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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με την άνθιση των βαλκανικών και 

σλαβικών σπουδών κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι χρόνων στην 

Ελλάδα. Ειδικότερα στην εργασία καλύπτονται τα παρακάτω θέματα: 

Ο χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ανάγκη για την προώθηση 

της γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας, η γεωγραφική οριοθέτηση των 

Βαλκανίων και τα βήματα που κάνει η ΕΕ για τη διεύρυνσή της προς στα 

Βαλκάνια, οι σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των βαλκανικών χωρών 

και της Ρωσία με την Ελλάδα σε πολιτιστικό επίπεδο, η σχέση της ελληνικής 

γλώσσας με τις βαλκανικές και τη ρωσική και η παρουσία της ελληνικής 

παιδείας στα Βαλκάνια. 

Επίσης, εξετάζονται αναλυτικά όλα τα Ιδρύματα της χώρας στα οποία 

διδάσκονται οι βαλκανικές γλώσσες και η ρωσική. Συγκεκριμένα αναφέρεται ο 

σκοπός ίδρυσης του κάθε Τμήματος, το πρόγραμμα σπουδών τους, τα 

εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των γλωσσών και οι στόχοι 

διδασκαλίας σε κάθε εξάμηνο, η Πρακτική Άσκηση, τα συνέδρια, οι ημερίδες 

και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που υπάρχουν σε κάθε Τμήμα.  

Τέλος, στα αποτελέσματα γίνεται μια σύντομη ανακεφαλαίωση όλων 

όσων προηγήθηκαν στην εργασία και σε αυτό το κομμάτι της εργασίας 

αναφέρονται ο αριθμός των πτυχιούχων φοιτητών του κάθε Τμήματος και ο 

αριθμός των εγγεγραμμένων ενεργών φοιτητών. 
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ABSTRACT 

 

The current research highlights the appearance of Balkan and Slavic 

studies during the last twenty years in Greece. Specifically in this research the 

following topics are covered: 

The area of European Union and the need to be promoted the lingual 

and cultural multiformity, the geographical delimitation of Balkan, the steps 

that European Union are doing in order to be expanded in Balkans, the 

cultural relationships that have been created between Balkan, Russia and 

Greece, the relationship between Greek language and the languages spoken 

in Balkan and Russia, and the presentation of Greek education in the area 

that constitute the Balkan. 

In addition, in this research the Institutes, in which Balkan languages 

and Russian are being taught, have thoroughly been examined. Particularly 

the purpose of creation, the programme studies, the manuals that are used 

during the teaching, the purpose of teaching the languages in each semester, 

the internships, the conferences, the workshops and the Post Graduate 

Studies are referred. 

In conclusion, in the result part there is a brief summary and in this part 

are referred the number of graduates and the total number of the active 

students.  
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία είναι μια εργασία η οποία 

πραγματοποιήθηκε για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών με τίτλο "Σπουδές 

στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης". 

Σε συνεργασία με τους καθηγητές μου και μετά από τη σαφή 

καθοδήγησή τους αποφάσισα να ασχοληθώ με την παρουσία των βαλκανικών 

γλωσσών και της ρωσικής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας 

(Α.Ε.Ι.) και ιδρύματα της χώρας τα τελευταία είκοσι χρόνια. Το συνεχώς 

αυξανόμενο ενδιαφέρον από την πλευρά των φοιτητών και μη προς τις 

βαλκανικές γλώσσες και τη ρωσική και η άνθιση των βαλκανικών σπουδών 

στην Ελλάδα με το άνοιγμα όλο και περισσότερων σχολών μου έδωσαν το 

έναυσμα και το κίνητρο να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα. 

Επίσης ως απόφοιτη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και 

Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και γνώστης της τουρκικής γλώσσας είχα 

μια ιδιαίτερη, θα μπορούσα να πω, επιθυμία να ασχοληθώ με το χώρο των 

Βαλκανίων, την ιστορία του, τις χώρες που τον αποτελούν συνεπώς τον 

πολιτισμό τους και κατ’ επέκταση τις γλώσσες που ομιλούνται μέσα σε αυτό 

τον χώρο. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον 

κύριο επιβλέποντα της εργασίας μου τον κ. Κωνσταντίνο Νιχωρίτη καθώς και 

στα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής τον κ. Σταύρο Καμαρούδη και 

τον κ. Τσιπριάν-Λουκρέτσιους Σούτσιου για τη βοήθεια τους, τις πολύτιμες και 

σημαντικές συμβουλές και παρατηρήσεις τους καθώς και για την άριστη 

συνεργασία που είχαμε καθ’ όλη τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας μου.  

Τέλος, δε θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω την οικογένεια και τους 

φίλους μου που με τη βοήθεια και την ηθική συμπαράστασή τους κατάφερα 

να ολοκληρώσω της εργασία μου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια περίπου έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στον 

αριθμό των ανθρώπων (επαγγελματιών ή φοιτητών) που θέλουν να 

φοιτήσουν σε ένα μη παραδοσιακό Τμήμα Φιλολογίας και να μάθουν μια από 

τις βαλκανικές γλώσσες ή τη ρωσική. Στο αυξανόμενο αυτό ενδιαφέρον παίζει 

πολύ σημαντικό ρόλο η γεωγραφική θέση που έχει η Ελλάδα στα Βαλκάνια, 

το γεγονός ότι αποτελεί το σταυροδρόμι των Βαλκανίων και ότι οι σχέσεις που 

έχει αναπτύξει με όλες αυτές τις χώρες διατηρούνται σε ένα πολύ καλό 

επίπεδο. 

Συνεπώς η εργασία αυτή έχει ως στόχο να αναδείξει το χώρο των 

Βαλκανίων και τις σχέσεις που έχουν οι χώρες αυτές με την Ελλάδα και να 

παρουσιάσει αναλυτικά τα Τμήματα και Ιδρύματα της χώρας στα οποία γίνεται 

η διδασκαλία των γλωσσών αυτών. 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια περιγραφή των κεφαλαίων της 

εργασίας με σκοπό να διευκολυνθεί ο αναγνώστης κατά τη διάρκεια 

ανάγνωσης της εργασίας. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας (1, 1.1.) γίνεται μια αναφορά στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, στις επίσημες γλώσσες της και στην ανάγκη της 

πολυγλωσσίας μέσα στα πλαίσια της. Με την προώθηση της πολυγλωσσίας 

δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη ξεχωριστά να επικοινωνεί σε μια άλλη 

γλώσσα πέρα από τη μητρική και να σέβεται τις πολιτισμικές αξίες και 

απόψεις των άλλων. Επίσης εξετάζεται ο όρος Βαλκάνια, η γεωγραφική θέση 

που κατέχει και οι προσπάθειες διεύρυνσης της ΕΕ προς τον βαλκανικό χώρο 

και τα οφέλη αυτής. Επιπλέον, εξετάζονται οι πολιτιστικές σχέσεις που έχουν 

αναπτύξει οι χώρες των Βαλκανίων με την Ελλάδα, η σχέση που έχει η 

ελληνική γλώσσα με τις βαλκανικές δηλαδή τα κοινά στοιχεία και σημεία τους, 

οι επιρροές που έχει ασκήσει η ελληνική γλώσσα στις βαλκανικές και τέλος η 

παρουσία της ελληνικής παιδείας στα βαλκανικά κράτη (2, 3). 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας (2, 2.1- 2.10) γίνεται μια εκτενής 

αναφορά γύρω από τις βαλκανικές και σλαβικές σπουδές στην Ελλάδα τα 
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τελευταία είκοσι χρόνια και στο Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων και 

Ιδρυμάτων της χώρας στα οποία διδάσκονται οι γλώσσες αυτές. 

Στο τρίτο μέρος της εργασίας (3.1-3.4) γίνεται αναφορά στην Πρακτική 

Άσκηση που έχουν το δικαίωμα να υλοποιήσουν οι φοιτητές των Τμημάτων 

κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, αναφέρονται αναλυτικά οι στόχοι 

διδασκαλίας των γλωσσών σε κάθε εξάμηνο, τα εγχειρίδια που 

χρησιμοποιούν οι καθηγητές στη διδασκαλία και τα ονόματα των καθηγητών 

που διδάσκουν τις γλώσσες αυτές. Έπειτα αναφέρομαι στα συνέδρια και τις 

ημερίδες που διοργανώνονται από τα Τμήματα και στα Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών που υπάρχουν σε αυτά όπου οι φοιτητές μπορούν 

να διευρύνουν τις σπουδές τους. 

Τέλος, επιχειρείται η εξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικά με τον αριθμό 

των φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει από τις σχολές αυτές και επιχειρείται 

μια γενικότερη επισκόπηση της εικόνας των Τμημάτων αυτών, παρατίθεται 

παράρτημα με τα ΦΕΚ Ιδρύσεως των Τμημάτων και τέλος η βιβλιογραφία της 

εργασίας. 
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Μέρος πρώτο 

 

Α. Εισαγωγικά κεφάλαια 

Α.1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η αναγκαιότητα της πολυγλωσσίας 

 

«Η Ευρώπη γίνεται, χωρίς αιματοχυσίες, μια μεγάλη οικογένεια… η 

ήπειρος των ανθρωπιστικών αξιών… της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, της 

ποικιλομορφίας, ήπειρος που σέβεται τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τις 

παραδόσεις του άλλου»1. 

Η συνεχής μεταβολή στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και η αλλαγή 

των δεδομένων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πυροδοτούν την 

ανάγκη για προώθηση της γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας. Η 

ανάγκη αυτή επιτυγχάνεται με νέα εκπαιδευτικά σχέδια τα οποία θα 

βοηθήσουν αλλά και να αξιοποιηθούν από τους Ευρωπαίους πολίτες με 

σκοπό να έρθουν σε επαφή με τις ευρωπαϊκές γλώσσες και τους 

πολιτισμούς2. 

Χωρίς αμφιβολία η πολυγλωσσία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της 

ΕΕ να επικοινωνούν σε άλλη γλώσσα εκτός από τη μητρική και να σέβονται 

τις πολιτισμικές αξίες και απόψεις των υπολοίπων. Επιπλέον, η πολυγλωσσία 

κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη διότι δημιουργεί ανθρώπους με 

διευρυμένους ορίζοντες, ανθρώπους περισσότερο ανοικτούς και ανεκτικούς 

στη διαφορετικότητα των υπολοίπων3. 

Από τη μια τα οφέλη της πολυγλωσσίας είναι αδιαμφισβήτητα πολλά και 

αξιόλογα και οι υποστηρικτές της αναγνωρίζουν πως με τη βοήθεια αυτής 

γίνεται πιο εύκολη η ελεύθερη μετακίνηση των εμπορευμάτων και ανοίγονται 

συνεχώς νέες επαγγελματικές οδοί, από την άλλη όμως υπάρχει ένα ποσοστό 

ανθρώπων που πιστεύει ότι η πολυγλωσσία στα πλαίσια της ΕΕ οδηγεί 

                                                           
1
 Απόσπασμα από τη δήλωση του Λάκεν. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , Η 
προώθηση της εκμάθησης Γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας, Σχέδιο Δράσης 2004-
2006, Βρυξέλλες 24/07/03. Στο http://ec.europa.eu/education.   
2
Δενδρινού Β., «Πολυγλωσσία και ετερογλωσσία στην Ευρώπη: Πρόκληση για εναλλακτικούς 
τρόπους γλωσσικής εκπαίδευσης». Στο Γλώσσα, γλώσσες στην Ευρώπη. Ελληνική 
Δημοκρατία, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Εκπαιδευτικών 
Σχέσεων- Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σελ.25-34.  
3
 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοίνωση της επιτροπής στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 2005. Ευρωπαϊκός Δείκτης Γλωσσικών Γνώσεων. Στο 
http://ec.europa.eu/education.  

http://ec.europa.eu/education
http://ec.europa.eu/education
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σταδιακά στην αλλοτρίωση της εθνικής ταυτότητας διότι σε ένα κόσμο που 

συνεχώς υφίσταται αλλαγές δεν μπορούν να συνυπάρξουν διαφορετικά έθνη 

ειρηνικά και να θεσπιστεί μια κοινή πολιτική σε διάφορους τομείς.  

Η εθνική ταυτότητα όμως δηλώνει τη συνεκτικότητα, καλλιεργεί την 

αίσθηση της ενότητας και απορρέει στην κοινή γλώσσα, στη θρησκεία, στη 

λογοτεχνία, τις παραδόσεις, την ιστορία, στους κοινούς εχθρούς και τις 

απειλές4. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ και 

γλώσσες εργασίας που θεσπίστηκαν το 1958 ήταν η γαλλική, η γερμανική, η 

ιταλική και η ολλανδική. Σήμερα στην ΕΕ υπάρχουν 24 επίσημες γλώσσες οι 

οποίες είναι τα Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανέζικα, Ελληνικά, 

Εσθονικά, Ιρλανδικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κροατικά, Λετονικά, Λιθουανικά, 

Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, 

Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά, Τσεχικά και Φινλανδικά5. 

Άξιο λόγου είναι ότι το 2000 στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων θεσπίστηκε ο σεβασμός της γλωσσικής και πολιτισμικής 

πολυμορφίας. Ο Χάρτης αποτελεί ένα προστατευτικό τείχος για τις 

ασθενέστερες γλώσσες και ένα μέσο για τη γλωσσική αναγνώριση των 

δικαιωμάτων τους6. 

Κατά συνέπεια πέρα από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προστατεύονται με τον Χάρτη αυτό και οι περιφερειακές, μειονοτικές 

γλώσσες που ομιλούνται στα πλαίσια αυτής7. 

