
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφασης 765/26-6-2018 
Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών με τίτλο «Δέξιππος». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Λαμβάνοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/17 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν.4521/2018 (ΦΕΚ Α΄38) «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

9. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/
2018 (ΦΕΚ Α΄102).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (10η συνεδρίαση 
17-05-2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 22-5-2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρία 6-6-2018).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού απο-
φασίζουμε:

Tην έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του 
ΕΚΠΑ, με τίτλο «Δέξιππος», από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) με τίτλο «Δέξιππος» υποστηρίζεται από το 
Τμήμα Φιλολογίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην 
Κλασική Φιλολογία έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη με-
λέτη της Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής Γραμμα-
τείας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να παρέχει ποιοτική και εξει-
δικευμένη επιστημονική γνώση που αφορά επιμέρους 
τομείς της Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής Γραμ-
ματείας. Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δέξιππος», προβάλλει και 
αξιοποιεί την επιστήμη της Αρχαίας Ελληνικής και της 
Λατινικής Φιλολογίας στις θεωρητικές της διαστάσεις και 
στις πρακτικές της εφαρμογές με στόχο την κατάρτιση 
εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα στελεχώ-
σουν την εκπαίδευση, τους ερευνητικούς οργανισμούς, 
τη δημόσια διοίκηση, τους πολιτιστικούς φορείς και τα 
πανεπιστήμια και θα ενισχύσουν τη διεθνή παρουσία 
του Πανεπιστημίου με την προώθηση της έρευνας και 
τη δημοσιοποίησή της μέσω της συμμετοχής σε διεθνή 
συνέδρια και μέσω δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονι-
κά περιοδικά. Το Π.Μ.Σ. συμβάλλει επιπλέον στο σχεδια-
σμό καινοτόμων δράσεων και στην επικαιροποίηση της 
γνώσης παλαιών αποφοίτων του Τμήματος Φιλολογίας.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών στην Κλασική Φιλολογία μετά την πλή-
ρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το 
πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Φιλολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Δομή και όργανα του ΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα 
με το νόμο 4485/2017 είναι:

1. Η Συνέλευση του Τμήματος
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ: απαρτίζεται 

από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, που έχουν αναλά-
βει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαι-
ούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή 
τους στην επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής 
του ΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση μεταξύ 
των μελών της ΣΕ. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπο-
ρεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας 
του προγράμματος και:

- Ορίζει μετά από εισήγηση των Τομέων τον επιβλέ-
ποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης 
διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της οποίας επικυ-
ρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

- Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής 
φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημά-
των από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, και 
εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

- Η Συντονιστική Επιτροπή, με εξουσιοδότηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος, θα αποφασίζει ως προς την 
οικονομική διαχείριση και ειδικότερα ως προς την έγκρι-
ση των δαπανών του προγράμματος και θα πιστοποιεί 
τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμένου 
προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες.

3. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο 
Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας 
ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του 
ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. Ορίζε-
ται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση Συνέλευ-
σης του Τμήματος.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα 
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελε-
σματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής 
δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχό-
μενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το 
διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του ΠΜΣ.

γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτρο-
πών λόγω κένωσης θέσης.

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στη Συνέλευση για έγκριση.

ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντο-
λών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, 
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 

σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδο-
μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του ΠΜΣ.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής 
στη Βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και 
εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση 
απουσίας του.

To ΠΜΣ «Δέξιππος» υποστηρίζεται από τη Γραμμα-
τεία του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, η οποία ορίζει 
ειδικό στέλεχος ή στελέχη για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του ΠΜΣ (Γραμματεία ΠΜΣ). Η Γραμματεία του 
ΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του 
ΠΜΣ, όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής 
υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του 
Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, 
την καταχώριση βαθμολογιών κλπ.

Άρθρο 3
Κατηγορίες και Αριθμός Εισακτέων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί
α΄) πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογί-

ας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνω-
ρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

β΄) πτυχιούχοι ΑΕΙ των λοιπών Τμημάτων Φιλοσοφικών 
Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών, ανα-
γνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

γ΄) πτυχιούχοι ΑΕΙ άλλων Σχολών Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑ-
ΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

• Οι επιτυχόντες στο ΠΜΣ πτυχιούχοι Πανεπιστημίων 
της αλλοδαπής υποχρεούνται να προσκομίζουν πριν από 
την ολοκλήρωση των σπουδών τους βεβαίωση ισοτιμίας 
του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, χωρίς εξέταση, μέλη 
των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρ. 34 του ν.4485/2017. Υπότροφοι δημόσιων 
ή ιδιωτικών φορέων γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, 
εφόσον επιτύχουν στην προβλεπόμενη από τον παρόντα 
κανονισμό εξέταση.

