρ-
κεια του 1ου και 2ου εξαμήνου διδάσκονται 6 γνωστικά 
αντικείμενα ενώ το 3ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο σε μα-
θήματα επιλογής και την εκπόνηση μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας. Η συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, 
εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, κλπ. είναι υποχρεωτική 
για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του ένας μετα-
πτυχιακός φοιτητής έχει μία από τις παρακάτω επιλογές:

1η Επιλογή

7 μαθήματα κατά την διάρκεια του Α΄, Β΄ και Γ΄ εξαμή-
νου και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασί-
ας κατά την διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου. Αναλυτικότερα:

• 3 υποχρεωτικά μαθήματα-(κατά την διάρκεια του Α΄ 
εξαμήνου σπουδών).

• 3 υποχρεωτικά μαθήματα (κατά την διάρκεια του Β’ 
εξαμήνου σπουδών).

• 1 μάθημα επιλογής (κατά την διάρκεια του Γ΄ εξαμή-
νου σπουδών).

• Μεταπτυχιακή διπλωματική Εργασία (κατά την διάρ-
κεια του Γ’ εξαμήνου σπουδών).

2η Επιλογή

8 μαθήματα κατά την διάρκεια του Α΄, Β΄ και Γ΄ εξαμή-
νου και εκπόνηση ανεξάρτητης επιβλεπόμενης μελέτης 
κατά την διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου. Αναλυτικότερα:

• 3 υποχρεωτικά μαθήματα - (κατά την διάρκεια του Α΄ 
εξαμήνου σπουδών)

• 3 υποχρεωτικά μαθήματα (κατά την διάρκεια του Β’ 
εξαμήνου σπουδών)

• 3 μάθημα επιλογής (κατά την διάρκεια του Γ΄ εξαμή-
νου σπουδών)

Όλα τα μαθήματα είναι τριών (3) διδακτικών ωρών την 
εβδομάδα. Κάθε μάθημα προσφέρεται μία φορά κάθε 
έτος, στο χειμερινό, ή στο εαρινό εξάμηνο.

ΠΜΣ στη Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού
1ο Εξάμηνο: Διδάσκονται 3 υποχρεωτικά μαθήματα

Κωδ. Τύπος μαθήματος Τίτλος ECTS
ΜΑΥ1 Υποχρεωτικό Μάνατζμεντ Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού 10
ΜΑΥ2 Υποχρεωτικό Μάρκετινγκ Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού 10

ΜΑΥ3 Υποχρεωτικό Καταναλωτική Συμπεριφορά στον Αθλητισμό, την Αναψυχή και τον Αθλητι-
κό Τουρισμό 10

Σύνολο υποχρεωτικών πιστωτικών μονάδων 30

2ο Εξάμηνο: Διδάσκονται 3 υποχρεωτικά μαθήματα
Κωδ. Τύπος μαθήματος Τίτλος ECTS
ΜΑΥ4 Υποχρεωτικό Μάνατζμεντ Γεγονότων Αθλητισμού και Αναψυχής 10

ΜΑΥ5 Υποχρεωτικό Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής 
και Αθλητικού Τουρισμού 10

ΜΑΥ6 Υποχρεωτικό Ανάπτυξη Προγραμμάτων Αθλητικού Τουρισμού 10
Σύνολο υποχρεωτικών πιστωτικών μονάδων 30
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3ο Εξάμηνο: 1Η Επιλογή:
1 μάθημα επιλογής και 1 μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Κωδ. Τύπος μαθήματος Τίτλος ECTS
ΜΑΕ1 Επιλογής Μέθοδοι Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων 10
ΜΑΕ2 Επιλογής Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στους Οργανισμούς Αθλητισμού και Αναψυχής 10
ΜΑΕ3 Επιλογής Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Σωματείων και Ακαδημιών 10

ΜΑΕ4 Επιλογής Κοινωνιολογικά Θέματα Διοίκησης Αθλητισμού, Αθλητικού Τουρισμού 
και Αναψυχής 10

ΜΑΕ5 Επιλογής Πρακτική και Εφαρμογές στη Διοίκηση Αθλητισμού, Αθλητικού Τουρισμού 
και Αναψυχής 10

ΜΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 20
Σύνολο υποχρεωτικών πιστωτικών μονάδων 30

  Ή 
3ο Εξάμηνο: 2η Επιλογή: 

3 μαθήματα επιλογής
Κωδ. Τύπος μαθήματος Τίτλος ECTS
ΜΑΕ1 Επιλογής Μέθοδοι Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων 10
ΜΑΕ2 Επιλογής Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στους Οργανισμούς Αθλητισμού και Αναψυχής 10
ΜΑΕ3 Επιλογής Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Σωματείων και Ακαδημιών 10

ΜΑΕ4 Επιλογής Κοινωνιολογικά Θέματα Διοίκησης Αθλητισμού, Αθλητικού Τουρισμού 
και Αναψυχής 10