Τέλος, εκτός από τις περιφερειακές, μειονοτικές γλώσσες που υπάρχουν 

στην ΕΕ υπάρχουν και οι «μη αυτόχθονες» γλώσσες, οι οποίες ομιλούνται 

από τους μετανάστες στις χώρες της ΕΕ, όπως για παράδειγμα, η τουρκική 

γλώσσα η οποία ομιλείται από το 2% περίπου των μεταναστών στη Γερμανία 

και από το 1% στην Ολλανδία. Επιπλέον, οι γλώσσες των βαλκανικών χωρών 

                                                           
4
 Μαθητικό συνέδριο στην Οριόφοξη Ακαδημία Κρήτης 1993, Η Ενωμένη Ευρώπη και η 
εθνική μας ταυτότητα. Λύκειο «Ο Κοραής», Ηράκλειο Κρήτης, σελ.38. 
5
 Οι πληροφορίες προέρχονται από το διαδικτυακό τόπο 

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eu-languages_el.htm.   
6
 Όλγα Προφίλη, Περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες στην Ε.Ε. ,στο «Ισχυρές»- 
«Ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού (Πρακτικά 
διεθνούς συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 25 Απριλίου 1996, επιμ. Χρηστίδης, Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, σελ 210 )  
7
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας, 2004. Πολλές γλώσσες 
μια οικογένεια. Οι γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο www.ec.europa.eu .  

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eu-languages_el.htm
http://www.ec.europa.eu/
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ομιλούνται σε αρκετά τμήματα της ΕΕ από μετανάστες και πρόσφυγες οι 

οποίοι αναζητούν εργασία και καλύτερες συνθήκες ζωής στις χώρες αυτές8. 

Α.2. Τα Βαλκάνια και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς 

τον βαλκανικό χώρο 

 

Η λέξη Balkan, είναι τουρκική και σημαίνει "όρος"9. Με τη λέξη Balkan 

χαρακτηρίζεται η οροσειρά η οποία είναι γνωστή από παλιά ως «αρχαία 

Αίμος» και η «Βαλκανική Χερσόνησος» είναι μια ακόμα ονομασία που 

αναφέρεται στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων10. Τα Βαλκάνια είναι μια 

ευρωπαϊκή χερσόνησος η οποία οριοθετείται από τον ποταμό Δούναβη και 

Σάβα στο βορά, τον Βόσπορο, τη Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο ανατολικά, 

τη Μεσόγειο νότια, το Ιόνιο και την Αδριατική δυτικά11. Το γεγονός ότι 

βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις ηπείρους και ότι η πρόσβαση σε αυτήν 

πραγματοποιείται πολύ εύκολα συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση της 

γεωπολιτικής της φυσιογνωμίας και για αυτό χαρακτηρίζεται δικαιολογημένα 

ως οικονομικό και στρατηγικό σταυροδρόμι12. 

Συνεπώς, η θέση των Βαλκανίων παίζει σημαντικό ρόλο για τη 

δημιουργία ενός ενιαίου οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού χώρου με 

σκοπό τη διεύρυνση της ΕΕ προς τον βαλκανικό χώρο συνάπτοντας 

συμφωνίες εμπορικής και οικονομικής φύσεως μεταξύ τους13. Όλα τα 

συμβαλλόμενα κράτη υποχρεούνται να σέβονται τις αρχές αμοιβαίου 

συμφέροντος και της καλής γειτνίασης. 

                                                           
8
 
8
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ό.π. 

9
 Μαζάουερ Μ., 2003. Τα Βαλκάνια (τέταρτη έκδοση). Εκδ. Πατάκη, σελ.26. 

10
 Πρεβελάκης Γεώργιος- Στυλιανός, 1994. Τα Βαλκάνια, Πολιτισμοί και Γεωπολιτική. Εκδ. 

Libro, Αθήνα, σελ.30. 
11

 Στα Βαλκάνια περιλαμβάνονται οι χώρες: Αλβανία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, 
Κροατία, ΠΓΔΜ, Ελλάδα, Σερβία-Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σλοβενία και το ευρωπαϊκό 
κομμάτι της Τουρκίας. 
12

 Αικατερίνη Μιχαλοπούλου, Πάρις Τσάρτας, Μαρία Γιαννησοπούλου, Παναγιώτης 
Καφετζής, Ευδοκία Μανώλογλου, 1998. Μακεδονία και Βαλκάνια. Ξενοφοβία και ανάπτυξη. 
Εκδ. Αλεξάνδρεια, σελ. 52-3. 
13

 Οι Βαλκανικές χώρες από το 2000 και έπειτα προσανατολίζονται προς την ευρωπαϊκή 
πραγματικότητα ακόμη πιο έντονα. Για παράδειγμα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία μπαίνουν 
στη ΕΕ, η Κροατία την προσεγγίζει δυναμικά και η Γιουγκοσλαβία εντάσσεται στους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη βαδίζει προς τον Οδοιπορικό Χάρτη, η ΠΓΔΜ 
είναι σε φάση υλοποίησης της Συμφωνία της Οχρίδας και η Αλβανία σημειώνει σημαντικά 
βήματα εκδημοκρατισμού και οικονομικής προσαρμογής. 



18 
 

Χωρίς αμφιβολία η διεύρυνση της ΕΕ προς τον βαλκανικό χώρο θα 

προσφέρει πληθώρα πλεονεκτημάτων στην Ευρώπη και στις χώρες που 

ανήκουν στην ΕΕ και ιδιαίτερα θα δώσει μια σημαντική ώθηση στην 

ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Συγκεκριμένα οι χώρες που είναι υποψήφιες για να μπουν στην ΕΕ θα 

ευνοηθούν σημαντικά, θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και 

τέλος θα προωθηθεί η σταθερότητα σε όλο το μήκος και το πλάτος της 

Ευρώπης. Η ΕΕ περικλείει μέσα της τις αρχές της δημοκρατίας, των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής συνοχής, του πολιτισμού, της 

ανοχής της διαφοράς, της ελεύθερης σκέψης και της άρνησης του αυταρχικού 

πολιτεύματος14. 

 

Α.2.1. Οι πολιτιστικές σχέσεις των λαών της βαλκανικής 

χερσονήσου και της Ρωσίας με την Ελλάδα 

 

Στα δυο επόμενα κεφάλαια γίνεται μια αναφορά στις πολιτιστικές σχέσεις 

που αναπτύσσονται ανάμεσα στις βαλκανικές χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, 

Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία) και τη Ρωσία με την Ελλάδα με σκοπό να γίνει 

καλύτερα αντιληπτό πως ανάμεσα στις χώρες αυτές αναπτύσσονται ισχυροί 

δεσμοί, όχι μόνο σε οικονομικό κι πολιτικό επίπεδο, γεγονός που οδηγεί στο 

ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον των ανθρώπων αυτών των χωρών να 

μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα αλλά και αντίστοιχα των Ελλήνων να 

μαθαίνουν μια από τις βαλκανικές γλώσσες ή τη ρωσική. Επίσης, αναφορά 

γίνεται στις επιρροές που έχει ασκήσει η νεότερη ελληνική γλώσσα στις 

γλώσσες των Βαλκανίων και στην παρουσία της ελληνικής παιδείας στον 

Βαλκανικό χώρο. 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Θεοφάνης Μαλκίδης, Βαλκανικά σύμμεικτα, Τεύχος 9, Θεσσαλονίκη 1997, σελ. 259-292. 
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Α.2.1.1. Αλβανία και πολιτιστικές σχέσεις με την Ελλάδα 

 

Η Αλβανία ή αλλιώς η «Χώρα των Αετών» ήταν μια χώρα απομονωμένη 

και φτωχή που εντάχθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και η αμέλεια αυτής 

οδήγησε την Αλβανία να ανακηρύξει την ανεξαρτησία του το 191215. 

Η Αλβανία όντας το πιο υπανάπτυκτο και φτωχότερο κράτος των 

Βαλκανίων άρχισε σιγά – σιγά να χαράζει το δρόμο για την ένταξή της στη 

διεθνή οικογένεια όμως συνάντησε δυσκολίες οι οποίες λειτούργησαν ως 

εμπόδιο στην εξέλιξη του αλβανικού κράτους16. 

Η χώρα είχε μια αδύναμη οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη σε μια μη 

σταθερή πολιτική σκηνή λόγω της αυξανόμενης μετανάστευσης των 

πληθυσμών με σκοπό την αναζήτηση εργασίας και καλύτερων συνθηκών 

ζωής. Επίσης εμπόδια στην εξέλιξη του κράτους στάθηκε το 1997 η 

οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση και η επιθετική στρατηγική στα 

Βαλκάνια με στόχο την προσάρτηση του Κοσσυφοπεδίου και την επίλυση των 

διαφορών με τη Σερβία. 

Ανεξάρτητα από τα συνεχή προβλήματα που αντιμετωπίζει το αλβανικό 

κράτος, οι πολιτιστικές σχέσεις της Ελλάδας με την Αλβανία διατηρούνται σε 

πάρα πολύ καλό επίπεδο. Τις σχέσεις των χωρών αυτών ενισχύει το γεγονός 

ότι μεγάλο μέρος του αλβανικού πληθυσμού γνωρίζει και ομιλεί την ελληνική 

γλώσσα. 

Στο πλαίσιο των Μορφωτικών Συμφωνιών, η πρώτη Μορφωτική 

Συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας υπογράφτηκε στα Τίρανα και 

καθόριζε τις πολιτιστικές σχέσεις των δυο χωρών από το 1984-1989, η οποία 

όμως έπειτα δεν ανανεώθηκε. Το 1996 υπογράφτηκε στα Τίρανα το Σύμφωνο 

Φιλίας και Συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αλβανία και 

περιελάμβανε πολιτιστικά και μορφωτικά θέματα. Η Μορφωτική Συμφωνία 

όσον αφορά τα εκπαιδευτικά θέματα προωθεί τις ανταλλαγές 

πανεπιστημιακών επιστημόνων, ερευνητών, φοιτητών και υποτρόφων και 

προβλέπει σε μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού τη συνεργασία Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και την παρουσίαση της οικονομίας και της 

                                                           
15

 Πρεβελάκης Γεώργιος- Στυλιανός, 1994. Τα Βαλκάνια, Πολιτισμοί και Γεωπολιτική. Εκδ. 
Libro, Αθήνα, σελ. 191-3. 
16

 Θ. Βερέμης, 1994. Βαλκάνια. Από τον διπολισμό στη νέα εποχή. Εκδ. Γνώση, Αθήνα, σελ. 
109. 
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γεωγραφίας στα σχολικά εγχειρίδια της κάθε χώρας. Επιπλέον, χορηγούνται 

υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε ομογενείς και 

αλλογενείς φοιτητές της Αλβανίας από το Υπουργείο Εξωτερικών17.  

Στο Πανεπιστήμιο του Αργυροκάστρου από το 1993 μέχρι και σήμερα 

λειτουργεί τμήμα Ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας το οποίο το 1985 

ξεκίνησε ως έδρα Νεοελληνικών Σπουδών. 

Το Πανεπιστήμιο του Αργυροκάστρου ως αρχικό του στόχο είχε την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία18. 

Στη σχολή Ξένων Γλωσσών του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Τιράνων  λειτουργεί έδρα Ελληνικών Σπουδών και διδάσκεται 

η ελληνική γλώσσα, ο πολιτισμός και η ιστορία. 

Τέλος στην Αλβανία υπάρχει Εθνική Ελληνική Μειονότητα  από τον 7ο 

αιώνα. Η μειονότητα αυτή λειτουργεί ως γέφυρα για μια καλύτερη συνεργασία 

και ανάπτυξη φιλίας μεταξύ των δυο χωρών19.  

Α.2.1.2. Βουλγαρία και πολιτιστικές σχέσεις με την Ελλάδα 

 

Το πρώτο Βουλγαρικό κράτος δημιουργήθηκε το 681 μΧ. Η Βουλγαρία 

συνορεύει βόρεια με τη Ρουμανία, ανατολικά βρέχεται από τη Μαύρη 

Θάλασσα, δυτικά συνορεύει με τη Γιουγκοσλαβία και νότια με την Ελλάδα και 

την Τουρκία20. 

Όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις που έχουν αναπτύξει η Ελλάδα με τη 

Βουλγαρία διατηρούνται σε εξαιρετικό επίπεδο και αφορούν κυρίως 

οικονομικά, εμπορικά και πολιτιστικά θέματα. Η Ελλάδα υποστήριζε έντονα 

την ένταξή της Βουλγαρίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ21. 

Μεταξύ τους έχουν υπογράψει αρκετές συμφωνίες, όπως είναι η 

ανταλλαγή διπλωματικών υπαλλήλων, η συνεργασία σε θέματα σχετικά με την 

παιδεία, τον πολιτισμό, το τουρισμό, τη τεχνολογία, την πληροφορική και 

τέλος την παραγωγή και διακίνηση αγροτικών προϊόντων. 

                                                           
17

 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, 2004. Οι οικονομικές και 
πολιτιστικές σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες της Βαλκανικής. Οι πληροφορίες παρέχονται 
στον διαδικτυακό τόπο www.eliamep.gr. 
18

 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, 2004, ό.π. 
19

 Υπουργείο Εξωτερικών, Διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας. www.mfa.gr.  
20

 Θ. Βερέμης, 1994. Βαλκάνια. Από τον διπολισμό στη νέα εποχή. Εκδ. Γνώση, Αθήνα, σελ. 
221-4. 
21

 www.mfa.gr. 

http://www.eliamep.gr/
http://www.mfa.gr/
http://www.mfa.gr/
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Ο τότε βούλγαρος πρωθυπουργός ο Μπόικο Μπορίσοφ22 δήλωσε πως 

οι ελληνοβουλγαρικές σχέσεις ήταν ανέκαθεν υποδειγματικές και καλές και 

επικεντρώθηκε κυρίως σε θέματα τουρισμού, πολιτισμού και ενέργειας23. 

Το Πολιτιστικό Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε το 2002 βοήθησε 

αποτελεσματικά στη δημιουργία στενότερων σχέσεων σε πολιτιστικό και 

εκπαιδευτικό επίπεδο. Ανάμεσα στις δυο αυτές χώρες πραγματοποιείται η 

ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, η διοργάνωση σεμιναρίων και συνάμα η 

πανεπιστημιακή συνεργασία. Το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού προωθεί την 

αρχαιολογική έρευνα δίνοντας 15.000 ευρώ στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

Σόφιας24. 