Το ΠΜΣ «Δέξιππος» θα δέχεται είκοσι (20) φοιτητές/
φοιτήτριες ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται 
να απασχολεί περίπου είκοσι (20) διδάσκοντες συνολι-
κά, 90-100% από το Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Αυτό 
αντιστοιχεί σε 0.5 διδάσκοντες ανά φοιτητή.

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών 
φοιτητών / φοιτητριών στα ΠΜΣ του Τμήματος Φιλο-
λογίας είναι περίπου εβδομήντα (70) ανά έτος, ενώ ο 
αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών / φοιτητριών ανά 
έτος ανέρχεται περίπου στους τετρακόσιους (400) και 
των διδασκόντων του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ 
σε σαράντα εννέα (49).

Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και 
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του 
Κανονισμού.

Άρθρο 4
Τρόπος Εισαγωγής

Η επιλογή των φοιτητών/φοιτητριών γίνεται σύμφω-
να με το ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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Κάθε εαρινό εξάμηνο, με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και 
αναρτάται στον ιστότοπο του Τμήματος και του Ιδρύμα-
τος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/φοιτητριών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμ-
ματεία του ΠΜΣ σε προθεσμία που ορίζεται κατά την 
προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση πε-

ράτωσης σπουδών
4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 

εάν υπάρχουν
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, εάν υπάρχουν
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
7. Γνώση μίας, τουλάχιστον, από τις κάτωθι ξένες γλώσ-

σες σε επίπεδο Γ1 του Συμβουλίου της Ευρώπης:
* Αγγλικά (επίπεδο Advanced)
* Γαλλικά (επίπεδο Delf 2)
* Γερμανικά (επίπεδο Mittelstufe) 
* Ιταλικά (επίπεδο CELI 4) 
ή γνώση απαραίτητα της Αγγλικής γλώσσας σε επίπε-

δο Β2 και επιπλέον μίας από τις κάτωθι ξένες γλώσσες 
σε επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης:

*Γαλλικά
*Γερμανικά
*Ιταλικά
Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται 

από τα υποβαλλόμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Τα 
πιστοποιητικά γλωσσομάθειας μπορούν να προέρχο-
νται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο 
φορέα.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με γρα-
πτές εξετάσεις και οι επιτυχόντες κατατάσσονται με βάση 
τα ακόλουθα κριτήρια:

- Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 10%
- Δεύτερη Ξένη Γλώσσα σε επίπεδο Β2 και άνω 10% (από 

τη στιγμή που υπάρχει πρώτη γλώσσα σε επίπεδο Γ1).
- Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών 

σε ποσοστό 10%
- Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 10%
- Απόδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ σε 

ποσοστό 60%
Τα παραπάνω κριτήρια ισχύουν υπό την προϋπόθε-

ση ότι ο υποψήφιος / η υποψήφια επιτύχει στις γραπτές 
εισαγωγικές εξετάσεις (συγκεντρώσει βαθμολογία από 
5 και πάνω).

Η εξαμελής εξεταστική επιτροπή, εφόσον το κρίνει 
αναγκαίο, μπορεί να καλέσει μέρος ή το σύνολο των 
επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις σε προφορική συ-
νέντευξη ενώπιον της.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον 
Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει 
προς έγκριση στη Συνέλευση.

Η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από έξι μέλη και 
ορίζεται ανά διετία από την Συνέλευση του Τμήματος.

Οι επιτυχόντες / επιτυχούσες θα πρέπει να εγγραφούν 
στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός επτά (7) ημερών από την 
απόφαση της Συνέλευσης.

Οι επιτυχόντες φοιτητές / επιτυχούσες φοιτήτριες 
κάτοχοι πτυχίου από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει 
μέχρι το πέρας των σπουδών τους και οπωσδήποτε πριν 
από την κατάθεση της διπλωματικής τους να προσκομί-
σουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον 
ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του ν. 4485/2017.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-
τητών η θέση ή οι θέσεις παραμένει / παραμένουν κενές.

Άρθρο 5
Διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές / φοι-
τήτριες προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. 
Οι φοιτητές/φοιτήτριες αυτής της κατηγορίας πρέπει 
αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) 
ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμ-
βαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη.

Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους 
φοιτητές / φοιτήτριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγεί-
ας, οικογενειακούς, στράτευσης κ.ά. Σε αυτές τις περι-
πτώσεις οι φοιτητές υποχρεούνται να προσκομίσουν τα 
σχετικά δικαιολογητικά.

Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνά 
τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής / φοιτήτρια με αίτησή του 
μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης. 
Το διάστημα για το οποίο μπορεί να αναστείλει ένας φοι-
τητής / μια φοιτήτρια τη φοίτησή του/της δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερο από δύο ακαδημαϊκά έτη.

Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν 
προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια 
κανονικής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδη-
μαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνο-
λικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά 
τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ 
φοιτήτριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μα-
θήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται 
σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή 
κατά περίπτωση στην αγγλική γλώσσα.
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Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων 
ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:
1. Ειδίκευση: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. Ώρες/
ανα εβδο-

μάδα

ECTS

(ΑΕ) Αρχαϊκό έπος ή Τραγωδία 3 10

(ΑΕ) Κωμωδία ή Παπυρολογία 3 10

Μαθήματα Επιλογής 
(ένα από τα δύο)

(Λ) Αυγούστεια Ποίηση ή Φιλο-
σοφία ή Μεταγενέστερη Γραμ-
ματεία

3 10

(Λ) Πεζογραφία της Ρεπουμπλι-
κανικής ή της Αυτοκρατορικής 
Εποχής

3 10

Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. Ώρες/
ανά εβδομάδα

ECTS

(ΑΕ) Ιστοριογραφία ή Ρητο-
ρεία

3 10

(ΑΕ) Γραμματεία Ελληνιστικής 
εποχής και πρώιμων αυτο-
κρατορικών χρόνων ή Παλαι-
ογραφία-Κριτική Κειμένου

3 10

Μαθήματα Επιλογής (ένα από 
τα δύο)

(Λ) Ποίηση της Ρεπουμπλικα-
νικής και Αυτοκρατορικής πε-
ριόδου ή Ρητορεία

3 10

(Λ) Επική ποίηση ή Λυρική 
Ποίηση/Ελεγεία ή Δράμα

3 10

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. Ώρες/
ανά εβδομάδα

ECTS

(ΑΕ) Φιλοσοφία ή Γραμματεία  
Ύστερης Αρχαιότητας

3 10

Εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας

20

Σύνολο 30

Δ´ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

Εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας

30

              Σύνολο 30

2. Ειδίκευση: Λατινική Φιλολογία

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. Ώρες/
ανά εβδομάδα

ECTS

(Λ) Αυγούστεια Ποίηση ή Φιλο-
σοφία ή Μεταγενέστερη Γραμ-
ματεία

3 10

Μαθήματα Επιλογής (δύο από 
τα τρία)

(Λ) Πεζογραφία της Ρεπουμπλι-
κανικής ή της Αυτοκρατορικής 
Εποχής

3 10

(ΑΕ) Αρχαϊκό έπος ή Τραγωδία 3 10

(ΑΕ) Κωμωδία ή Παπυρολογία 3 10

Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. Ώρες/
ανά εβδομάδα

ECTS

(Λ) Ποίηση της Ρεπουμπλικανι-
κής και Αυτοκρατορικής περιό-
δου ή Ρητορεία

3 10

(Λ) Επική ποίηση ή Λυρική Ποί-
ηση/Ελεγεία ή Δράμα

3 10

Μαθήματα Επιλογής (ένα από 
τα δύο)

(ΑΕ) Ιστοριογραφία ή Ρητορεία 3 10

(ΑΕ) Γραμματεία Ελληνιστικής 
εποχής και πρώιμων αυτοκρα-
τορικών χρόνων ή Παλαιογρα-
φία-Κριτική Κειμένου

3 10

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής (ένα από 
τα πέντε)

Διδ. Ώρες/ανά 
εβδομάδα

ECTS

(Λ) Πεζογραφία της Ρεπουμπλι-
κανικής ή Αυτοκρατορικής πε-
ριόδου

3 10

(Λ) Ποίηση της Αυτοκρατορι-
κής περιόδου

3 10

(Λ) Λατινική Παλαιογραφία 3 10

(ΑΕ) Φιλοσοφία ή Γραμματεία 
Ύστερης Αρχαιότητας

3 10

Μάθημα από άλλον τομέα ή 
τμήμα της ΦΣ

3 10

Εκπόνηση μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας

20

Σύνολο 30
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Δ´ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

Εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας

30

Σύνολο 30

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες επιλέγουν εάν 
θα ακολουθήσουν την ειδίκευση Αρχαίας Ελληνικής 
Φιλολογίας ή Λατινικής Φιλολογίας μετά το πέρας του 
πρώτου εξαμήνου των σπουδών τους.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες, οι οποίοι στο πρώτο εξάμηνο 
παρακολούθησαν τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής 
κατεύθυνσης και αποφασίσουν μετά τη λήξη του πρώτου 
εξαμήνου να ακολουθήσουν τη Λατινική κατεύθυνση 
υποχρεούνται στο Γ εξάμηνο να παρακολουθήσουν το 
μάθημα (Λ) «Αυγούστεια Ποίηση ή Φιλοσοφία ή Μεταγε-
νέστερη Γραμματεία», εάν στο Α εξάμηνο είχαν επιλέξει 
το μάθημα (Λ) «Πεζογραφία της Ρεπουμπλικανικής ή της 
Αυτοκρατορικής Εποχής».