ΜΑΕ5 Επιλογής Πρακτική και Εφαρμογές στη Διοίκηση Αθλητισμού, Αθλητικού Τουρισμού 
και Αναψυχής 10

ΜΑΕ6 Επιλογής Ανεξάρτητη επιβλεπόμενη μελέτη 10
Σύνολο υποχρεωτικών πιστωτικών μονάδων 30

 
Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση Μ.Δ.Ε. οργανώνεται με βάση το (προβλεπόμενο από το άρθρ. 14 ν. 3374/2005) 

σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Ο φόρτος εργασίας για κάθε μεταπτυχιακό/-ή φοι-
τητή/-ήτρια πλήρους φοίτησης αποτιμάται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο και κατά τη διάρκεια 
ενός ακαδημαϊκού έτους αποτιμάται σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες και για την απόκτηση του διπλώματος 
μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Μ.Σ.) πρέπει ο φοιτητής να συγκεντρώσει συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες 
μονάδες σε τρία (3) εξάμηνα. Αρμόδια για την αντιστοίχιση του φόρτου εργασίας ανά μάθημα είναι η Ε.Δ.Ε.

Γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ και εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 30 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 
Διδακτικό Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του ΤΕΦΑΑ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες 
διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλλο-
δαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες και σε ειδικά εργαστήρια ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται, 
κατόπιν σχετικής απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης στη βιβλιοθήκη του ΤΕΦΑΑ , με έδρα τη Θεσσαλονίκη, του ΑΠΘ. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα χρήσης 
του διαδικτύου (Internet) για την απόκτηση on-line ηλεκτρονικών πληροφοριών, είτε μέσα από το διαδίκτυο των 
Νησίδων Η/Υ των οικείων Τμημάτων, είτε μέσα από τις τράπεζες πληροφοριών της Πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης 
και των βιβλιοθηκών άλλων Τμημάτων. Η διοικητική υποστήριξη του προγράμματος θα γίνεται από τη Γραμματεία 
του ΤΕΦΑΑ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης.
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Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

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

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017, έχει 
ωε εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ €
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1.500,00 €
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.400,00 €
3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.500,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 2.000,00 €
5. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κεντρών και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 6.640,00 €

6. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 1.500,00 €
7. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 2.600,00 €
8. Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης 1.500,00 €
9. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 3.880,00 €

10. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( = 30% - Εκτός Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας για συ-
γκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις) 10.080,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 33.600,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2.400,00€ για όλη 
τη διάρκεια φοίτησης [ένα κύκλο σπουδών].

Άρθρο 12 
Μεταβατικές ρυθμίσεις

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις ΣΕ την Συνέλευση του Τμήματος και της Συγκλήτου του 
Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

     Αριθμ. 31117 (3)
Ίδρυση του Αγγλόφωνου Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «English and 

American Studies (Αγγλικές και Αμερικανικές 

Σπουδές)» του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 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, ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί 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 κατάρτισης του ανα-
λυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιω-
σιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

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

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

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αγγλι-
κής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συ-
νεδρίαση με αριθμό 445/22-2-2018).

6. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ

7. Τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/
24-2-2015)  απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκρι-
ση της υπ΄αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτα-
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.), περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του 
Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές 
Πρύτανη και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του 
Πρύτανη».

8. Τη με αριθμό 102611/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «English and 
American Studies (Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές)», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλο-
σοφικής Σχολής του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο: «English and American Studies 
(Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές)», σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

1. Αντικείμενο του ΠΜΣ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυ-
χιακού επιπέδου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι να αποκτήσουν 
ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο στις Αγγλικές και 
Αμερικανικές Σπουδές.

2. Οι βασικοί στόχοι του ΠΜΣ είναι:
• η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπου-

δών για την ανάπτυξη της γνώσης και της αυτοδύναμης 
έρευνας

• η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη
• η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτο-

ρικού επιπέδου
• η εξειδίκευση και απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων 

με στόχο την επιτυχή σταδιοδρομία στον δημόσιο, ιδι-
ωτικό και ακαδημαϊκό τομέα.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) - Master's Degree (MA) με τίτλο «English 
and American Studies (Αγγλικές και Αμερικανικές 
Σπουδές)».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτη-
τές/ήτριες, πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων ΑΕΙ (Πανε-
πιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το πρόγραμ-
μα διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα. Το αναλυτικό, 
ενδεικτικό, πρόγραμμα των μαθημάτων ανά εξάμηνο, 
παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν. Ο με-
ταπτυχιακός/ή φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να παρακο-
λουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 4 μαθήματα, 1 
εκ των οποίων είναι υποχρεωτικό και 3 επιλογής. Κάθε 
μάθημα αντιστοιχεί σε 15 ECTS. Επίσης, θα πρέπει να 
εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία η οποία 
αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Η ένδειξη (Υ) ή (C) δηλώνει υπο-
χρεωτικά μαθήματα.
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Δ.Μ.Σ. Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές / MA in English and
American Studies