Στον τοµέα της Αρχαιολογίας, βρίσκεται σε εξέλιξη μια κοινή 

αρχαιολογική ανασκαφή στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο, μεταξύ του 

Προμαχώνα και Topolnika. Από το 2002, το ελληνικό Ίδρυµα Ερευνών σε 

συνεργασία µε την βουλγαρική Ακαδημία Επιστηµών, ξεκίνησε αρχαιολογική 

ανασκαφή στον προϊστορικό οικισµό Junatsite, η οποία χρηματοδοτείται από 

το Υπουργείο Πολιτισμού25. 

Σε επίπεδο μορφωτικών σχέσεων και πολιτισμού, στη Βουλγαρία 

δραστηριοποιείται ο «Ελληνικός Εκπαιδευτικός Σύλλογος Σόφιας», ο 

σύλλογος ελληνοβουλγαρικής Φιλίας, η «Ομοσπονδία Πολιτιστικών και 

Εκπαιδευτικών Συλλόγων Σαρακατσάνων Βουλγαρίας», η «Ομάδα φίλων 

Στέφαν Γκέτσεφ», το βουλγαρικό τμήμα της «Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου 

Καζαντζάκη» 26. 

Σε πανεπιστημιακό επίπεδο, υπάρχουν έδρες ελληνικού ενδιαφέροντος 

και βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας  Άγιος Κλήμης Αχρίδας, στο νέο 

βουλγαρικό πανεπιστήμιο της Σόφιας, στο Πανεπιστήμιο Βελίκο Τύρνοβο 

Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και στο νοτιοδυτικό πανεπιστήμιο Νεοφίτ Ρίλσκι. 

Τα τελευταία χρόνια διοργανώνεται ένας μεταφραστικός διαγωνισμός 

ελληνικών λογοτεχνικών κειμένων από το τμήμα Νέας Ελληνικής Φιλολογίας 

                                                           
22

 Επίσης ο πρωθυπουργός τόνισε πως περίπου ένα εκατομμύριο Βούλγαροι έρχονται στην 
Ελλάδα, ενώ πολλοί Έλληνες επισκέπτονται τα τουριστικά θέρετρα της Βουλγαρίας 
ειδικότερα τον χειμώνα. 
23
Αδριανός Α. Παπαδριανός (17/3/2002). Οι σλαβικές και οι βαλκανικές σπουδές στην 

Ελλάδα κατά τους τελευταίους χρόνους, ΝΕΑ. Ανακτήθηκε 17 Ιουνίου, 2013, από 
http://bhxos.tripod.com/slavikes-spoudes.htm. 
24

 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, 2004, ό.π.  
25

 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, 2004, ό.π.  
26
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του πανεπιστημίου της Σόφιας και από την Ένωση Μεταφραστών 

Βουλγαρίας27. 

 

Α.2.1.3. Ρουμανία και πολιτιστικές σχέσεις με την Ελλάδα 

 

Για αρκετά χρόνια υπήρχαν προβλήματα σχετικά με τη γένεση και τη 

γεωγραφική οριοθέτηση της Ρουμανίας γεωγραφικά. Η Ρουμανία, κατά τα 

προχριστιανικά χρόνια κατοικήθηκε από τις θρακικές φυλές των Γετών- 

Δάκων28. 

Το όνομα που δόθηκε αρχικά στη χώρα ήταν Ρομανία για να τιμήσουν 

τους Ρωμαίους που χάρισαν τη γλώσσα τους στους κατοίκους της χώρας, 

διότι πολλοί από αυτούς ομιλούσαν νεολατινικές διαλέκτους29. 

Αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Ρουμανίας 

διατηρούνται σε ένα άψογο επίπεδο καθώς έχουν αναπτύξει μεταξύ τους μια 

στενή συνεργασία σε διμερείς και ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου η Ελλάδα 

ήταν μια από τις χώρες που βοήθησε και υποστήριξε έντονα την ένταξη της 

χώρας στην ΕΕ30. 

Όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρουμανία 

αναπτύσσονται με σταθερά βήματα και με επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Στόχος 

της Ρουμανίας είναι η δημιουργία καλών σχέσεων με τις χώρες που ανήκουν 

στην ΕΕ μέσω του αμοιβαίου σεβασμού για την ανεξαρτησία, την εδαφική 

ακεραιότητα, την αυτοδυναμία και τη μη ανάμιξη στα εσωτερικά θέματα των 

υπολοίπων χωρών.  

Λόγω του κοινού ενδιαφέροντος γύρω από την ιστορική και 

αρχαιολογική έρευνα υπογράφτηκε το 1996 το Πρωτόκολλο για την 

Επιστημονική Συνεργασία μεταξύ του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και  

της Ρουμανικής Ακαδημίας. Στη συνέχεια υπεγράφησαν πλήθος διμερών 

συμφωνιών μεταξύ των χωρών όπως το Σύμφωνο Φιλίας, Συνεργασίας και 

καλής γειτονίας στο Βουκουρέστι το 1991, ένα κείμενο περί Μορφωτικής 

                                                           
27

 Οι νικητές του διαγωνισμού βραβεύονται με υποτροφίες για θερινό σεμινάριο ελληνικής 
γλώσσας. 
28

 Θ. Βερέμης, 1994. Βαλκάνια. Από τον διπολισμό στη νέα εποχή. Εκδ. Γνώση, Αθήνα, σελ. 
633. 
29

 Βασίλης Ραφαηλίδης, 1994. Οι λαοί των Βαλκανίων. Εκδ. του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 
σελ.235-6. 
30

 Πληροφορίες παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο www.mfa.gr . 
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Συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών το 1995 και ένα πενταετές πρόγραμμα 

αναπτυξιακής συνεργασίας το 2002. Η Ελλάδα αλλά και η Ρουμανία χορηγεί 

υποτροφίες για σπουδές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου ή έρευνας 

ή για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στις 

αντίστοιχες χώρες31.  

Στην Αθήνα υπογράφτηκε ένα Μορφωτικό Πρόγραμμα το οποίο ίσχυε 

από το 1999-2002 και παρατάθηκε η ισχύς του ως το 2003. Το Μορφωτικό 

Πρόγραμμα προωθεί τη συνεργασία και τις ανταλλαγές σε επίπεδο 

πολιτισμού και αθλητισμού και ενισχύεται από ένα Ειδικό Πρωτόκολλο 

Επιστημονικής Συνεργασίας στους τομείς της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας 

το οποίο υπεγράφη το 1996 στο Βουκουρέστι και μέσω αυτού προβλέπεται η 

δημιουργία Αρχαιολογικών Ινστιτούτων32. 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών υπέγραψε συνεργασία με το Πολυτεχνείο 

Βουκουρεστίου, το Πανεπιστήμιο Ιασίου, το Πανεπιστήμιο Galati, το 

Πανεπιστήμιο Brasov, το Πανεπιστήμιο Babes-Bolyai, το Πανεπιστήμιο Petrol-

Gaze και το Πανεπιστήµιο της Κραϊόβα33. 

Από το 1998-99 λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο του Ιασίου Λεκτοράτο 

Νεοελληνικής γλώσσας και από το 1997 λειτουργεί η Ρουμανική Εταιρεία 

Νεοελληνικών Σπουδών στο Βουκουρέστι με σκοπό την ανάπτυξη των 

νεοελληνικών σπουδών στη Ρουμανία. Έχει αναπτύξει συνεργασία με 

ελληνικά ΑΕΙ, το ίδρυμα Ωνάση και ενισχύεται με βιβλία και χρηματικά ποσά 

από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι. 

Βάσει των διμερών Μορφωτικών Προγραμμάτων Έλληνες και ξένοι 

εκπαιδευτικοί, αρχειονόμοι και βιβλιοθηκονόμοι πραγματοποιούν αμοιβαίες 

ανταλλαγές και επισκέψεις με σκοπό να ενημερωθούν πάνω σε θέματα που 

αφορούν την ειδικότητάς τους34. Αφού επιστρέψουν οι συμμετέχοντες 

υποβάλλουν στο ΥΠΕΠΘ έκθεση σχετικά µε τα θέματα για τα οποία 

ενημερώθηκαν καθώς και για το ταξίδι τους γενικότερα35. 

                                                           
31

 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, www.minedu.gov.gr.  
32

 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, 2004, ό.π.  
33

 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, www.interel.uoa.gr.   
34

 Το ΥΠΕΠΘ καλύπτει τα εισιτήρια των Ελλήνων συμμετεχόντων προς και από τη χώρα 
υποδοχής, ενώ τα έξοδα φιλοξενίας τα καλύπτει η άλλη πλευρά, σύμφωνα µε τα οριζόμενα 
στο Μορφωτικό Πρόγραμμα, και αντίστροφα. 
35

 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, 2004, ό.π. 
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Τέλος, στη Ρουμανία απαριθμούνται περίπου 10.000 ομογενείς πράγμα 

που δείχνει ότι το ελληνικό στοιχείο υπάρχει έντονα στη χώρα αλλά και πολλοί 

Έλληνες που εργάζονται σε ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ή 

δραστηριοποιούνται στη χώρα αυτή36. 

Α.2.1.4. Ρωσία και πολιτιστικές σχέσεις με την Ελλάδα 

 

Οι σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρωσία μέχρι και τον 20ο αιώνα 

αντικατοπτρίζονται στη δημιουργία ελληνικών κοινοτήτων και οργανώσεων 

που έχουν ως στόχο τη διάδοση της ελληνικής παιδείας στη Ρωσία, με τη 

φιλανθρωπική δραστηριότητα εύπορων Ελλήνων αλλά και με την έκδοση 

ελληνικών βιβλίων. Η δραστηριότητα που αναπτύχθηκε μεταξύ της Ελλάδας 

και της Ρωσίας, παρόλο τις δυσκολίες που πέρασε ο ελληνικός πληθυσμός, 

συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση των σχέσεων τους αλλά και η ύπαρξη 

ελληνικών συλλόγων, νεοελληνικών σπουδών και πολιτιστικών ανταλλαγών 

βοήθησαν καταλυτικά στο αποτέλεσμα αυτό. Αδιαμφισβήτητα, το ολοένα και 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική ιστορία, τη 

γλώσσα από τους Έλληνες ομογενείς αλλά και από τους φιλέλληνες, οδήγησε 

στη σύσφιξη των σχέσεων της Ελλάδας με τη Ρωσία37. 

Η Ρωσία κατέχει μια σημαντική θέση στο χώρο της διεθνούς οικονομίας 

διότι βρίσκεται αρκετά κοντά στην ΕΕ   οι πρώτες ύλες που διαθέτει και το 

χαμηλό εργατικό κόστος τη καθιστά μια ενδιαφέρουσα αγορά38. 

Όσον αφορά τις διπλωματικές τους σχέσεις είναι σημαντικά καλές και 

δυναμικές και έχουν αναπτύξει μεταξύ τους κοινές πολιτισμικές και 

πνευματικές αξίες. Σε επίπεδο μορφωτικών σχέσεων στα Πανεπιστήμια της 

Μόσχας, της Α. Πετρούπολης και της Ν. Ρωσίας διδάσκεται η ελληνική 

γλώσσα και υπάρχουν το Τμήμα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλοσοφίας του 

Πανεπιστημίου Λομονόσωφ της Μόσχας, το Τμήμα Νεοελληνικών του 

παιδαγωγικού Πανεπιστημίου της Μόσχας, το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 

του Πανεπιστημίου Κουμπάν και η έδρα Φιλολογίας του Κρατικού 

Πανεπιστημίου Πετροζοβόνσκτ στην Αγία Πετρούπολη. 
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 www.mfa.gr. 
37

 Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, http://www.hecucenter.ru/gr/manifest.php.  
38

 Πληροφορίες στο http://agora.mfa.gr.  
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Τέλος, σημαντική προώθηση δίνεται στην ανάπτυξη πολιτιστικών 

σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού 

ελληνικής καταγωγής Ρώσων πολιτών39. 

Α.2.1.5. Σερβία- Μαυροβούνιο και πολιτιστικές σχέσεις με την 

Ελλάδα 

 

Το σερβικό κράτος συγκροτήθηκε το 638 μ.Χ. Μαζί με τις υπόλοιπες 

δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας και με την Αλβανία αποτελούσαν τη 

ρωμαϊκή επαρχία της Ιλλυρίας40. 

Ο πληθυσμός της χώρας αποτελείται κυρίως από Σέρβους και 

Μαυροβούνιους και στις 14/3/02 υπεγράφη συμφωνία στην οποία οριζόταν 

πως το κράτος αυτό θα ονομάζεται Σερβία- Μαυροβούνιο. 

Όσον αφορά τις πολιτιστικές σχέσεις41 της Ελλάδος με τη Σερβία- 

Μαυροβούνιο, μέσω διμερών σχέσεων, διατηρούνται σε ένα άριστο 

επίπεδο42. 

Στην Αθήνα, υπεγράφη το 2002 ένα Μορφωτικό Πρόγραμμα μεταξύ των 

δυο χωρών και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της 

Σερβίας- Μαυροβούνιο παρέχει υποτροφίες σε υπηκόους της που θέλουν να 

πραγματοποιήσουν προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές ή ερευνητική 

εργασία σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή σε ερευνητικά κέντρα της 

Ελλάδας και να παρακολουθήσουν θερινά σεμινάρια ελληνικής γλώσσας και 

πολιτισμού. Το 2003 πραγματοποιήθηκε φοιτητική ανταλλαγή μεταξύ της 

Ελλάδας- Σερβίας και έτσι Σέρβοι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Novi Sad 

πήγαν στη Μυτιλήνη ενώ στη Σερβία πήγαν Έλληνες φοιτητές συμμετέχοντας 

αντίστοιχα σε διάφορες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις43. 

Σε πανεπιστημιακό επίπεδο, από το 1995 λειτουργεί Τμήμα 

Νεοελληνικών Σπουδών στη Φιλολογική Σχολή του Βελιγραδίου και από το 

2000 διδάσκεται η ελληνική γλώσσα στο Τμήμα Κλασσικών Σπουδών της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Νις. Αρκετά ενδιαφέρον είναι το 
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 www.mfa.gr.  
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 Βασίλης Ραφαηλίδης, 1994. Οι λαοί των Βαλκανίων. Εκδ. του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 
σελ. 127-8. 
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 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, 2004, ό.π.  
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43

 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, 
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γεγονός ότι η ελληνική και η αρχαία γλώσσα διδάσκονται σε ορισμένα 

δημοτικά σχολεία και λύκεια ειδικής κατεύθυνσης44. 

