ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Άρθρο 1
Σκοπός Προγράμματος
1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία –
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις» αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας και στην
παραγωγή νέας γνώσης στην επιστήμη της Ιστορίας μέσα από τη διεπιστημονική
της προσέγγιση από συγγενείς προς την Ιστορία επιστήμες, όπως η Λαογραφία, η
Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Βιολογική Ανθρωπολογία, η Δημογραφία, η
Αρχαιολογία, η Ιστορία της Τέχνης, η Διδακτική της Ιστορίας και η
Ανθρωπογεωγραφία. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται:
α) η εξειδίκευση πτυχιούχων του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ ή
άλλων Τμημάτων στη χρήση διεπιστημονικών μεθόδων προσέγγισης των ιστορικών
φαινομένων, με έμφαση στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και η εμβάθυνση
των γνώσεων που απέκτησαν σε προπτυχιακό επίπεδο,
β) η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την
παραγωγή νέας γνώσης είτε μέσω της διεξαγωγής αυτοδύναμης έρευνας είτε μέσω
της συνεργασίας τους με ερευνητικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον
ελλαδικό ή τον ευρωπαϊκό χώρο,
γ) η εξειδίκευση διορισμένων ή αδιόριστων εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης στην εφαρμογή διεπιστημονικών προσεγγίσεων για την
αποτελεσματικότερη
διεκπεραίωση
προγραμμάτων
τοπικής
ιστορίας,
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικών θεμάτων και διαθεματικών
προσεγγίσεων στο σχολείο.
2. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει “Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης στις σπουδές της Τοπικής Ιστορίας”.
Άρθρο 2
Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ
1.
Ανώτατο όργανο του Π.Μ.Σ. είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του
Τμήματος.
2.
Η εποπτεία της λειτουργίας του προγράμματος ανήκει στην πενταμελή
Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, η οποία ορίζεται