Οι φοιτητές/φοιτήτριες, οι οποίοι στο πρώτο εξάμηνο 
παρακολούθησαν τα μαθήματα της Λατινικής κατεύθυν-
σης και αποφασίσουν μετά τη λήξη του πρώτου εξαμή-
νου να ακολουθήσουν τη Αρχαία Ελληνική κατεύθυνση, 
εάν έχουν επιλέξει δύο μαθήματα Λατινικής Φιλολογίας 
στο Α εξάμηνο, υποχρεούνται στο Γ εξάμηνο να παρακο-
λουθήσουν το δεύτερο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής 
Φιλολογίας του Α εξαμήνου.

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων
(AE) = Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, (Λ) =Λατινική Φι-

λολογία
(ΑΕ) Αρχαϊκό έπος ή Τραγωδία
Το σεμινάριο εξετάζει σε βάθος κείμενα της αρχαϊκής 

επικής παράδοσης (Ομηρικά έπη, τα έργα του Ησιόδου, 
τους Ομηρικούς Ύμνους και τον Επικό Κύκλο) ή τα έργα 
της Αττικής Τραγωδίας της Κλασικής και της Μετακλα-
σικής Εποχής (Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης, αλλά και 
τα αποσπασματικώς σωζόμενα έργα της κλασικής και 
μετακλασικής τραγωδίας). Στόχος του σεμιναρίου είναι 
η εξοικείωση με τις σύγχρονες ερμηνευτικές μεθόδους 
των επικών και τραγικών κειμένων, συνολική εποπτεία 
της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, και συγγραφή συνθε-
τικής εργασίας.

(ΑΕ) Κωμωδία ή Παπυρολογία
Το σεμινάριο εξετάζει σε βάθος είτε κάποια θεματι-

κή της Αρχαίας Κωμωδίας στο σύνολο της παραγωγής 
της (Παλαιά Κωμωδία-Αριστοφάνης, Μέση Κωμωδία-
μυθολογική κωμωδία μπουρλέσκο και ερωτική πλοκή, 
Νέα Κωμωδία-Μένανδρος και κωμωδία χαρακτήρων), 
είτε στη σε βάθος μελέτη των ελληνικών και λατινικών 
λογοτεχνικών παπύρων και παπυρικών εγγράφων που 
σώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου (κυρίως 
στην Αίγυπτο αλλά και σε άλλες περιοχές όπως την Πα-
λαιστίνη, Ιορδανία, Συρία, Ελλάδα, Μ. Ασία, Ιταλία κτλ.) 
και χρονολογούνται στο χρονικό διάστημα μεταξύ του 
4ου αι. π.Χ. και του ύστερου 8ου αι. μ.Χ. Δίδεται ιδιαίτερη 
έμφαση στην ερμηνεία των παπυρικών κειμένων στα 
φιλολογικά και ιστορικά τους συμφραζόμενα. Στόχος 
του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με τις σύγχρονες ερ-
μηνευτικές μεθόδους στους χώρους της κωμωδίας και 
της παπυρολογίας, συνολική εποπτεία της ξενόγλωσσης 
βιβλιογραφίας, και συγγραφή συνθετικής εργασίας.

(Λ) Αυγούστεια Ποίηση ή Φιλοσοφία ή Μεταγενέστερη 
Γραμματεία

Το σεμινάριο μελετά τα ποιητικά κείμενα της εποχής 
του Αυγούστου. Αυτά περιλαμβάνουν τα κείμενα της 
Ερωτικής ελεγείας, το έργο του Βιργιλίου, και το σύνολο 
της ποιητικής παραγωγής του Οβιδίου. Εναλλακτικά αντι-
κείμενο μελέτης αποτελεί το φιλοσοφικό έπος De Rerum 
Natura του Λουκρητίου, το φιλοσοφικό έργο του Σενέκα 
και τα ποιητικά και πεζά έργα της πρώιμης και μέσης 
αυτοκρατορικής εποχής, αλλά και την ιστοριογραφία 
και ποίηση του Μεσαίωνα. Στόχος του σεμιναρίου είναι η 
εξοικείωση με τις σύγχρονες ερμηνευτικές μεθόδους στη 
λατινική γραμματεία της εποχής του Αυγούστου και της 
αυτοκρατορικής περιόδου και Μεσαιωνικής περιόδου, 
συνολική εποπτεία της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, και 
συγγραφή συνθετικής εργασίας.