Τέλος, σε επίπεδο πολιτιστικό η Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής 

αλλά και η χορωδία Τρίπολης Ορφέας έχουν δώσει παραστάσεις στην Σερβία. 

Στην Καβάλα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων "Κοσμόπολις" συμμετείχε η 

Σερβία με εθνικά παραδοσιακά προϊόντα, με παραδοσιακή μουσική και 

χορούς. Το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Φωτογραφικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης στη διοργάνωση με τίτλο "Οι φωτογράφοι της Χερσονήσου του 

Αίμου- Θεσσαλονίκη" παρουσίασαν φωτογραφίες τεσσάρων μελών τους στο 

Βελιγράδι αλλά και στην Ελλάδα έχουν γίνει παρουσιάσεις Βαλκανικών 

καλλιτεχνών45. 

Α.2.1.6. Τουρκία και πολιτιστικές σχέσεις με την Ελλάδα 

 

Οι σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας ήταν αρκετά 

ταραχώδεις αφού πέρασαν περιόδους σύγκρουσης, εντάσεων αλλά και 

περιόδους ύφεσης και ομαλής συνεργασίας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο 

Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ προσπάθησαν αρκετά κατά τη δεκαετία του ’30 

να δημιουργήσουν υγιείς φιλικές σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών, όμως από 

τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ως και το 1970 πολλά σημαντικά ιστορικά γεγονότα 

όπως το Κυπριακό, οι διωγμοί κατά της ελληνικής μειονότητας της Τουρκίας, 

τα Σεπτεμβριανά αλλά και οι μαζικές απελάσεις του 1964 κυριάρχησαν μεταξύ 

των δυο χωρών46. 

Παρόλο βέβαια που οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία δε έφτασαν 

ποτέ το άριστο επίπεδο, λόγω της μακρόχρονης και ταραχώδους ιστορίας, η 

Ελλάδα υποστήριξε έντονα την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ47. 

Το 2013 στην Κωνσταντινούπολη, υπεγράφησαν κείμενα συμφωνιών 

στα πλαίσια της συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας 

Ελλάδας- Τουρκίας που αφορούσαν θέματα όπως τον τουρισμό48, την υγεία, 
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 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, 2004, ό.π. 
45

 Πληροφορίες  σχετικά με την εκδήλωση αυτή παρέχονται στο www.fotoartmagazine.com.  
46

 www.mfa.gr.  
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 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, 2004, ό.π. 
48

 Το 2004, 500.000 Έλληνες επισκέφτηκαν τη Τουρκία αλλά και αντίστοιχα Τούρκοι την 

Ελλάδα. Από το 2009 και μετά η Τουρκία έχει τριπλασιάσει τα νούμερα των τουριστών που 

την επισκέπτονται. 
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την αθλητική συνεργασία, τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και τη 

καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης49. 

Σε μορφωτικό επίπεδο, χορηγούνται υποτροφίες από την Ελλάδα και 

την Τουρκία αντίστοιχα για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές, για έρευνα 

ή θερινά σεμινάρια γλώσσας50. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως οι πολιτιστικές σχέσεις 

των Βαλκανικών κρατών με την Ελλάδα διατηρούνται σε ένα εξαιρετικό 

επίπεδο παρά τα επιμέρους προβλήματα που υπάρχουν και υπήρχαν κυρίως 

στο παρελθόν. Οι στενές σχέσεις μεταξύ των βαλκανικών κρατών και της 

Ρωσίας με την Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντικές διότι έχουν αντίκτυπο στην 

οικονομική ευημερία της περιοχής, στη βελτίωση του τρόπου ζωής των 

πολιτών, καθώς και στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων τους μέσω των 

εκπαιδευτικών και μορφωτικών ανταλλαγών. Άλλωστε, οι Βαλκανικοί λαοί 

έχουν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ τους όπως η κοινή κουλτούρα, τα κοινά 

ήθη και έθιμα, η τέχνη και η μουσική. 

Όσον αφορά τη θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια, αδιαμφισβήτητα 

κατέχει μια σειρά πλεονεκτημάτων όπως η γεωγραφική της θέση, οι 

πολιτιστικές και θρησκευτικές παραδόσεις, πλεονεκτήματα με τα οποία μπορεί 

να βοηθήσει σημαντικά την εξέλιξη των υπόλοιπων βαλκανικών κρατών 

οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά και να καταστεί μητρόπολη των Βαλκανίων 

και γέφυρα μιας βαλκανικής συνεργασίας. Η εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα των χωρών, οι ανταλλαγές φοιτητών, 

οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα ΜΜΕ, οι  εμπορικές συναλλαγές συμβάλλουν 

σημαντικά στο στόχο αυτό και για αυτόν τον λόγο πλέον η εκμάθηση μιας 

βαλκανικής γλώσσας στην Ελλάδα κρίνεται άκρως επιτακτική. 

Α.3. Η σχέση της ελληνικής γλώσσας με τις βαλκανικές και η 

παρουσία της ελληνικής παιδείας στις βαλκανικές χώρες και τη Ρωσία 

 

Το 1816 έκανε την εμφάνισή της η επιστήμη της γλωσσολογίας. Μέσω 

της γλωσσολογίας διαπιστώθηκε η σχέση και τα κοινά στοιχεία που έχει η 

ελληνική με τις ευρωπαϊκές και μη γλώσσες. Η ελληνική ήταν αυτή που 
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50

 Υπουργείο Παιδείας, ό.π. 
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άσκησε έντονη επιρροή με την αρχαία και νέα μορφή της αφού το αρχαίο 

ελληνικό στοιχείο υπήρχε παντού και ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη51. 

Η ελληνική γλώσσα άσκησε άμεση επιρροή στις γλώσσες που 

απαρτίζουν την ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών. Συνεπώς κοινά στοιχεία 

με την ελληνική βρίσκονται στην λατινική και τη γοτθική (αρχαία γερμανική), τη 

σανσκριτική, στις γερμανικές γλώσσες. Συγκεκριμένα στη γερμανική, αγγλική, 

ολλανδική, νορβηγική, δανική και σουηδική, στις σλαβικές όπως τη ρωσική, 

σερβική, πολωνική κ.ά., στην αρχαία περσική, τη χετιτική, με την ιταλική 

γλώσσα, την αλβανική, την κελτική και την ταμάρικη52. 

Όμως επιρροές της ελληνικής γλώσσας δε θα μπορούσαν να μην 

εντοπιστούν και στις λεγόμενες βαλκανικές γλώσσες. Συνεπώς στην περιοχή 

των Βαλκανίων οι γλώσσες που επηρεάστηκαν από την  ελληνική είναι η 

ρουμανική, αλβανική, βουλγαρική και σερβοκροατική, αρχικά στη μορφή των 

διαλέκτων τους και έπειτα στην επίσημη μορφή που πήραν οι γλώσσες 

αυτές53. 

Στα Βαλκάνια, λόγω της ύπαρξης ελληνικών κοινοτήτων έγινε πιο 

εύκολη η διάδοση της ελληνικής παιδείας και της ελληνικής γλώσσας54.  

Συγκεκριμένα, η ρουμανική γλώσσα επηρεάστηκε από την ελληνική 

εξαιτίας των επαφών που δημιούργησαν οι ομιλητές της ελληνικής με τους 

ομιλητές της λατινικής στα Βαλκάνια και λόγω της παρουσίας του ελληνικού 

στοιχείου στη Βλαχία (Ρουμανία) κατά την Τουρκοκρατία και έως τον 19ο 

αιώνα. Επίσης, οι έμποροι και οι Φαναριώτες από την Κωνσταντινούπολη 

ήταν αυτοί οι οποίοι εισήγαγαν στη ρουμανική γλώσσα πολλά ελληνικά 

στοιχεία55. 
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 Κριμπάς Π. 2007. Οι επιδράσεις της νεότερης Ελληνικής στις βαλκανικές γλώσσες. Εκδ. 
Γρηγόρη, Αθήνα σελ.19. Ο συγγραφέας του βιβλίου επιχειρεί και την ανάπτυξη των σχέσεων 
της ελληνικής με τις βαλκανικές γλώσσες σε επίπεδο λεξιλογίου και δομής.  
52

 Οι πληροφορίες προέρχονται από το άρθρο στο ένθετο περιοδικό ‘Επτά Ημέρες’ της 
εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Γεώργιος Μπαμπινιώτης, 3/10/1999. Στο άρθρο αυτό γίνεται μια 
γενικότερη επισκόπηση στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας καθώς και στα προβλήματα 
που εντοπίζονται κατά τη προσπάθεια έρευνας της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας.  
53

 Ό.π., σελ. 22. 
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 Ό.π., σελ. 48. 
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 Ό.π., σελ. 64. 
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Όσον αφορά την αλβανική γλώσσα, εντοπίζονται σε αυτή πολλές λέξεις-

δάνεια που προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά. Οι δυο αυτές γλώσσες 

αποτελούν τις αρχαιότερες γλώσσες των Βαλκανίων56.  

Σημαντικό ρόλο στη σχέση που έχουν οι γλώσσες αυτές μεταξύ τους57 

παίζει  η μετακίνηση των πληθυσμών μεταξύ των δυο χωρών, οι επαφές που 

δημιουργήθηκαν μεταξύ τους και η ελληνική παρουσία στην αλβανική παιδεία 

κατά τον 19ο αιώνα58. Συγκεκριμένα το 1878 στο Αργυρόκαστρο, την Αυλώνα 

και το Βεράτιο λειτουργούσαν 163 ελληνικά σχολεία59. 

Στη βουλγαρική γλώσσα ασκήθηκε έντονη επιρροή από την ελληνική και 

τουρκική γλώσσα διότι οι Έλληνες είχαν επαφές με τους Βούλγαρους από 

αρχαιοτάτων χρόνων και κατά τον Μεσαίωνα και γιατί στα παράλια της 

Βουλγαρίας που βρέχονταν από τη Μαύρη Θάλασσα κατοικούσαν Έλληνες 

από τον 19ο αιώνα αλλά και λόγω της ελληνικής παιδείας που έκανε την 

εμφάνισή της κατά τον αιώνα αυτό60. 

Όσον αφορά τη σερβική γλώσσα επηρεάστηκε και αυτή από την 

τουρκική και ελληνική γλώσσα. Φυσικά η σερβική γλώσσα επηρεάστηκε 

λιγότερο από την ελληνική γλώσσα σε σχέση με τη βουλγαρική, διότι οι 

σχέσεις μεταξύ της Σερβίας και της Ελλάδας ήταν περιορισμένες. Είχαν 

κυρίως στρατιωτικές και διπλωματικές σχέσεις μη δίνοντας έτσι την ευκαιρία 

στις χώρες αυτές να αναπτύξουν σχέσεις δυνατές σε επίπεδο κυρίως 

γλωσσικό. Συνεπώς, η σερβική γλώσσα επηρεάστηκε σε μικρό ποσοστό από 

την ελληνική και ιδιαίτερα η σχέση τους εντοπίζεται στην ελληνική προέλευση 

κάποιων χριστιανικών όρων αφού οι Σέρβοι όπως και οι Έλληνες είναι 

Χριστιανοί Ορθόδοξοι. 

Στη ρωσική γλώσσα, εντοπίζονται αρκετά στοιχεία της παλαιοσλαβικής 

γλώσσας, η επιρροή από τις ευρωπαϊκές είναι έντονη και ομιλείται από 

περίπου 250 εκατομμύρια ανθρώπους. 

                                                           
56

 Ό.π., σελ. 105. 
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 Η ελληνική παιδεία συνέβαλλε δραστικά στη σταθεροποίηση των ελληνικών στοιχείων που 
υπήρχαν στην αλβανική γλώσσα. 
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εθνική αποκατάσταση (14- 19
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 αιώνας). Εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη, σελ.285. 

60
 Ό.π. σελ. 189-194. 



30 
 

Με την ελληνική γλώσσα έχει αρκετά κοινά στοιχεία, τα οποία 

εντοπίζονται κυρίως στα αλφάβητα των γλωσσών αυτών έως και το 170861. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε πως με αφετηρία 

τον Μεσαίωνα έως και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας οι βαλκανικές 

αυτές γλώσσες επηρεάστηκαν αρκετά από την ελληνική. Η σερβική είναι η 

μόνη γλώσσα που επηρεάστηκε σε μικρότερο ποσοστό δομικά και λεξιλογικά 

ενώ η αλβανική, ρουμανική και βουλγαρική επηρεάστηκαν σημαντικά και στα 

δυο επίπεδα. 

Όσον αφορά τώρα την ύπαρξη της ελληνικής παιδείας στα Βαλκάνια, 

στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε μια αναφορά στην παρουσία των 

Νεοελληνικών Σπουδών στα πανεπιστημιακά  κατά βάση ιδρύματα των 

χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ρωσίας. 

Επιπρόσθετα, στη Ρωσία η ελληνική γλώσσα διδάσκεται στη Γεωργία 

μετά το 1980 αφού νωρίτερα προηγήθηκαν οι διώξεις των Ελλήνων κατά τη 

σταλινική περίοδο. Η ελληνική γλώσσα διδάσκεται σε κρατικά σχολεία της 

Ρωσίας περίπου τρεις ώρες την εβδομάδα ως προαιρετική και όχι ως 

υποχρεωτική γλώσσα. Το 1989 από την Κρατική Επιτροπή Παιδείας και από 

το Υπουργείο Λαϊκής Παιδείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας δημοσιεύτηκε το 

αναλυτικό πρόγραμμα βάση του οποίου θα διδάσκεται η ελληνική γλώσσα.  

Μετά το 1980 ιδρύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της ΕΣΣΔ στο 

ινστιτούτο της Κρούπσκαγια, στη Μόσχα, τμήμα δασκάλων με ειδικότητα στην 

ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα 

διδάσκεται σε σαββατιανά και κυριακάτικα σχολεία των ελληνικών συλλόγων 

με τη στήριξη των εκεί ελληνικών κοινοτήτων αλλά και της ελληνικής πολιτείας 

είναι αρκετά σημαντικό και άξιο λόγου62. 