από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος στην τελευταία
συνεδρίασή της τής προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς. Στη Συντονιστική
Επιτροπή συμμετέχουν αποκλειστικά Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος
Ιστορίας και Εθνολογίας.
3.
Για την εκτέλεση του προγράμματος ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 6 ν.
2454/1997. Ο Διευθυντής εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος κάθε θέμα που
αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ..
4.
Ο Διευθυντής είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου που διαχειρίζεται
το 25% των εσόδων που επιστρέφει ο ΕΛΚΕ στο Π.Μ.Σ.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
1. Στο Π.Μ.Σ. εγγράφονται πτυχιούχοι Τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ που περιέχουν
στον τίτλο τους τούς όρους Ιστορία, Φιλοσοφία, Εθνολογία, Φιλολογία, Θεολογία,
Αρχαιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία,
Δημογραφία, Κοινωνιολογία και Πολιτική Επιστήμη, καθώς και πτυχιούχοι των
Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και αντίστοιχων
Τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωριστεί από το
ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο με τα πτυχία που απονέμουν τα ελληνικά ΑΕΙ. Επίσης γίνονται
δεκτοί πτυχιούχοι του ΕΑΠ με κατεύθυνση Ελληνικού Πολιτισμού και Ευρωπαϊκού
Πολιτισμού. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Σχολών
ή Τμημάτων των ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής, οι οποίοι πληρούν ειδικά
συμπληρωματικά κριτήρια που ορίζει κατά περίπτωση η ΓΣΕΣ του Τμήματος
Ιστορίας και Εθνολογίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 4 του
Ν.3685/2008.
2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σε χρονικό διάστημα το οποίο ορίζεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης φάκελο υποψηφιότητας
συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία ορίζονται με την ίδια
απόφαση.
3. Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ανέρχεται σε είκοσι πέντε για κάθε
ακαδημαϊκό έτος.
4. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής του Π.Μ.Σ. που
συγκροτεί η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Ο πίνακας των επιτυχόντων
επικυρώνεται σε κάθε περίπτωση από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.
5. Κριτήρια επιλογής για την εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
είναι τα ακόλουθα: i) εξετάσεις σε ειδικά μαθήματα που ορίζει κάθε φορά η ΓΣΕΣ
ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής, ii) εξετάσεις γλωσσομάθειας στα
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αγγλικά ή τα γαλλικά ή τα γερμανικά, iii) ο βαθμός του πτυχίου και iv) η συνέντευξη
ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής.
6. Η προκήρυξη των θέσεων του Π.Μ.Σ., η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και
των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων και ο χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων
και πραγματοποίησης των συνεντεύξεων ορίζονται κάθε φορά με απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
Άρθρο 4
Διδακτικό προσωπικό
1. Τα μαθήματα του ΠΜΣ διδάσκονται από Καθηγητές ή Λέκτορες του Τμήματος
Ιστορίας και Εθνολογίας, από επισκέπτες καθηγητές, άλλων Τμημάτων του ΔΠΘ ή
άλλων ΑΕΙ, από ομότιμους καθηγητές, ερευνητές και από επιστήμονες
αναγνωρισμένου κύρους. Η ανάθεση της διδασκαλίας γίνεται με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 3685/2008.
2. Κάθε διδάσκων μπορεί να παρακολουθεί το πολύ ως τρεις μεταπτυχιακές
εργασίες κατ’ έτος. Τα θέματα των εργασιών ορίζονται σε συνεργασία με τους
ενδιαφερόμενους φοιτητές και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
3. Οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ που δεν ανήκουν στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
αμείβονται με ωριαία αντιμισθία το ύψος της οποίας καθορίζεται από τη ΓΣΕΣ.
Άρθρο 5
Διάρκεια σπουδών – όροι φοίτησης – έλεγχος γνώσεων
1. Η διάρκεια της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης είναι διετής (τέσσερα εξάμηνα).
Γλώσσα της διδασκαλίας και των γραπτών εργασιών οποιασδήποτε μορφής είναι η
ελληνική.
2. Η διδασκαλία των μαθημάτων που συνίσταται στη σε βάθος αντιμετώπιση
ειδικών ζητημάτων των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων, διεξάγεται είτε με
εισηγήσεις από τους διδάσκοντες είτε με τη μορφή επιστημονικών συζητήσεων, είτε
με την εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές, είτε με
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο που κατά την κρίση των διδασκόντων
συμβάλλει στην αρτιότερη επιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου και
κατάρτιση του φοιτητή.
3. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εξαμήνων της
φοίτησής του στο ΠΜΣ πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε
εννέα (9) συνολικά μαθήματα. Από αυτά τα έξι (6) ανήκουν στα υποχρεωτικά (Υ),
ενώ τα υπόλοιπα τρία (3) είναι μαθήματα επιλογής (Ε), τα οποία επιλέγει ο
φοιτητής από κατάλογο μαθημάτων τον οποίο εκπονεί πριν από την έναρξη κάθε
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διδακτικού εξαμήνου η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ. Ο τίτλος και το
περιεχόμενο των διδασκομένων στο ΠΜΣ μαθημάτων ορίζεται από τη ΓΣΕΣ του
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του ΠΜΣ στην