(Λ) Πεζογραφία της Ρεπουμπλικανικής ή της Αυτοκρα-
τορικής Εποχής

Το σεμινάριο μελετά το σύνολο της συγγραφικής πα-
ραγωγής του Κικέρωνα, το έργο του Σενέκα και τα κεί-
μενα της Ρωμαϊκής ιστοριογραφίας από τον Σαλλούστιο 
μέχρι τον Αμμιανό Μαρκελλίνο. Θέμα δύναται επίσης να 
αποτελέσει και το Ρωμαϊκό μυθιστόρημα (Πετρώνιος 
και Απουλήιος). Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικεί-
ωση με τις σύγχρονες ερμηνευτικές μεθόδους στα επι-
μέρους επιστημονικά πεδία της λατινικής πεζογραφίας 
της ύστερης ρεπουμπλικανικής και της αυτοκρατορικής 
περιόδου, συνολική εποπτεία της ξενόγλωσσης βιβλιο-
γραφίας, και συγγραφή συνθετικής εργασίας.

(ΑΕ) Ιστοριογραφία ή Ρητορεία
Το σεμινάριο μελετά επιλογή από τα έργα της Αρχαί-

ας ελληνικής ιστοριογραφίας (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, 
Ξενοφώντας, Πολύβιος) ή της Αττικής Ρητορείας, επί τη 
βάσει μεμονωμένων συγγραφέων ή ειδικών θεματικών. 
Απώτερος στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με 
τις σύγχρονες ερμηνευτικές μεθόδους στα επιμέρους 
επιστημονικά πεδία της ιστοριογραφίας και της ρητορεί-
ας, συνολική εποπτεία της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, 
και συγγραφή συνθετικής εργασίας.

(ΑΕ) Γραμματεία Ελληνιστικής εποχής και πρώιμων αυ-
τοκρατορικών χρόνων ή Παλαιογραφία-Κριτική Κειμένου

Το σεμινάριο εξετάζει μέρος της πολυσχιδούς λογοτε-
χνικής παραγωγής της Ελληνιστικής περιόδου (το έπος 
του Απολλωνίου ή τους Ύμνους και τις Ελεγείες του Καλ-
λιμάχου ή τα ειδύλλια του Θεοκρίτου, κλπ) αλλά και της 
λογοτεχνικής παραγωγής της πρώιμης αυτοκρατορικής 
περιόδου η οποία περιλαμβάνει γνωστούς συγγραφείς 
όπως ο Πλούταρχος αλλά και σχεδόν άγνωστους όπως ο 
Ιώσηπος ή ο Διογένης Λαέρτιος. Εναλλακτικά το σεμινά-
ριο μπορεί να εστιάσει στη μελέτη της γραφής των ελλη-
νικών χειρογράφων, τόσο των αρχαίων φορέων γραφής 
(παπύρων, περγαμηνών, οστράκων, ξύλινων πινακίδων), 
όσο και των μεσαιωνικών φορέων γραφής (περγαμηνών, 
χαρτιού κτλ.), προσφέροντας ειδική γνώση σε μία ποι-
κιλία ελληνικών γραφών, βιβλιακών και επισεσυρμένων, 
από τη ρωμαϊκή περίοδο (κυρίως από τον τέταρτο αιώνα 
μ.Χ.) έως τον δέκατο πέμπτο αιώνα μ.Χ. Οι φοιτητές εξοι-
κειώνονται με την πρόοδο της σύγχρονης έρευνας στα 
ανωτέρω πεδία και είναι σε θέση να την αξιοποιήσουν 
κριτικά με τη σύνθεση επιστημονικής εργασίας.
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(Λ) Ποίηση της Ρεπουμπλικανικής και Αυτοκρατορικής 
περιόδου ή Ρητορεία

Το σεμινάριο εξετάζει το έργο του Κικέρωνα ή του 
Κοϊντιλιανού και την εξέλιξη της Ρωμαϊκής ρητορικής 
παράδοσης ή εναλλακτικά την διαμόρφωση και εξέλιξη 
του ποιητικού λόγου στη Ρώμη κατά τον πρώτο αιώνα 
π.Χ. με αφετηρία τους Νεωτερικούς ποιητές. Αντικείμενο 
μελέτης μπορεί να αποτελέσει η ποίηση της Εποχής του 
Αυγούστου σε όλα τα είδη της, αλλά και τα ποιητικά είδη 
της πρώιμης αυτοκρατορικής παραγωγής, και ειδικό-
τερα το έπος της Νερώνειας και της Φλάβιας εποχής, 
οι Τραγωδίες του Σενέκα και το επίγραμμα. Απώτερος 
στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με τις σύγ-
χρονες ερμηνευτικές μεθόδους στα επιμέρους είδη της 
ρεπουμπλικανικής και αυτοκρατορικής περιόδου ή της 
ρητορείας, συνολική εποπτεία της ξενόγλωσσης βιβλι-
ογραφίας, και συγγραφή συνθετικής εργασίας.