Η ελληνική γλώσσα, διδάσκεται στις παρευξείνιες χώρες ως ξένη, όντας 

κρίκος της διπολιτισμικής και διγλωσσικής πραγματικότητας και 
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συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση των σχέσεων, κυρίως πολιτισμικά, 

στους ελληνικής καταγωγής κατοίκους των χωρών αυτών63. 

Στη Σερβία τώρα, διδάσκεται η ελληνική γλώσσα στη Φιλοσοφική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Νις ως ξένη, την οποία επιλέγουν οι φοιτητές από ένα 

σύνολο προσφερόμενων γλωσσών, ελληνική, αγγλική, γερμανική, γαλλική και 

ρωσική γλώσσα. Η ζήτηση της ελληνικής γλώσσας είναι τόσο υψηλή σε 

σημείο που οι φοιτητές ζήτησαν να γίνει η ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία 

επίσημο μάθημα στο τρίτο και το τέταρτο έτος. Κατά τον 18ο- 19ο αιώνα η 

ελληνική γλώσσα ήταν υποχρεωτική στο λύκειο και στις μεγαλύτερες τάξεις 

του δημοτικού.  

Τον 19ο αιώνα λόγω της άποψης των διανοούμενων της Σερβίας, ότι οι 

άνθρωποι εάν δεν γνωρίζουν ελληνικά δεν είναι ικανοί να επικοινωνούν, το 

Υπουργείο Παιδείας της Σερβίας έκανε προσπάθειες ώστε να εγκριθεί η 

εισαγωγή της ελληνικής γλώσσας στα λύκεια της χώρας, όπως είχε γίνει με 

την ιταλική και ισπανική γλώσσα64. 

Στη Ρουμανία οι ελληνικοί σύλλογοι και κοινότητες ίδρυσαν ελληνικά 

σχολεία στα οποία η εκπαίδευση είναι δωρεάν. Ελληνικά σχολεία υπάρχουν 

στο Βουκουρέστι, το Γαλάτσι, τη Βραΐλα.  

Ωστόσο υπάρχουν και ελληνικά εκπαιδευτήρια όπως το Εκπαιδευτήριο 

Βενιέρη στο Γαλάτσι, το Ελληνικό Εκπαιδευτήριο του Δένη Πυλαρινού στην 

ίδια πόλη, τα εκπαιδευτήρια Δημοπούλου και η Πρόοδος της Βράιλας, το 

δημοτικό σχολείο της ελληνικής κοινότητας του Βουκουρεστίου65. 

Το ελληνικό σχολείο Αθηνά στο Βουκουρέστι άρχισε να λειτουργεί το 

2008 και περιλαμβάνει νηπιαγωγείο και δημοτικό. Οι μαθητές στο σχολείο 

αυτό διδάσκονται τα μαθήματα που ορίζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα 

του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας66. 

Στην Τουρκία υπάρχουν τρία γυμνάσια-λύκεια στα οποία φοιτούν 

μαθητές καθώς τα ενοριακά δημοτικά σχολεία έχουν κλείσει διότι υπάρχει 

                                                           
63

 Ντίνας. Κ., Η ελληνική ως δεύτερη ξένη. Η περίπτωση των Παρευξείνιων Χωρών (Ρωσία, 
Ουκρανία, Γεωργία), στο Η Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη ξένη. Έρευνα, διδασκαλία, 
εκμάθηση, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική 
Σχολή Φλώρινας, Studio Press, Θεσσαλονίκη σελ.496-508. 
64

 Ταμάρα Κόστιτς - Παχνόγλου, Η ελληνική γλώσσα ως ξένη στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου στο Νις, Σερβία, ό.π. 
65

 Πληροφορίες στο www.eens-congress.eu. 
66

 Άρθρο από το www.aggelioforos.gr, 8/03/2010. 

http://www.eens-congress.eu/
http://www.aggelioforos.gr/


32 
 

έλλειψη στο μαθητικό κοινό. Τα εκπαιδευτήρια που έχουν απομείνει 

λειτουργούν βάσει του νόμου περί αμοιβαιότητας προς τα μουσουλμανικά 

μειονοτικά σχολεία της Θράκης και ενισχύονται από τον ορθόδοξο 

αραβόφωνο πληθυσμό της Πόλης, ο οποίος μαθαίνει την ελληνική ως δεύτερη 

γλώσσα67. 

Στο Πανεπιστήμιο της Πόλης το τμήμα Νεοελληνικής γλώσσας και 

Λογοτεχνίας αποτελείται από μια τουρκάλα καθηγήτρια, τρεις ομογενείς, ένα 

φιλόλογο από Ελλάδα και την τουρκάλα πρόεδρο του τμήματος68. 
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Μέρος δεύτερο 

Β. Οι βαλκανικές σπουδές στην Ελλάδα 

Β.1. Η παρουσία των Βαλκανικών Σπουδών στην Ελλάδα τα 

τελευταία είκοσι χρόνια 
 

Οι συνθήκες που υπογράφτηκαν μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο(1914-

1918) καθόριζαν τα εδαφικά όρια μεταξύ των βαλκανικών κρατών και έδωσαν 

την αφορμή ώστε οι βαλκανικοί λαοί να γνωριστούν μεταξύ τους και να 

θέσουν τις βάσεις που θα δημιουργήσουν υγιείς οικονομικές, πολιτικές και 

πολιτιστικές σχέσεις. 

Όλες αυτές οι προσπάθειες είχαν ως στόχο τη «Βαλκανική Ένωση» μια 

ιδέα ίδια με αυτή της «Ευρωπαϊκής Ένωσης». Στην Ελλάδα πυρήνας της 

διαβαλκανικής κίνησης ήταν ο πολιτικός Αλέξανδρος Παπαναστασίου, όπου 

το 1926 πρότεινε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την ίδρυση της έδρας 

«Ιστορίας των Λαών της Χερσονήσου», την οποία κατέλαβε ο καθηγητής 

Μιχάλης Λάσκαρης, ο οποίος ήταν ο κυριότερος εκπρόσωπος και θεμελιωτής 

των βαλκανικών και σλαβικών σπουδών στην Ελλάδα. 

Όμως ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στάθηκε εμπόδιο στην ανοδική πορεία 

που είχαν οι βαλκανικές και σλαβικές σπουδές στην Ελλάδα διότι κατέστρεψε 

κάθε όραμα που είχε ως στόχο την ένωση των βαλκανικών κρατών και τη 

δημιουργία στενών σχέσεων μεταξύ τους. Φυσικά, η κατάσταση αυτή 

συνεχίστηκε ως και το 1950 με την τραγωδία του εμφυλίου πολέμου. 

Ωστόσο το 1950 οι βαλκανικές σπουδές βοήθησαν την Ελλάδα στην 

ανάγκη που είχε να αναπτύξει σχέσεις καλής γειτονίας με τα βαλκανικά κράτη. 

Ως εκ τούτου, στη Θεσσαλονίκη το 1953 ιδρύεται το Ίδρυμα Μελετών 

Χερσονήσου του Αίμου που αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για την 

καλλιέργεια και τη διάδοση των σπουδών αυτών και στην Αθήνα η Ελληνική 

Επιτροπή Σπουδών ΝΑ Ευρώπης  που ιδρύθηκε δέκα χρόνια μετά, δηλαδή 

το 1963. 

Οι βαλκανικές και σλαβικές σπουδές εμφανίστηκαν τα τελευταία είκοσι 

χρόνια στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας κυρίως λόγω του 
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ενδιαφέροντος που έχει δείξει η νέα γενιά σε θέματα και την ιστορία που 

αφορούν την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. 

Στη συνέχεια της εργασίας θα γίνει εκτενής αναφορά σε όλα τα ιδρύματα 

της χώρας στα οποία διδάσκονται οι βαλκανικές γλώσσες και η ρωσική, στο 

πρόγραμμα σπουδών τους, στη δομή των τμημάτων αυτών, στην εσωτερική 

λειτουργία τους καθώς και στις δυνατότητες που προσφέρουν στους φοιτητές 

τους69. 

 

Β.2. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα βαλκανικών και σλαβικών 

σπουδών στην Ελλάδα 

 

Η διεύρυνση της ΕΕ με την ένταξη βαλκανικών χωρών ως μελών δίνει 

ευρωπαϊκό χαρακτήρα στις βαλκανικές γλώσσες και τις καθιστά ένα πάρα 

πολύ χρήσιμο όπλο στα χέρια των αποφοίτων. Η εξάπλωση του ελληνικού 

επιχειρηματικού κεφαλαίου στις χώρες της βαλκανικής χερσονήσου και της 

Ρωσίας δημιουργεί την ανάγκη για κατάρτιση επιστημονικού προσωπικού 

πάνω σε βαλκανικά θέματα που θα μπορούν να στελεχώσουν τις εταιρείες 

αυτές70. 

Για το λόγο αυτό οι βαλκανικές και σλαβικές σπουδές είναι τόσο 

διαδεδομένες τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να 

λειτουργούν αρκετά πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία έχουν ως σκοπό να 

εστιάσουν το ενδιαφέρον των φοιτητών, των επιστημόνων αλλά και των 

επαγγελματιών στον ευρύτερο χώρο της βαλκανικής χερσονήσου, στην 

οικονομία, τον πολιτισμό και φυσικά στη γλώσσα τους71. 

Η ελληνική πολιτική αποτελεί τον κύριο λόγο για το ενδιαφέρον που 

έδειξαν οι Έλληνες προς τη Βαλκανική Χερσόνησο. Η δημιουργία καλών και 

σταθερών σχέσεων εμπορικής φύσεως σε μια ανοικτή κοινωνία στηρίζεται 

κυρίως στον αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση των πολιτισμικών 

ιδιαιτεροτήτων και συμφερόντων. Ως εκ τούτου, αυτοί οι οποίοι είναι 

                                                           
69

 Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από το άρθρο που δημοσιεύτηκε, από τον Αδριανό 
Α.Παπαδριανό εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 17/03/2002.  
70

 Οδηγός Σπουδών Τ.Β.Σ. 2008-2009, σελ. 22-3. 
71

 Στην Ελλάδα λειτουργούν δυο Τμήματα Βαλκανικών και Σλαβικών Σπουδών. Το ένα στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το άλλο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έως και το 
2013. 
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εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα εφόδια και τις γνώσεις οι οποίες αποκτούνται 

μέσα από τον ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών στα αντίστοιχα πανεπιστημιακά 

ιδρύματα θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις. 

Οι γνώσεις πάνω σε θέματα ιστορίας και πολιτισμού σε συνδυασμό με 

τη γνώση της γλώσσας συμβάλλει δραστικά στη δημιουργία ενός 

επαγγελματικού προφίλ ικανού να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και στις υψηλές 

επαγγελματικές απαιτήσεις που υπάρχουν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 

στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό πάνω σε θέματα που αφορούν τα 

Βαλκάνια. 

Στη συνέχεια η επιλογή ενός κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών θα 

εξασφαλίσει μια επαγγελματική σταδιοδρομία, η οποία θα είναι εμπλουτισμένη 

με αξιώσεις και διακρίσεις. Με μια προσεγμένη και επιμελή προσπάθεια κατά 

τη διάρκεια των σπουδών οι επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγουν και 

παρέχουν τα τμήματα αυτά είναι φανερό πως υπερτερούν έναντι των 

υπολοίπων παραδοσιακών τμημάτων. 

Συγκεκριμένα η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων των 

σχολών αυτών, μπορεί να γίνει τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 

τομέα. Στο δημόσιο τομέα είναι απαραίτητοι για τη στελέχωση υπουργείων και 

φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και στον ιδιωτικό τομέα είναι περιζήτητοι, 

ιδιαίτερα, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια και στην 

Ανατολική Ευρώπη. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στα πλαίσια των 

βαλκανικών και σλαβικών σπουδών, λειτουργεί το τμήμα Βαλκανικών, 

Σλάβικων και Ανατολίτικων Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη 

Θεσσαλονίκη, το τμήμα Βαλκανικών Σπουδών72 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας στη Φλώρινα73. 

Επίσης λειτουργούν τα τμήματα, Σλαβικών Σπουδών στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 

Παρευξείνιων Χωρών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Κομοτηνή, 

Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μεσογειακών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, το τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας στο 

                                                           
72

 Tο τμήμα Βαλκανικών Σπουδών λειτουργούσε ως ανεξάρτητο τμήμα μέχρι σήμερα. Όμως 
με το σχέδιο Αθηνά, συγχωνεύτηκε με το τμήμα Βαλκανικών, Σλάβικων και Ανατολίτικων 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
73

 Ό.π. 
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Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα, στο οποίο διδάσκεται η τουρκική γλώσσα 

και τέλος οι βαλκανικές και σλαβικές γλώσσες διδάσκονται στο Ίδρυμα 

Μελετών Χερσονήσου του Αίμου στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Ελληνική 

Επιτροπή Σπουδών Νοτιανατολικής Ευρώπης. Στην Ελλάδα όλα αυτά τα 

ιδρύματα αποτελούν τον κορμό για τις βαλκανικές και σλαβικές σπουδές και 

θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα το κάθε ένα ξεχωριστά στην παρούσα 

εργασία. 

 

Β.2.1. Το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) 

 

Από τον Μάρτιο του 1953 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το Ίδρυμα 

Μελετών Χερσονήσου του Αίμου το οποίο για είκοσι χρόνια λειτουργούσε ως 

παράρτημα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και από το 1974 αποτελεί 

ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία 

του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Το ΙΜΧΑ επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν τα Βαλκάνια σήμερα 

και γενικότερα τη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι δραστηριότητες 

του Ιδρύματος κινούνται γύρω από ιστορικά, οικονομικά, αρχαιολογικά, 

πολιτισμικά θέματα και θέματα διεθνών σχέσεων που αφορούν τα Βαλκάνια, 

εκδίδει επιστημονικά συγγράμματα και περιοδικά, οργανώνει συνέδρια74, 

διδάσκει τις βαλκανικές γλώσσες και τη ρωσική και τέλος στο Ίδρυμα 

λειτουργούν θερινά μαθήματα ελληνικής γλώσσας για ξένους σπουδαστές75. 