αρχή κάθε διετούς κύκλου σπουδών, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος
2015 - 2016. Ωστόσο, η ΓΣΕΣ μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε.
του ΠΜΣ, να προβεί εκ των υστέρων σε περιορισμένες αλλαγές του προγράμματος
των μαθημάτων.
4. Οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών πρέπει να
παρακολουθούν τακτικά όλα τα μαθήματα του προγράμματος και να μετέχουν
ενεργά στις συζητήσεις, παρουσιάσεις και λοιπές ερευνητικές δραστηριότητες του
Προγράμματος. Η παρουσία τους ελέγχεται από τους διδάσκοντες και η επίδοσή
τους αξιολογείται διαρκώς από αυτούς. Η διδασκαλία όλων των μαθημάτων,
Υποχρεωτικών και Επιλεγόμενων, διαρκεί τρεις (3) ώρες ανά εβδομάδα επί δέκα
(10) εβδομάδες (σύνολο ωρών 30 ανά μάθημα και συνολικά 270 ώρες) και η
παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες φοιτητές. Ως
ελάχιστο ποσοστό φοίτησης σε κάθε μάθημα ορίζεται το 70% του συνόλου των
προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας. Φοιτητής που δεν συμπλήρωσε τον
προβλεπόμενο αριθμό παρουσιών σε κάποιο μάθημα δεν μπορεί να πάρει μέρος
στην εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος και οφείλει να το επαναλάβει.
5. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εξαμήνων της φοίτησής του στο ΠΜΣ κάθε
μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει τουλάχιστον τρεις (3) γραπτές
εργασίες σε μαθήματα της επιλογής του. Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών
περιλαμβάνει τη συγγραφή και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας.
6. Η τελική αξιολόγηση στα μαθήματα γίνεται είτε με προφορικές ή γραπτές
εξετάσεις είτε με κατάθεση και υποστήριξη γραπτών εργασιών. Οι εξετάσεις
γίνονται τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο και σε επαναληπτική περίοδο τον
Σεπτέμβριο κάθε χρόνου. Η διάρκεια της εξεταστικής περιόδου κάθε εξαμήνου
σπουδών καθορίζεται από τη ΣΕ του ΠΜΣ.
7. Δικαίωμα εγγραφής στο δεύτερο έτος σπουδών του ΠΜΣ έχουν όσοι φοιτητές
έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο 70% των μαθημάτων του πρώτου έτους.
8. Με το πέρας του κάθε εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμπληρώνουν
ειδικό έντυπο αξιολόγησης τόσο του μαθήματος όσο και του διδάσκοντα, για όσα
μαθήματα παρακολούθησαν. Με το πέρας του κάθε κύκλου του ΠΜΣ συντάσσεται
απολογισμός από το Διευθυντή του ΠΜΣ ο οποίος εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ του
Τμήματος και κατατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
9. Ο φοιτητής, για να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο ΠΜΣ «Σπουδές στην Τοπική
Ιστορία – Διεπιστημονικές προσεγγίσεις», πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), οι οποίες κατανέμονται ως εξής: για κάθε
Υποχρεωτικό ή Επιλεγόμενο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί επιτυχώς λαμβάνει 10
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πιστωτικές μονάδες (σύνολο 90), ενώ τις υπόλοιπες 30 πιστωτικές μονάδες
λαμβάνει για την επιτυχή εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
10. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται υπό την επίβλεψη Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής, τα μέλη της οποίας ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ με
εισήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή. Ο Επιβλέπων πρέπει οπωσδήποτε να
διδάσκει στο Π.Μ.Σ, ενώ τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής μπορούν να είναι
Καθηγητές και Λέκτορες του ΔΠΘ ή άλλων ΑΕΙ που δεν διδάσκουν στο ΠΜΣ.
11. Η μεταπτυχιακή εργασία συντάσσεται α) στην ελληνική γλώσσα με ευρεία
περίληψη σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή β) με απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή και θετική εισήγηση της
Συμβουλευτικής Επιτροπής, σε διεθνή γλώσσα με αντίστοιχη ευρεία μετάφραση
στην ελληνική. Η μεταπτυχιακή εργασία και η περίληψή της κατατίθενται στη
Βιβλιοθήκη του Τμήματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Με απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να διαμορφωθεί ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο να διατηρούνται
όλες οι μεταπτυχιακές εργασίες που εκπονούνται στο Π.Μ.Σ.
12. Στην παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να
προσέλθει ο φοιτητής, μόνον εφόσον έχει περατώσει επιτυχώς όλες τις εξετάσεις σε
όλα τα μαθήματα.
13. Ο φοιτητής μπορεί να παρουσιάσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία
άπαξ, αφού έχει ολοκληρώσει τα δύο χρόνια των σπουδών του. Αν η μεταπτυχιακή
διπλωματική του εργασία δεν γίνει τελικώς αποδεκτή από την τριμελή επιτροπή, ο
φοιτητής αποκλείεται από τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και του
χορηγείται απλή βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος.
14. Αν μετά από τη συμπλήρωση οκτώ (8) συνολικά εξαμήνων ο μεταπτυχιακός
φοιτητής δεν έχει καταθέσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, αυτός
διαγράφεται αυτομάτως από το ΠΜΣ. Ωστόσο, σε έκτακτες περιπτώσεις η ΓΣΕΣ του
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της
ΣΕ του ΠΜΣ, να εγκρίνει αίτηση αναστολής της φοίτησης μεταπτυχιακού φοιτητή. Η
αναστολή όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει το ένα πλήρες ημερολογιακό έτος.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1ο εξάμηνο
YΜ01 Έννοια και περιεχόμενο
της τοπικής ιστορίας θεωρητικά και μεθοδολογικά
ζητήματα