(Λ) Επική ποίηση ή Λυρική Ποίηση/Ελεγεία ή Δράμα
Το σεμινάριο μελετά το Ρωμαϊκό έπος της Αυγούστει-

ας (Βιργίλιος, Οβίδιος) ή της Αυτοκρατορικής εποχής 
(Λουκανός, Βαλέριος Φλάκκος, Σίλιος Ιταλικός, Στάτιος) 
ή εναλλακτικά το πολύπλευρο έργο του Ορατίου και τις 
ερωτικές ελεγείες της εποχής του Αυγούστου. Θέμα του 
σεμιναρίου μπορεί επίσης να είναι οι κωμωδίες ελληνι-
κού τύπου του Πλαύτου και του Τερεντίου αλλά και το 
τραγικό έργο του Σενέκα. Απώτερος στόχος του σεμινα-
ρίου είναι η εξοικείωση με τις σύγχρονες ερμηνευτικές 
μεθόδους στα ανωτέρω αντικείμενα, συνολική εποπτεία 
της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, και συγγραφή συνθε-
τικής εργασίας.

(ΑΕ) Φιλοσοφία ή Γραμματεία Ύστερης Αρχαιότητας
Το σεμινάριο εστιάζει στο φιλοσοφικό έργο του Πλά-

τωνα ή του Αριστοτέλη, ή στην ποιητική και πεζογραφική 
παραγωγή των πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων, η

οποία περιλαμβάνει σημαντικά έργα τόσο της πεζο-
γραφίας (ιστορία, φιλοσοφία, ρητορική, επιστημονικά 
συγγράμματα) όσο και της ποίησης (π.χ. έπη της αυτο-
κρατορικής περιόδου). Απώτερος στόχος του σεμιναρίου 
είναι η εξοικείωση με τις σύγχρονες ερμηνευτικές μεθό-
δους στα ανωτέρω αντικείμενα, συνολική εποπτεία της 
ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, και συγγραφή συνθετικής 
εργασίας.

(Λ) Ποίηση της Αυτοκρατορικής περιόδου
Αντικείμενο μελέτης του σεμιναρίου αποτελεί η ποί-

ηση της πρώιμης αυτοκρατορικής παραγωγής, και ειδι-
κότερα το έπος της Νερώνειας και της Φλάβιας εποχής, 
οι Τραγωδίες του Σενέκα και το επίγραμμα. Απώτερος 
στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με τις σύγ-
χρονες ερμηνευτικές μεθόδους στα επιμέρους είδη της 
αυτοκρατορικής περιόδου, συνολική εποπτεία της ξε-
νόγλωσσης βιβλιογραφίας, και συγγραφή συνθετικής 
εργασίας.

(Λ) Λατινική Παλαιογραφία
Το σεμινάριο εξετάζει κείμενα της Μεσαιωνικής Λατινι-

κής Παλαιογραφίας. Οι φοιτητές εξασκούνται στην κριτι-
κή του κειμένου και διδάσκονται την κατάρτιση υπομνη-
μάτων (Apparatus criticus, apparatus fontium, apparatus 
sacrae scripturae). Ανάγνωση και έκδοση χειρογράφων 
και εκμάθηση του προγράμματος Classical Text Editor 
(Austrian Academy of Sciences) και του προγράμματος 

Endnote (Reuters). Απώτερος στόχος του σεμιναρίου 
είναι η σύνθεση εργασίας η οποία βασίζεται στην ανά-
γνωση και έκδοση λατινικού φιλολογικού χειρογράφου 
(συνήθως κάποιου σχολιαστή του Αριστοτέλη).

Άρθρο 7
Εξετάσεις και αξιολόγηση μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/φοιτητριών

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το 
εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 
10 εβδομάδες διδασκαλίας.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος 

προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η 
ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στον ιστότοπο του ΠΜΣ.

Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών του φοιτητή/
φοιτήτριας ξεπερνά το 20% ανά μάθημα, ο φοιτητής/η 
φοιτήτρια αποτυγχάνει στο συγκεκριμένο μάθημα.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητρι-
ών και η επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται 
να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγματο-
ποιείται με γραπτές εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών 
στο τέλος ή καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον διδάσκοντα 
του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλί-
μακα 1-10 (συμπεριλαμβανομένων και μισών βαθμών: 
5.5, 6.5, κ.λπ.). Οι εργασίες των φοιτητών / φοιτητριών 
κατατίθενται εντός ενός μηνός από τη λήξη των μαθη-
μάτων. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη 
Γραμματεία του ΠΜΣ εντός δύο μηνών από τη λήξη των 
μαθημάτων.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/
φοιτήτρια οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί 
επιτυχώς σε επτά συνολικά από τα προσφερόμενα μαθή-
ματα του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωμα-
τική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) 
ECTS. Μετά την επιτυχή περάτωση του ΠΜΣ, απονέμεται 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), για τον τελι-
κό βαθμό του οποίου υπολογίζονται εξίσου ο βαθμός 
της διπλωματικής εργασίας (50%) και ο μέσος όρος των 
βαθμών στα μαθήματα των τριών (3) εξαμήνων (50%).