                                                           
74

 Στο IMXA πραγματοποιείται η διεξαγωγή διεθνών και μη συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών συναντήσεων γύρω από θέματα που αφορούν  την ιστορία, την αρχαιολογία, 
τον πολιτισμό, τα σύγχρονα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της ευρύτερης 
περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Από το 1960 και μετά 
διεξάγονται σε σταθερή βάση Συμπόσια για την αρχαία Μακεδονία (το πρώτο 
πραγματοποιήθηκε το 1968), τις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με τα κράτη των Βαλκανίων 
(το πρώτο ελληνοσερβικό συνέδριο πραγματοποιήθηκε το 1976) και για τον πολιτισμό της 
περιοχής (το πρώτο πανελλήνιο Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου 
πραγματοποιήθηκε το 1975). Παρόλο αυτά, οι διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις του IMXA 
ξεπερνούν πολλές φορές τα στενά τοπικά πλαίσια της βαλκανικής χερσονήσου και 
αναφέρονται σε πανευρωπαϊκά ή και διεθνή ζητήματα (π.χ. το πρώτο ελληνοσοβιετικό 
Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε το 1981). 
75

 Το Ίδρυμα διοργανώνει διαλέξεις στη Θεσσαλονίκη και σε πόλεις της βόρειας Ελλάδας. Τα 
θέματα των διαλέξεων αφορούν την ιστορία, τον πολιτισμό, και τα σύγχρονα πολιτικά, 
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και 
γενικότερα η Ανατολική Μεσόγειος. Πολλά από τα κείμενα των διαλέξεων δημοσιεύτηκαν στο 
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Από την πλευρά του Ιδρύματος έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο επαφών 

και συνεργασίας με ανώτατα επιστημονικά κέντρα και με Ακαδημίες 

Επιστημών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και με αντίστοιχα ερευνητικά 

ιδρύματα άλλων χωρών (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ρωσία, Γερμανία)76. 

Αδιαμφισβήτητα άξιο λόγου είναι το εκδοτικό έργο του Ιδρύματος που 

περιλαμβάνει 300 περίπου τίτλους επιστημονικών μονογραφιών και τις 

περιοδικές εκδόσεις Βαλκανικά Σύμμεικτα στα ελληνικά και Balkan Studies 

στα ξένα77. 

 

Β.2.1.1. Σχολή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών 

 

Οι σκοποί ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής Βαλκανικών, Σλαβικών 

και Ανατολικών Γλωσσών είναι πολλαπλοί78. Κατά κύριο λόγο η Σχολή αυτή 

ιδρύθηκε για να δώσει τη δυνατότητα σε σπουδαστές, σε απόφοιτους ΑΕΙ-

ΑΤΕΙ και στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα να μάθουν τις βαλκανικές, 

ανατολικές γλώσσες και τη ρωσική, να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν το 

ενδιαφέρον τους γύρω από την επιστήμη της βαλκανολογίας, της 

τουρκολογίας και της σλαβολογίας και τέλος να συμβάλλει στην ενδυνάμωση 

και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των βαλκανικών και ανατολικών χωρών. 

Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί οκτώ μήνες και ξεκινάει τη πρώτη 

εβδομάδα του Οκτωβρίου και τελειώνει τη τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Σε 

κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο παραδίδονται 32 μαθήματα τα οποία διαρκούν 96 

                                                                                                                                                                      
περιοδικό Balkan Studies ή ως αυτοτελείς εκδόσεις στη σειρά των δημοσιευμάτων του 
Ιδρύματος. 
76

 Οι πληροφορίες για το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου προέρχονται από την 
επίσημη ιστοσελίδα του, www.imxa.gr.  
77

 H ξενόγλωσση έκδοση του Balkan Studies είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο περιοδικό του 

Ιδρύματος. Από το 1960 που εκδόθηκε μέχρι και σήμερα, γνωστοί Έλληνες και ξένοι ειδικοί 
έχουν δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα τους με τα οποία προβάλλουν σημαντικά τις 
βαλκανικές σπουδές. Το Ίδρυμα έχει εκδώσει αναλυτικό ευρετήριο, κατά θέματα και 
συγγραφείς, των σαράντα πρώτων τόμων του περιοδικού (1960-1989). Τα Βαλκανικά 
Σύμμεικτα κυκλοφορούν από το 1980 και δίνουν στους επιστημονικούς συνεργάτες του 
IMXA, σε άλλους Έλληνες και ξένους ερευνητές την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα πορίσματα 
των ερευνών τους και να δημοσιεύσουν σύντομες μελέτες και άρθρα τους στην ελληνική 
γλώσσα. Από τις παλιές εκδόσεις του ΙΜΧΑ είναι η περιοδική Βαλκανική Βιβλιογραφία (1973-
1990), τα Δελτία Ξένου Τύπου περί των βαλκανικών χωρών (1966-1975) και τα επιμέρους 
Δελτία για τη γιουγκοσλαβική, βουλγαρική, ρουμανική και σλαβική βιβλιογραφία τα οποία 
σταμάτησαν να εκδίδονται από το 1972. 
78

 Παράρτημα της Σχολής λειτουργεί και στην Ξάνθη. Στη Ξάνθη η Σχολή Βαλκανικών, 
Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών του ΙΜΧΑ στεγάζεται στο χώρο του Ιδρύματος Θρακικής 
Τέχνης και Παράδοσης.  

http://www.imxa.gr/
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ώρες, πραγματοποιούνται δυο φορές την εβδομάδα και μόνο κατά τις 

απογευματινές ώρες. Αφού ολοκληρώσουν τον κύκλο σπουδών οι 

σπουδαστές της Σχολής το επίπεδο γνώσης και κατανόησης της κάθε 

γλώσσας αντιστοιχεί σε Β1 ή Β2 επίπεδο. Οι αριστεύσαντες σπουδαστές της 

Σχολής μπορούν να συμμετέχουν σε θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα 

αντίστοιχων πανεπιστημίων. 

Από το 1964 λειτουργεί στη Σχολή το Διεθνές Πρόγραμμα Ελληνικής 

Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού, το οποίο παρέχει την ευκαιρία και τη 

δυνατότητα σε φοιτητές και επιστήμονες από άλλες χώρες να μάθουν για την 

ιστορία, τον πολιτισμό της χώρας και την ελληνική γλώσσα. Επίσης λειτουργεί 

σεμινάριο Ρωσικής γλώσσας που αφορά την επαγγελματική ορολογία, 

εμπορική αλληλογραφία, τις δημόσιες σχέσεις, παρουσιάσεις, διαλόγους, την 

ανάπτυξη προφορικού λόγου με ειδικό φωνητικό σύστημα. Απαραίτητη 

προϋπόθεση όμως για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι η κατοχή 

γνώσης της Ρωσικής γλώσσας σε επίπεδο Β179. 

 

Β.2.2. Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

 

Η Ελληνική Επιτροπή Σπουδών ΝΑ Ευρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.) είναι μια 

εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αποτελεί την ελληνική εθνική 

Επιτροπή της Διεθνούς Ενώσεως Σπουδών NΑ. Ευρώπης και  λειτουργεί 

υπό την αιγίδα της U.N.E.S.C.O. Η Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε ιδρύθηκε το 1963 με ελληνική 

πρωτοβουλία, με πρώτο Πρόεδρο τον Ακαδημαϊκό Δ. Ζακυθηνό και 

αργότερα τον Ακαδημαϊκό Π. Ζέπο.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε. εκλέγεται κάθε τρία χρόνια80. 

Άλλοι πρόεδροι της Ελληνικής Επιτροπής Σπουδών ΝΑ. Ευρώπης ήταν οι 

Καθηγητές Πανεπιστημίου Διονύσιος Ζακυθηνός, Χαράλαμπος Φραγκίστας, 

Παναγιώτης Ζέπος , Ιωάννης Καραγιαννόπουλος και από το 2001 έως και 

                                                           
79

 Ό.π. 
80

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής αποτελείται από εννέα μέλη και είναι άμισθο. 
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σήμερα Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η Καθηγήτρια του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κυρία Βασιλική Παπούλια81. 

 

Β.2.2.1. Το Ελληνικό Κέντρο Σπουδών ΝΑ Ευρώπης 

 

Το 1975 ιδρύθηκε το Ελληνικό Κέντρο Σπουδών NA. Ευρώπης από την 

Ελληνική Επιτροπή Σπουδών NΑ. Ευρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε) και διευθυντής του 

Κέντρου από τον χρόνο ίδρυσής του μέχρι και σήμερα είναι ο διδάκτωρ 

Φιλολογίας, Αλβανολόγος, Διευθυντής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών Τίτος 

Γιοχάλας. 

Οι γλώσσες που διδάσκονται στο κέντρο είναι η Αλβανική, η 

Βουλγαρική, η Ρουμανική, η Σερβική, η Τουρκική και η Ρωσική. Η φοίτηση, η 

οποία αρχίζει στα μέσα Οκτωβρίου και τελειώνει στα μέσα Ιουνίου, διαρκεί 

τρία χρόνια και η διδασκαλία των γλωσσών πραγματοποιείται από πολύ 

έμπειρους καθηγητές. Τα μαθήματα συνήθως παρακολουθούνται από 

διπλωμάτες, στρατιωτικούς, υπαλλήλους Υπουργείων, εκπαιδευτικούς, 

φοιτητές και ιδιώτες. 

Αρκετά σημαντική και φυσικά χρήσιμη για τους σπουδαστές του Κέντρου 

είναι η ύπαρξη της Βαλκανολογικής Βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου στην 

οποία οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές μπορούν να βρουν πλούσιο υλικό το 

οποίο τους είναι απαραίτητο για τη μελέτη βαλκανολογικών ζητημάτων αλλά 

και για τις σπουδές τους πάνω στη γλώσσα της επιλογής τους82. 

Β.2.3. Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας 

 

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας ιδρύθηκε με 

το Προεδρικό Διάταγμα 83 και με ΦΕΚ αριθ. φύλλου 31,20/03/1984 και 

ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1986-87 στη Κέρκυρα. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Ιδρύσεως το Τμήμα προάγει την έρευνα και εξειδικεύεται 

στην κατάρτιση μεταφραστών και διερμηνέων με δυο ξένες γλώσσες 

εργασίας, την Αγγλική, τη Γαλλική ή τη Γερμανική. Ενίσχυση και σημαντική 

                                                           
81

 Οι πληροφορίες σχετικά με την Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
προέρχονται από τον διαδικτυακό τόπο http://www.ekene.gr . 
82

 http://www.ekene.gr . 

http://www.ekene.gr/
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ώθηση στους επιστημονικούς στόχους του Τμήματος δίνονται από τα διεθνή 

επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια, την έκδοση της Επιστημονικής 

Επετηρίδας, του περιοδικού Γλώσσα Πολύτροπος, την εκπόνηση 

διδακτορικών διατριβών και μονογραφιών και φυσικά από τη συνεργασία του 

Τμήματος με Πανεπιστήμια της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής και τα 

εργαστήρια του Τμήματος. 

Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί τέσσερα χρόνια από τα οποία τα δυο 

πρώτα είναι κοινά για όλους ενώ στο τρίτο έτος οι φοιτητές επιλέγουν την 

ειδίκευση που θα ακολουθήσουν. Επιλέγουν μια από τις τρεις ειδικεύσεις που 

είναι η Μετάφραση, η Διερμηνεία και τέλος η Ισπανική γλώσσα και πολιτισμός 

και η διδακτική της ως ξένη. Η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική είναι οι 

γλώσσες που διδάσκονται στις δυο πρώτες κατευθύνσεις/ειδικεύσεις και 

έχουν προστεθεί η Τουρκική, Ισπανική και  Ιταλική γλώσσα. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών χωρίζεται σε δυο κύκλους, με τον πρώτο να 

εκτείνεται από το πρώτο έως και το τέταρτο εξάμηνο και τον δεύτερο από το 

πέμπτο μέχρι και το όγδοο. Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στον πρώτο 

κύκλο αφορούν τη θεωρία και τη πράξη της μεταφραστικής διαδικασίας. 

Επίσης περιέχονται μαθήματα που ανήκουν στα πεδία της Γλωσσολογίας, 

των Ξένων Πολιτισμών και της Λογοτεχνίας, των Διεθνών Σχέσεων, του 

Δικαίου, της Πολιτικής και Οικονομικής Επιστήμης, της Φιλοσοφίας, των 

διαπολιτισμικών σπουδών και άλλα83.  

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών αναφέρεται στις Ειδικές Μεταφράσεις 

δηλαδή την Οικονομική-Πολιτική, την Τεχνική και τη Λογοτεχνική μετάφραση. 

Συγκεκριμένα όσον αφορά τη τουρκική γλώσσα αποτελεί κομμάτι του 

Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος και η διδασκαλία της 

πραγματοποιείται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα δυο ώρες την εβδομάδα. 

Επιδιωκόμενος στόχος είναι να φτάσει ο φοιτητής σε ένα επίπεδο που να 

κατανοεί κείμενα μεσαίου επιπέδου και βαθμού δυσκολίας και να αναπτύξει 

τις βασικές ικανότητες επικοινωνίας στον προφορικό λόγο. Οι φοιτητές που θα 

επιλέξουν στο πέμπτο εξάμηνο σπουδών τους να μπουν στην κατεύθυνση 
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http://www.dflti.ionio.gr/.  Οι πληροφορίες για το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και  
Διερμηνείας προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος λόγω έλλειψης Οδηγού 
Σπουδών. 18/11/13. 

http://www.dflti.ionio.gr/
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της Διερμηνείας πρέπει να περάσουν από μια  προσωπική συνέντευξη και 

εξέταση.  

Ενώ οι φοιτητές της Μεταφραστικής κατεύθυνσης φοιτούν υποχρεωτικά 

το έβδομο εξάμηνο σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού84 χωρίς όμως ο φοιτητής 

να επιβαρύνεται οικονομικά85. 

Β.2.4. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 

 

Το τμήμα Βαλκανικών, Σλάβικων και Ανατολικών Σπουδών (Β.Σ.Α.Σ.) 