2ο εξάμηνο

ΠΜ /
ECTS

YΜ04 Πληθυσμοί της
Θράκης: δημογραφία,
μετακινήσεις, βιοϊστορία

10

5

ΠΜ /
ECTS

10

YΜ02 Βιβλιογραφικά και
αρχειακά τεκμήρια για τη μελέτη
της τοπικής ιστορίας
YΜ03 Τοπική ιστορία της Θράκης

10
10

ΣΥΝΟΛΟ

30

3ο εξάμηνο

YΜ05 Προφορική
ιστορία, μνήμη και
10
τοπικότητα
EΜ01 Δημόσια ιστορία,
τοπική ιστορία και
κοινότητες μνήμης
10
EΜ02 Μελετώντας σε ένα
τοπικό μουσείο:
σχεδιασμός της έρευνας
και πρακτική άσκηση
10
ΣΥΝΟΛΟ
30
4ο εξάμηνο

ΠΜ /
ECTS

YΜ06 Μνημειακή τοπογραφία
και τοπική ιστορία
EΜ03 Θράκη: εθνικές και
διασυνοριακές σχέσεις
EΜ04 Η διδασκαλία της τοπικής
ιστορίας
EΜ05 Η Θράκη μέσα από
αρχειακές και προφορικές
προσεγγίσεις
EΜ06 Εθιμική ζωή &
επαγγέλματα της Θράκης
EΜ07 Πόλεις και οικισμοί της
Θράκης
ΣΥΝΟΛΟ

YΔMΕ Εκπόνηση
Διπλωματικής
Εργασίας
ΣΥΝΟΛΟ

10

ΠΜ /
ECTS
30
30

10
10
10

10
10
30

Άρθρο 7
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
1. Στον φοιτητή που πέτυχε σε όλες τις εξετάσεις και στην τελική αξιολόγηση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (ΜΔΕ – Master of Arts) με τίτλο «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία –
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις». Ο κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του για την απόκτηση Διδακτορικού
Διπλώματος (Ph.D.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) προκύπτει
κατά 75% από το μέσο όρο του βαθμού που έλαβε ο μεταπτυχιακός φοιτητής στα
μαθήματα στα οποία εξετάστηκε με επιτυχία και κατά 25% από το βαθμό που έλαβε
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στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, εφ’ όσον αυτή έγινε δεκτή από την τριμελή
επιτροπή κατά τη δημόσια υποστήριξη. Η βαθμολογική κλίμακα είναι από το μηδέν
έως το δέκα: άριστα (9 ή 10), λίαν καλώς (7 ή 8), καλώς (6 ή 5), μέτρια (4 ή 3) και
κακώς (2,1 ή 0). Προβιβάσιμος βαθμός είναι τουλάχιστον το «καλώς».

Άρθρο 8
Πόροι του ΠΜΣ – διαχείριση εσόδων
1. Πόροι του παρόντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι: α) δίδακτρα
που ανέρχονται σε 1.200 ευρώ ανά φοιτητή και για τα δύο έτη του προγράμματος,
β) έσοδα που προέρχονται από ερευνητικά, επιμορφωτικά και άλλα
χρηματοδοτούμενα προγράμματα και γ) χορηγίες, δωρεές κ.ά.
2. Οι υποψήφιοι που επιλέγονται να φοιτήσουν στο ΠΜΣ οφείλουν να καταβάλουν
το σύνολο των διδάκτρων με την εγγραφή τους στο Α΄ εξάμηνο σπουδών. Σε
περίπτωση διαγραφής, παραίτησης ή οριστικής διακοπής των σπουδών για
οποιοδήποτε λόγο, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α') το 65% των ετησίων
εσόδων από τα δίδακτρα, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 19.500 ευρώ, καλύπτει
τις εξής δαπάνες:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αμοιβές- Αποζημιώσεις διοικητικού, διδακτικού
και τεχνικού προσωπικού
Δαπάνες μετακινήσεων-Ημερήσιες αποζημιώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ σε Ευρώ
16.000
3.500
19.500

4.Το ποσό που αντιστοιχεί στο 25% των διδάκτρων (7.500 Ευρώ) το οποίο
επιστρέφεται από τον ΕΛΚΕ σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή
Ερευνών του ΔΠΘ στη Συνεδρίασή της με αριθμό 332/15-1-2015, κατανέμεται ως
εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Καταβολή συνδρομών σε έγκυρα επιστημονικά
περιοδικά και βάσεις δεδομένων – προμήθεια
επιστημονικών βιβλίων
Προμήθεια,
συντήρηση
και
ανανέωση
εξοπλισμού
Προμήθεια και συντήρηση λογισμικού και αγορά
τεχνογνωσίας
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ΠΟΣΟ σε Ευρώ
1.500

1.500
1.000

Αναλώσιμα
2.000
Έξοδα διοργάνωσης ή συμμετοχής
σε 1.500
επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια ή ημερίδες
ΣΥΝΟΛΟ
7.500
Άρθρο 9
Λοιπά ζητήματα
1. Οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία έχουν σχέση με την οργάνωση και
λειτουργία του παρόντος Π.Μ.Σ (όπως λ.χ. τα ειδικότερα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις των Καθηγητών και Λεκτόρων ή Ειδικών Επιστημόνων που θα
διδάσκουν, τα σχετικά με τον τύπο των τίτλων που θα απονέμονται, τα της
ενάρξεως και λήξεως των μαθημάτων κ.λπ.) και δεν ρυθμίζονται από την
υφιστάμενη νομοθεσία, το Πρόγραμμα ή τον παρόντα κανονισμό
αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.
2. Η διόρθωση, συμπλήρωση και τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού γίνεται
με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του
Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και
Ανθρωπιστικών Σπουδών και από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Δ.Π.Θ.
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