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια αποτύχει στην 
εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, και συνεπώς σύμφω-
να με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
το πρόγραμμα, υποχρεούται να επαναλάβει τα μαθήματα 
στα οποία έχει αποτύχει. Ο φοιτητής/φοιτήτρια υποχρε-
ούται να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα 
του προγράμματος της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει 
πριν την κατάθεση της Διπλωματικής.

Στο Β’ έτος του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνη-
ση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η Συντονιστι-
κή Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου / της 
υποψηφίας στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος 
τίτλος της διπλωματικής εργασίας και ο προτεινόμενος 
επιβλέπων/ουσα, ορίζει τον επιβλέποντα/ουσα αυτής 
και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την 
έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι 
και ο επιβλέπων (παρ. 4, άρ. 34, ν. 4485/2017).
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Ο Επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του Τομέα Κλασικής 
Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας.

Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει 
να είναι μέλη ΔΕΠ.

Το αντικείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι 
πρωτότυπο.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας:

Χρώμα εξωφύλλου: Ανοιχτό πράσινο
Μέγεθος Σελίδας: Α4
Διάστιχο: 1½
Γραμματοσειρά: Times New Roman (εκτός αν συ-

ντρέχει σημαντικός ειδικός λόγος για την επιλογή άλ-
λης γραμματοσειράς, η οποία, ωστόσο, πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να είναι γραμματοσειρά unicode).

Μέγεθος Γραμματοσειράς: 12 στιγμές (υποσημειώσεις: 
10 στιγμές).

Έκταση: 50-100 σελίδες ή 15.000-35.000 λέξεις. Στα 
όρια αυτά συμπεριλαμβάνονται οι υποσημειώσεις, αλλά 
εξαιρούνται η βιβλιογραφία, οι βραχυγραφίες και τα 
τυχόν παραρτήματα (π.χ. σώματα δεδομένων, κείμενα, 
εικονογράφηση κ.λπ.).

Προθεσμία παράδοσης και διόρθωσης της ΜΔΕ. Πα-
ράδοση: Ο Σεπτέμβριος του ημερολογιακού έτους το 
οποίο περιλαμβάνει το τέταρτο ακαδημαϊκό εξάμηνο της 
φοίτησης του ΜΦ (με δυνατότητα παράτασης έως ένα 
χρόνο εντός της συνολικής διάρκειας των τριών ετών). 
Διόρθωση: Εντός δύο (2) μηνών.

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής/φοιτήτρια οφεί-
λει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτρο-
πής (παρ. 4, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον 
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται 
υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Φι-
λολογίας (άρ. 34, παρ. 5 ν.4485/2017).

Επίσης, γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονική κατάθεση της 
διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡ-
ΓΑΜΟΣ", σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του 
ΕΚΠΑ εκτός αν υπάρξει επαρκώς αιτιολογημένο αίτημα 
του υποψηφίου/της υποψηφίας για τη μη ανάρτηση της 
εργασίας. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να εγκριθεί από τη ΣΕ.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταπτυχιακών 
φοιτητών/φοιτητριών

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώμα-
τα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές 
του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρε-
ούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και 
ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγ-
γράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3, αρ.34, ν.4485/2017). 
Προς τούτο μεριμνά η Μονάδα Προσβασιμότητας για 
Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) του ΕΚΠΑ, αποστολή της 
οποίας είναι η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρό-

σβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με 
διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της πα-
ροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης. 
Μερικές από τις βασικές ανάγκες ή απαιτήσεις των ΦμεΑ 
είναι: η πρόσβαση στη διαπροσωπική επικοινωνία με 
τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, η πρόσβαση στις 
πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστάσεις, η πρόσβα-
ση στο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό), η 
πρόσβαση στον πίνακα και τις προβολές της αίθουσας 
διδασκαλίας, η πρόσβαση στη συγγραφή σημειώσεων, 
εργασιών και στις γραπτές εξετάσεις, η πρόσβαση στις 
πληροφορίες, το περιεχόμενο του διαδικτύου και τις 
εφαρμογές πληροφορικής (βλ. σχετικά http://access.
uoa.gr).

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών 
ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επι-
σκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες 
επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ κ.ά.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας, μετά την 
εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή 
μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών.
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-

των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα 
εντός τριετίας,

- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 
ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,

- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 
την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά Όργανα,

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών,

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν.2121/1993) κατά τη συγ-
γραφή των προβλεπομένων εργασιών τους,

4. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ.1., άρ.44, ν.4485/2017). 
Η αξιολόγηση μπορεί να είναι έντυπη ή ηλεκτρονική. 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται στον 
διδάσκοντα.