είναι διεπιστημονικό Τμήμα, το οποίο ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 363 

και ΦΕΚ αριθ. φύλλου 235/20-09-1996 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 

Σεπτέμβριο του 199886. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΦΕΚ Ιδρύσεως κύρια αποστολή του 

Τμήματος ΒΣΑΣ είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, 

την ιστορία, τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών 

και η μελέτη των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων των 

κρατών αυτών με την Ελλάδα. Επιπλέον, να παρέχει στους φοιτητές και στις 

φοιτήτριες τα εφόδια που τους είναι απαραίτητα για την άρτια επιστημονική 

και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές 

που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε 

επιμέρους γνωστικά αντικείμενα και τέλος να συμβάλλει στη μελέτη και 

προώθηση των σχέσεων του Ελληνισμού με τις Βαλκανικές, Σλαβικές και 

Ανατολικές χώρες. 

Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα είναι τέσσερα χρόνια και το Πρόγραμμα 

Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει ως στόχο να αποκτήσουν οι 
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 Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο καλύπτει ολοκληρωτικά τη δαπάνη. 
85

 http://www.dflti.ionio.gr/.  Οι πληροφορίες για το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και  
Διερμηνείας προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος λόγω έλλειψης Οδηγού 
Σπουδών. 18/11/13. 
86

 www.uom.gr,17/11/13. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτελείται από δέκα τμήματα με το 
Τμήμα Β.Σ.Α.Σ. να ανήκει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών το οποίο είναι το δεύτερο και νεότερο πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και 
ειδικεύεται στις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 147/10-4-1990 και είναι η μετεξέλιξη της Ανώτατης 
Βιομηχανικής Σχολής της Θεσσαλονίκης, η οποία λειτούργησε για πρώτη φορά το 
ακαδημαϊκό έτος 1957-58 και έκλεισε τα 50 χρόνια λειτουργίας του ως Ίδρυμα το ακαδημαϊκό 
έτος 2007-08. 

http://www.dflti.ionio.gr/
http://www.uom.gr,17/11/13
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φοιτητές μια σφαιρική γνώση πάνω σε θέματα οικονομικά, ιστορικά, πολιτικά 

και θέματα διεθνών σχέσεων για τις χώρες στις οποίες αναφέρεται το Τμήμα. 

Το ΠΠΣ παρέχει εξειδίκευση γύρω από την οικονομική και 

επιχειρηματική πραγματικότητα, την πολιτική οργάνωση και τις διεθνείς 

σχέσεις των περιοχών αυτών. Οι φοιτητές αποκτούν τη γλωσσική επάρκεια 

που θα τους βοηθήσει να πραγματοποιήσουν ουσιαστική προσέγγιση στις 

πηγές αποκτώντας με αυτό τον τρόπο απαραίτητες και χρήσιμες γνώσεις για 

τις περιοχές αυτές87. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και 

σημασία στη διδασκαλία των βαλκανικών γλωσσών και της ρωσικής88. 

Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου 

κύκλου σπουδών οι φοιτητές παρακολουθούν έξι ώρες την εβδομάδα τη 

γλώσσα που θα επιλέξουν, τουρκική ή ρωσική, από το πρώτο έως και το 

τέταρτο εξάμηνο σπουδών89. 

Οι φοιτητές από το πρώτο εξάμηνο επιλέγουν τη πρώτη τους γλώσσα 

Ρωσική ή Τουρκική βάσει της οποίας προσδιορίζεται και η κατεύθυνση που 

θα ακολουθήσουν. Η παρακολούθηση της γλώσσας είναι υποχρεωτική σε όλα 

τα εξάμηνα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και η επιτυχής εξέταση σε 

κάθε εξάμηνο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του 

επόμενου εξαμήνου γλώσσας90. 

Στον πρώτο κύκλο σπουδών οι φοιτητές που θα επιλέξουν τη Τουρκική 

γλώσσα επιλέγουν ταυτόχρονα τη Βαλκανική και Ανατολική κατεύθυνση ενώ 

αυτοί που θα επιλέξουν τη Ρωσική γλώσσα θα ακολουθήσουν τη Σλαβική 

κατεύθυνση. Στο δεύτερο κύκλο σπουδών οι φοιτητές επιλέγουν ανάμεσα από 

τις δυο παρακάτω ειδικεύσεις: α. Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις και β. 

Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις. 

                                                           
87

 Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος σελ.16. 
88

 Μετά τη συγχώνευση με το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών το πρόγραμμα σπουδών όσον 
αφορά τις γλώσσες έχει τροποποιηθεί. Οι φοιτητές έχουν πλέον να επιλέξουν ανάμεσα σε 
πέντε κύριες ξένες γλώσσες τα Ρωσικά, Τουρκικά, Σερβικά, Βουλγαρικά και Ρουμανικά στην 
αρχή του πρώτου εξαμήνου. Οι πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 
αφορούν παρελθόντα έτη. 
89

 Οι απόφοιτοι αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους πρέπει να είναι σε θέση να 
συνεννοούνται άνετα, να έχουν άρτιο γραπτό λόγο, να διαβάζουν και να κατανοούν 
επιστημονικά και λογοτεχνικά κείμενα αλλά κυρίως να είναι εξοικειωμένοι με την ορολογία της 
ειδίκευσής την οποία έχουν επιλέξει. 
90

 Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, σελ. 18. 



43 
 

Επιλέγοντας την πρώτη ειδίκευση οι φοιτητές λαμβάνουν γνώσεις γύρω 

από τις οικονομίες των χωρών στις οποίες αναφέρεται το Τμήμα, μελετούν τα 

γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης όπως για παράδειγμα τη 

διεθνή οικονομία, τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, την οικονομική 

ανάπτυξη, τη περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση και προβαίνουν στην 

αξιοποίηση των γνώσεων που έχουν αποκτήσει μέχρι αυτό το σημείο στις 

χώρες που αναφέρεται το Τμήμα. Στη δεύτερη ειδίκευση οι φοιτητές 

γνωρίζουν τη πολιτική επιστήμη μέσα από την μελέτη των πολιτικών 

συστημάτων των κρατών αυτών και τις διεθνείς σχέσεις που έχουν αναπτύξει 

οι χώρες αυτές με την ΕΈ91. 

Στο πέμπτο εξάμηνο οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν και 

άλλη γλώσσα εφόσον το επιθυμούν. Συγκεκριμένα, αυτοί που επέλεξαν τη 

ρωσική γλώσσα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πολωνικά, βουλγαρικά, 

σερβικά ενώ όσοι επέλεξαν τη τουρκική γλώσσα και άρα τη 

βαλκανική/ανατολική κατεύθυνση έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την 

αραβική, ρουμανική, βουλγαρική ή σερβική γλώσσα. Οι φοιτητές έχουν το 

δικαίωμα να επιλέξουν όσες δεύτερες γλώσσες θέλουν με στόχο να 

αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις ώστε να είναι ικανοί να διαβάζουν απλά 

κείμενα και να συνεννοούνται άνετα σε προφορικό και γραπτό επίπεδο92.  

Πτυχιακή εργασία μπορούν να αναλάβουν οι φοιτητές που έχουν 

εξετασθεί επιτυχώς στα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών κάνοντας 

εφαρμογή όλες τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει γύρω από ένα θεωρητικό 

ερώτημα αφού παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα σεμιναρίων93 με τα οποία 
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 Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τον οδηγό σπουδών του τμήματος Β.Σ.Α.Σ, σελ. 
9-12. 
92
Οι καθηγητές των αντίστοιχων γλωσσών σε συνεργασία με το τμήμα, διοργανώνουν 

ετησίως αποστολές εκμάθησης της γλώσσας σε πανεπιστήμια του εξωτερικού με σκοπό την 
καλύτερη γνώση των γλωσσών. Ομάδες φοιτητών έχουν λάβει μέρος σε εντατικά θερινά 
μαθήματα γλώσσας που διοργανώνουν  
συνεργαζόμενα με τους καθηγητές του τμήματος πανεπιστήμια στην Αίγυπτο, Βουλγαρία, 
την Πολωνία, τη Σερβία, Ρωσία την Τουρκία ενώ οι απόφοιτοι είναι σε θέση να φοιτήσουν σε 
μεταπτυχιακά μαθήματα στις αντίστοιχες χώρες. 
93

 Η τριμελής επιτροπή για την πτυχιακή εργασία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και 
αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Οι υπεύθυνοι καθηγητές του μαθήματος στην 
αρχή του Ζ΄ εξαμήνου πραγματοποιούν ένα αριθμό διαλέξεων σχετικά με τη μεθοδολογία και 
συγγραφή της πτυχιακής και μετά ανακοινώνουν την ενδεικτική θεματολογία. Οι φοιτητές 
επιλέγουν θέμα και επιβλέποντα και στο τέλος του Ζ΄ εξαμήνου υποβάλλουν στους 
υπεύθυνους της πτυχιακής  και στον επιβλέποντα την περιγραφή της πτυχιακής τους. Στο 
εαρινό εξάμηνο υποβάλλουν στον επιβλέποντα καθηγητή ανασκόπηση βιβλιογραφίας και 
έπειτα το υπόλοιπο κομμάτι της πτυχιακής. Στο τελευταίο εξάμηνο παρουσιάζουν στους 
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αποκτούν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκπόνηση της πτυχιακής 

εργασίας94. 

Τα μαθήματα σε όλα τα εξάμηνα διαρκούν τέσσερις ώρες και 

πιστώνονται με τέσσερις διδακτικές μονάδες. Οι φοιτητές πρέπει να 

εξετασθούν επιτυχώς σε 48 μαθήματα από τα οποία στον πρώτο κύκλο 

σπουδών τα 20 είναι υποχρεωτικά μαθήματα, τα 4 είναι τα μαθήματα ξένης 

γλώσσας και στον δεύτερο κύκλο σπουδών από τα 24 μαθήματα τα 4 είναι τα 

μαθήματα γλώσσας τα οποία είναι υποχρεωτικά επιλογής, τα 8 υποχρεωτικά 

επιλογής μαθήματα ειδίκευσης και τέλος τα 12 είναι μαθήματα επιλογής95. 

Β.2.5. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 

 

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 

316, με ΦΕΚ αριθ. φύλλου 223, 4/11/1997 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 

ακαδημαϊκό έτος 1999-200096. Κύρια αποστολή του Τμήματος Μεσογειακών 

Σπουδών σύμφωνα με το ΦΕΚ είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της 

γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και νεότερη ιστορία, τον αρχαίο πολιτισμό, 

τις οικονομικές και πολιτικές δομές των χωρών της Μεσογείου, με έμφαση στη 

νότιο και νοτιοανατολική Μεσόγειο»97. 

Κύριος στόχος του Τμήματος είναι η ανάδειξη του χώρου της Μεσογείου 

με σκοπό να πραγματοποιηθούν επιστημονικές προσεγγίσεις με τη βοήθεια 

και μέσω της μελέτης των αρχαίων πολιτισμών, των γλωσσών της περιοχής, 

της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μεσογειακών 

χωρών και των διακρατικών τους σχέσεων. 

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι να δημιουργήσει 

μια ολοκληρωμένη γνώση γύρω από τους επιστημονικούς κλάδους της 

Αρχαιολογίας, της Γλωσσολογίας και των Διεθνών Σχέσεων, μια επιστημονική 

προσέγγιση γύρω από το χώρο της Νοτιανατολικής Μεσογείου, στους λαούς 

                                                                                                                                                                      
υπεύθυνους, στον επιβλέποντα, στους φοιτητές και μέλη ΔΕΠ την πτυχιακή τους. Ο τρόπος 
αξιολόγησης κρίνεται από τους υπεύθυνους του μαθήματος. 
94

 Οδηγός Σπουδών Τμήματος Β.Σ.Α.Σ, σελ. 12. 
95

 www.uom.gr,17/11/13. 
96

 http://www.rhodes.aegean.gr/tms/, 25/11/2013. Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελείται από τα τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Επιστημών της 
Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και το Τμήμα Μεσογειακών 
Σπουδών.  
97

 http://www.rhodes.aegean.gr/tms/, 25/11/13. 

http://www.uom.gr,17/11/13
http://www.rhodes.aegean.gr/tms/
http://www.rhodes.aegean.gr/tms/
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και τους πολιτισμούς που την αποτελούν και να αναπτύξουν διακρατικές 

σχέσεις μεταξύ τους, να προβάλλει διεθνώς τις μεσογειακές σπουδές, να 

προωθήσει την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, την αξιολόγηση, 

την έρευνα και τέλος να καταρτίσει επαρκώς τους απόφοιτους ώστε να 

ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις ενός ανταγωνιστικού εργασιακού 

περιβάλλοντος διευρύνοντας τις σπουδές τους, κάνοντας μεταπτυχιακές 

σπουδές και να παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από την περιοχή της 

Μεσογείου98. 

Γενικότερος σκοπός του Τμήματος είναι να καλλιεργήσει στους φοιτητές 

την επιθυμία και τη θέληση να πραγματοποιήσουν πρωτοποριακές μελέτες, 

να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες ώστε να μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στον χώρο αυτό που κατακλύζεται από ραγδαίες 

επιστημονικές εξελίξεις στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της ανοιχτής 

αγοράς εργασίας. Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε γεωπολιτικό και 

διεθνές οικονομικό επίπεδο καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη στελεχών με 

επιστημονική κατάρτιση και διορατικότητα συμβάλλοντας σημαντικά στην 

ανάπτυξη της περιοχής, στους επιστημονικούς τομείς της διεθνούς 

οικονομίας, πολιτικής και διπλωματίας, στις γλώσσες, τη λογοτεχνία, τη 

γραμματεία και τον πολιτισμό των λαών της νοτιανατολικής Μεσογείου καθώς 

και στην επικοινωνία των πολιτισμών99. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι δομημένο σε μαθήματα κορμού και 

μαθήματα κατεύθυνσης. Από το πρώτο έως και το τέταρτο εξάμηνο υπάρχουν 

κοινά υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Όταν 

ξεκινάει το τρίτο έτος οι φοιτητές επιλέγουν ανάμεσα σε τρεις κατευθύνσεις οι 

οποίες σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 360/2001, ΦΕΚ 244 τ. Α΄ 

22.10.01 είναι οι εξής: η Αρχαιολογία, η Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου και τέλος η κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις & Οργανισμοί100. 