Κωδικός/Code Τίτλος μαθήματος/
Course title

Εξάμηνο/
Semester ECTS

Λογ 590 
Lit 590

Literary Theory and Research Methods (C) Θεωρία Λογοτεχνίας 
και Μέθοδοι Έρευνας (Υ) 1 15

Elective Course 
Μάθημα επιλογής 1 15

ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL 30
Elective Course 
Μάθημα επιλογής 2 15

Elective Course 
Μάθημα επιλογής 2 15

ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL 30
Λογ 600 
Lit 600

MA Dissertation (C) 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ) 3 30

ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRANT TOTAL 90

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ELECTIVE COURSES
Κωδικός Τίτλος μαθήματος Code Course title ECTS
Λογ 500 Μείζονες Συγγραφείς Lit 500 Major Authors 15
Λογ 510 Λογοτεχνικά Κινήματα Ι Lit 510 Literary Movements I 15
Λογ 511 Λογοτεχνικά Κινήματα ΙΙ Lit 511 Literary Movements II 15

Λογ 516 Θέματα στην Πρώιμη Σύγχρονη 
Λογοτεχνία και Κουλτούρα Lit 516 Topics in Early Modern Literature and 

Culture 15

Λογ 518 Λογοτεχνία και Πολιτική Lit 518 Literature and Politics 15
Λογ 520 Θεατρικές Τέχνες Lit 520 Performing Arts 15
Λογ 521 Θεατρικά Έργα, Κοινωνία, Πολιτισμός Lit 521 Drama, Culture, Society 15
Λογ 530 Ουτοπικοί και Δυστοπικοί Οραματισμοί Lit 530 Utopian and Dystopian Visions 15
Λογ 542 Θέματα Κινηματογράφου Lit 542 Film Topics 15
Λογ 550 Ψηφιακές Αφηγήσεις Lit 550 Digital Narratives 15
Λογ 560 Εθνοτικές Σπουδές Lit 560 Ethnic Studies 15
Λογ 565 Μετα-αποικιοκρατικές Λογοτεχνίες Lit 565 Post-colonial Literatures 15
Λογ 568 Παγκοσμιοποίηση και Ταυτότητα Lit 568 Global Identities 15
Λογ 569 Ειδικά Θέματα Ι Lit 569 Special Topics I 15
Λογ 570 Σπουδές Φύλου Lit 570 Gender Studies 15
Λογ 579 Ειδικά Θέματα ΙΙ Lit 579 Special Topics II 15
Λογ 580 Λογοτεχνικές Γεωγραφίες Lit 580 Literary Geographies 15
Λογ 598 Διεπιστημονικότητα και Λογοτεχνία Lit 598 Interdisciplinarity and Literature 15

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 15 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες 
ανά διετία.

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 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από 
την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
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Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής και του ΑΠΘ (κατάλληλη κτιριακή υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά 
μέσα, Η/Υ, λογισμικά και πλατφόρμες εκπαίδευσης).

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

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

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017:

Πηγές Χρηματοδότησης Ποσό (€) 2018 Ποσό (€) 2019
Ποσό (€) 

2020
Ποσό (€) 2021 Ποσό (€) 2022 Σύνολο (€) 2018-2022

Τέλη Φοίτησης 15.000,00 22.500,00 15.000,00 22.500,00 15.000,00 90.000,00

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης 15.000,00 22.500,00 15.000,00 22.500,00 15.000,00 90.000,00

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό (€) 2018 Ποσό (€) 2019
Ποσό (€) 

2020
Ποσό (€) 2021 Ποσό (€) 2022 Σύνολο (€) 2018-2022

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 

λογισμικού
400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2.000,00

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 

σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
4.500,00 6.750,00 4.500,00 6.750,00 4.500,00 27.000,00

Δαπάνες αναλωσίμων 270,00 310,00 270,00 310,00 270,00 1.430,00

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 

του Π.Μ.Σ.
700,00 1.500,00 700,00 1.500,00 700,00 5.100,00

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 

Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 600,00

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ-

σωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών 

κέντρων και ινστιτούτων που 

συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 5.850,00

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-

πικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην 

οργάνωση του ΠΜΣ

900,00 1.000,00 900,00 1.000,00 900,00 4.700,00

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 

παρ. 5 του άρθρου 36 του 

ν. 4485/2017

1.260,00 2.520,00 1.260,00 2.520,00 1.260,00 8.820,00

Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής 

υποστήριξης
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.800,00

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 

δημοσιότητας -προβολής, αγοράς 

εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 

συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.

800,00 1.300,00 800,00 1.300,00 800,00 4.700,00

Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( 30%) 4.500,00 6.750,00 4.500,00 6.750,00 4.500,00 27.000,00

Συνολικό Ποσό Δαπανών 15.000,00 22.500,00 15.000,00 22.500,00 15.000,00 90.000,00

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2.500,00 € και για 
τα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης [ένα κύκλο σπουδών].
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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, 25 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ  
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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,

*02037740309180016*
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