5. Μετά την έγκριση της διπλωματικής εργασίας από 
την τριμελή επιτροπή εποπτείας, ο μεταπτυχιακός φοιτη-
τής υποβάλλει αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του 
Τμήματος Φιλολογίας και παραλαμβάνει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της 
Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας και σε χώρο του 
Τμήματος ή της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του 
ΠΜΣ ή του Αναπληρωτή του, του Προέδρου του Τμή-
ματος ή του Αναπληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες, 
ενδεχομένως εκπροσώπου του Πρυτάνεως.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Δέξιππος» 
απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 
«Κλασική Φιλολογία» στις εξής ειδικεύσεις:

1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Ancient Greek Literature
2. Λατινική Φιλολογία – Latin Literature
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6. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ-
κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί 
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω-
να με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

7. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν 
την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.

8. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι κάτοχοι ΔΜΣ του 
Τμήματος οφείλουν να αναφέρουν τη συναφή ιδιότητά 
τους στις επιστημονικές εργασίες που δημοσιεύουν επί 
του αντικειμένου της έρευνάς τους στο πλαίσιο του ΠΜΣ 
(τούτο βεβαίως όπου προβλέπεται από το εκάστοτε επι-
στημονικό όργανο στο οποίο δημοσιεύεται η εργασία).

9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν για ένα εξάμηνο κατά το δεύτερο έτος 
των σπουδών τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτη-
τών ERASMUS+, παρακολουθώντας εκεί ένα ή περισσό-
τερα σεμινάρια και / ή διεξάγοντας σε πανεπιστήμιο του 
εξωτερικού την έρευνα για τη συγγραφή της διπλωματι-
κής μεταπτυχιακής τους εργασίας.

Άρθρο 9
Υποδομή ΠΜΣ

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν 
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξο-
πλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του 
Τμήματος Φιλολογίας, καθώς και πρόσθετοι χώροι αι-
θουσών, γραφείων, εργαστηρίων και βιβλιοθηκών της 
Φιλοσοφικής Σχολής.

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
ΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, η οποία στε-
λεχώνεται από μέλη της Γραμματείας του Τμήματος Φι-
λολογίας. Η Γραμματεία τηρεί το Μητρώο και το Αρχείο 
των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και τα πρακτικά 
των συνεδριάσεων της ΣΕ του ΠΜΣ, διεκπεραιώνει την 
αλληλογραφία για τις μεταπτυχιακές σπουδές και τις 
συνδεόμενες με αυτές μετακινήσεις και ανταλλαγές με-
ταπτυχιακών φοιτητών με συμβεβλημένα Πανεπιστήμια 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και εκδίδει τα σχετικά 
πιστοποιητικά.

3. Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται 
από:

α) τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών και των συνεργαζόμενων 
για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 
ν. 4485/2017,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται 
στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/
2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,

ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή άλλων διεθνών οργανισμών,

στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),

ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του 

απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και 
των λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κα-
τατίθεται στο Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (παρ. 2, άρ. 
44, ν.4485/2017). Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της 
Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της ΕΣΕ 
(παρ. 5, άρ. 44, ν.4485/2017).

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ 
θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του 
ν.4485/2017.

Άρθρο 10
Ανάθεση διδασκαλίας /διδάσκοντες στο ΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, προέρχονται, κατά 90-100%, 
από:

- μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,
- ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, ν.4386/2016) και αφυ-

πηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος,
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.
Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-

ματος ανατίθεται διδασκαλία σε:
- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδα-

πή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή 
ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμο-
νες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα 
ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 και 6, αρ. 36, ν.4485/2017).

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και 
ασκήσεων του ΠΜΣ γίνεται ύστερα από εισήγηση του 
Τομέα και της ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος. Ο προσκαλούμενος διδάσκων, εφόσον αποδέχεται 
την πρόσκληση, υποχρεούται να ενημερώσει σχετικώς 
το Ίδρυμα ή τον επιστημονικό φορέα στον οποίο υπη-
ρετεί. Προϋπόθεση για την ανάληψη διδακτικού έργου 
από προσκεκλημένο διδάσκοντα είναι να έχει εκπαιδευ-
τική άδεια (κανονική ή άνευ αποδοχών) από το Ίδρυμα 
στο οποίο υπηρετεί. Υποχρέωση του προσκεκλημένου 
διδάσκοντα είναι να τηρεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
διδασκαλίας, όπως αυτό έχει καθοριστεί από τη ΣΕ και 
να ακολουθεί τους όρους εξέτασης και αξιολόγησης, 
όπως αυτοί περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης
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