Στις Σπουδές Κορμού τα μαθήματα που περιέχονται στο Πρόγραμμα 

Σπουδών είναι ποικίλα και προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους με 

σκοπό οι φοιτητές να προσεγγίσουν επιστημονικά και πολύπλευρα το χώρο 

της Μεσογείου και τους λαούς της και να αποκομίσουν μια πιο σφαιρική και 

                                                           
98

 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, σελίδα 29. 
99

 Οι πληροφορίες για το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών προέρχονται από τον διαδικτυακό 
τόπο http://www.mediterraneanstudies.gr, λόγω έλλειψης οδηγού σπουδών, 26/11/13. 
100

 http://www.rhodes.aegean.gr/tms/, 26/11/13. 

http://www.mediterraneanstudies.gr/
http://www.rhodes.aegean.gr/tms/
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ολοκληρωμένη γνώση και οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις τρεις γλώσσες της 

περιοχής Τουρκικά, Εβραϊκά, Αραβικά και τους πολιτισμούς τους αντίστοιχα. 

Στις Σπουδές Κατεύθυνσης αποκτούν τις γνώσεις και τις μεθοδολογίες 

έρευνας που τους είναι απαραίτητες για να υπηρετήσουν την επιστήμη τους. 

Ταυτόχρονα δίνεται σημαντική ώθηση σε τομείς που είναι λιγότερο 

ανεπτυγμένοι στην Ελλάδα όπως είναι η Αρχαιομετρία, η Περιβαλλοντική 

Αρχαιολογία, η Αιγυπτιολογία, η Δομή και Ιστορία της Αραβικής, Εβραϊκής, 

Ελληνικής και Τουρκικής Γλώσσας, η Γλωσσική Επαφή, η Γλωσσική Ποικιλία 

και η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη Γλωσσολογία, ο Ρόλος των 

Παγκόσμιων και Περιφερειακών Οργανισμών, η Μελέτη Παραδοσιακών 

Συγκρούσεων καθώς και Σύγχρονων Απειλών και Προκλήσεων Ασφάλειας, η 

Συγκριτική Ανάλυση της Εξωτερικής Πολιτικής των Αραβικών Κρατών, τα 

Θεσμικά Σχήματα Συνεργασίας που αναπτύσσονται στην περιοχή 

(Ευρωμεσογειακή Συνεργασία- Ένωση για τη Μεσόγειο)101. 

Τα κοινά υποχρεωτικά μαθήματα αλλά και τα μαθήματα των 

κατευθύνσεων διδάσκονται τρεις ώρες εκτός από τα κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία διδάσκονται δυο ώρες και αντίστοιχα τα 

μαθήματα αυτά λαμβάνουν τρεις Διδακτικές Μονάδες και δυο ΔΜ102. 

Οι φοιτητές διδάσκονται ως υποχρεωτικές αφού τις επιλέξουν, έξι ώρες 

την εβδομάδα, μια από τις τρεις γλώσσες (Τουρκικά, Εβραϊκά, Αραβικά) και 

οφείλουν να συμπληρώσουν έξι εξάμηνα σπουδών. Εάν το επιθυμούν έχουν 

το δικαίωμα να επιλέξουν παραπάνω από μια γλώσσες και να την 

παρακολουθήσουν103. 

Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία η 

οποία πιστώνεται με 9ΔΜ αντί να επιλέξουν τρία από τα κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης. Για τη λήψη πτυχίου είναι απαραίτητη η 

συμπλήρωση 166ΔΜ και 168ΔΜ για τους φοιτητές της κατεύθυνσης 

Αρχαιολογίας. Πιο συγκεκριμένα, 54ΔΜ από τα κοινά υποχρεωτικά μαθήματα, 

16ΔΜ από τα κατ’ επιλογήν κοινά υποχρεωτικά μαθήματα, 42ΔΜ από 

υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης (44ΔΜ για την κατεύθυνση 

Αρχαιολογίας), 30ΔΜ από κατ’ επιλογήν μαθήματα κατεύθυνσης, 3ΔΜ από 

                                                           
101

 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010, σελ.34-35.  
102

 http://www.rhodes.aegean.gr/tms/, 26/11/13. 
103

 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010, σελ.43. 

http://www.rhodes.aegean.gr/tms/
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την υποχρεωτική ξένη γλώσσα, 15ΔΜ από την κατ’ επιλογήν υποχρεωτική 

γλώσσα και τέλος 6ΔΜ από ελεύθερες επιλογές. 

Β.2.6. Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών 

 

Το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών ιδρύθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1999 και 

ήταν εξαρτώμενο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης104. 

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 203, ΦΕΚ αριθ. φύλλου 179,6/09/1999 

σκοπός του Τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει την επιστημονική 

έρευνα και γνώση που αφορούν την ιστορία, το θρήσκευμα, τη γλώσσα και 

λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την παιδεία, την οικονομία, τις κοινωνικές και 

πολιτικές δομές και τον πολιτισμό των Βαλκανικών Λαών, τις διαθρησκειακές 

και διαπολιτισμικές σχέσεις της Ελλάδας και του Ελληνισμού γενικότερα με 

τους λαούς της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και του Ευξείνου 

Πόντου με απώτερο σκοπό να ευνοηθούν οι σχέσεις καλής γειτονίας και 

επικοινωνίας και να παρέχονται στη δημόσια διοίκηση τεκμηριωμένες 

πληροφορίες και επιστημονικά στοιχεία τα οποία να καθιστούν 

αποτελεσματικότερη τη συνεργασία της με τις βαλκανικές χώρες, τις χώρες 

της Ανατολικής Ευρώπης και του  Ευξείνου Πόντου105. 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος βασίζεται σε θέματα που 

αφορούν τους λαούς που κατοικούν στη βαλκανική χερσόνησο. Οι φοιτητές με 

το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος καταρτίζονται επιστημονικά σε δυο 

επιμέρους τομείς, δηλαδή την οικονομία, πολιτική, επιχειρηματικότητα, 

πολιτική επικοινωνία, το δίκαιο, τις διεθνείς σχέσεις από τη μια και τη γλώσσα, 

τον πολιτισμό και την ιστορία από την άλλη. Φυσικά, αναπόσπαστο κομμάτι 

του Προγράμματος Σπουδών είναι η γνώση μιας τουλάχιστον βαλκανικής 

γλώσσας ή της ρωσικής σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να την χρησιμοποιούν με 

άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο106. 

                                                           
104

 Από τον Ιανουάριο του 2003 που ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το 
Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών υπήχθη σε αυτό. 
105

 Οδηγός Σπουδών 2008-2009, σελ.12. 
106

 Σύμφωνα με τη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2007-2011 στο ΠΣ ως υποχρεωτικά 
επιλογής ή ως ελεύθερες επιλογές προσφέρονται κάποια παιδαγωγικά μαθήματα. Οι 
φοιτητές αφού επιλέξουν τέσσερα παιδαγωγικά μαθήματα μπορούν να αποκτήσουν 
παιδαγωγική επάρκεια για να μπορούν να διδάξουν σε διαπολιτισμικά σχολεία.   
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Μετά την αναμόρφωση που έγινε στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 στο Τμήμα υπάρχουν δυο 

κατευθύνσεις. Αρχικά τα δυο πρώτα έτη σπουδών είναι κοινά για όλους τους 

φοιτητές ενώ στο τρίτο οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν από τις κατευθύνσεις 

«Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική» και η δεύτερη είναι η κατεύθυνση 

«Γλώσσες και Πολιτισμός» τις οποίες ακολουθούν έως και το όγδοο 

εξάμηνο107. 

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών με τον τρόπο που είναι 

διαμορφωμένο είναι να έρθουν φοιτητές σε όσο το δυνατόν καλύτερη επαφή 

με όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και να αποκτήσουν τα εφόδια 

που τους είναι απαραίτητα σε θέματα σχετικά με τα Βαλκάνια. 

Συγκεκριμένα, στην κατεύθυνση της «Οικονομίας, Διοίκησης και 

Πολιτικής» οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν στο Ε΄ και ΣΤ΄ εξάμηνο 

τρία υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης, τρία υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν 

μαθήματα και ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής. Στην κατεύθυνση «Γλώσσες 

και Πολιτισμός» οι φοιτητές παρακολουθούν δυο υποχρεωτικά μαθήματα 

κατεύθυνσης108, τρία υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα και ένα μάθημα 

ελεύθερης επιλογής. 

Στο Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν ένα υποχρεωτικό 

μάθημα κατεύθυνσης το οποίο είναι η γλώσσα που έχουν ήδη επιλέξει, τρία 

υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν και ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής. Όσον αφορά 

τις βαλκανικές γλώσσες και τη ρωσική για την κατεύθυνση «Οικονομία, 

Διοίκηση και Πολιτική» τις διδάσκονται έξι ώρες την εβδομάδα Α΄ έως και το 

Δ΄ εξάμηνο ενώ για την δεύτερη κατεύθυνση «Γλώσσες και Πολιτισμός» τις 

διδάσκονται έξι ώρες από το Α΄ έως και το Η΄ εξάμηνο109. Επιπλέον, στο 

                                                           
107

 Σύμφωνα με τη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2007-2011 το ακαδημαϊκό έτος 2010-
2011 το νέο πρόγραμμα πρόβλεπε τη δημιουργία τριών κατευθύνσεων σε προπτυχιακό 
επίπεδο. Οι κατευθύνσεις θα ονομάζονταν «Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις», «Διεθνής 
Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων » και τέλος «Γλώσσες και Πολιτισμός». Όμως ο Νέος 
Νόμος για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Ν. 4009/2011) άλλαξε τα δεδομένα και έτσι οι 
κατευθύνσεις που υπάρχουν είναι οι «Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική» και η δεύτερη 
«Γλώσσες και Πολιτισμός». 
108

 Στη κατεύθυνση αυτή παρακολουθούν δυο υποχρεωτικά μαθήματα διότι η βαλκανική και 
η ρωσική γλώσσα υπολογίζονται ως δυο μαθήματα και χρεώνονται με 6ΔΜ ανά εξάμηνο.  
109

 Για την κατεύθυνση «Γλώσσες και Πολιτισμός» οι γλώσσες διδάσκονται σε όλα τα 
εξάμηνο με απώτερο σκοπό να συγκεντρώνεται το ελάχιστο όριο πιστωτικών μονάδων για το 
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στον ΑΣΕΠ το οποίο είναι 416 ώρες διδασκαλίας.  
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Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρονται παιδαγωγικά μαθήματα ως 

υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν ή ως ελεύθερες επιλογές110. 

Όλα τα μαθήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών είτε είναι 

υποχρεωτικά επιλογής είτε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ή ελεύθερης επιλογής 

χρεώνονται με 3ΔΜ ενώ οι βαλκανικές γλώσσες ή η ρωσική πιστώνονται με 

6ΔΜ σε κάθε εξάμηνο. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να 

εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, αντί τριών μαθημάτων, υπό την επίβλεψη του 

διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, η οποία πιστώνεται με 9ΔΜ. Όταν ο 

φοιτητής έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση στα μαθήματα όλων των 

εξαμήνων και έχοντας συμπληρώσει 150ΔΜ κρίνεται άξιος να λάβει το πτυχίο 

του στην επιστήμη της Βαλκανολογίας111. 

Β.2.7. Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών 

Σπουδών 

 

Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, το 

οποίο υπάγεται στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών,  ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 83, με ΦΕΚ 

αριθ. Φύλλου 65,2/03/2004 και με τους πρώτους φοιτητές να εισάγονται κατά 

το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ιδρύσεως, κύρια αποστολή του Τμήματος είναι να 

καλλιεργεί και να προάγει με την έρευνα και τη διδασκαλία, τη λογοτεχνία, την 

ιστορία, τον πολιτισμό, τους πολιτικούς θεσμούς και την οικονομία της 

Τουρκίας και των Ασιατικών Χωρών (Ιαπωνίας, Ινδίας και Κίνας), να παρέχει 

στους φοιτητές της τα εφόδια που τους είναι αναγκαία για την άριστη 

επιστημονική κατάρτισή και την επιτυχημένη επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία, να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές με σκοπό την 

εξειδίκευση των επιστημόνων σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα και τέλος να 

παρέχει στη δημόσια διοίκηση εμπεριστατωμένες πληροφορίες και 

                                                           
110

 Σύμφωνα με τη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2007-2008 έως 2010-2011, οι φοιτητές 
επιλέγοντας τέσσερα παιδαγωγικά μαθήματα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν 
παιδαγωγική επάρκεια με σκοπό να έχουν τη δυνατότητα να διδάσκουν σε διαπολιτισμικά 
σχολεία. Τα παιδαγωγικά μαθήματα του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών προσφέρονται από 
τα Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. 
111

 Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών αντλήθηκαν από τον Οδηγό 
Σπουδών 2008-2009, σελ. 24-40.   
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επιστημονικά στοιχεία που να διευκολύνουν τη συνεργασία με τη Τουρκία και 

τις Ασιατικές Χώρες. 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος υπάρχουν δυο κατευθύνσεις  

με την πρώτη να είναι η κατεύθυνση των Τουρκικών Σπουδών και η δεύτερη 

των Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών112. 

Η κατεύθυνση Τουρκικών Σπουδών, η μόνη που λειτουργεί στο Τμήμα, 

είναι χωρισμένη σε δυο ειδικεύσεις: η πρώτη ειδίκευση είναι η "Γλώσσα, 

Λογοτεχνία και Μετάφραση" και η δεύτερη είναι η "Ιστορία, Πολιτική, Κοινωνία 

και Οικονομία". Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει μαθήματα κορμού και 

ειδίκευσης, με τα πρώτα να είναι υποχρεωτικά και κοινά για όλους τους 

φοιτητές, εκτείνονται από το α' έως και το δ' εξάμηνο και συνδέονται άμεσα με 

τα γνωστικά αντικείμενα που παρέχει το Τμήμα. Με τα υποχρεωτικά 

μαθήματα επιλογής, τα οποία βοηθούν στο να επιτευχθεί η εμβάθυνση σε 

θέματα ειδίκευσης λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και τη μελλοντική 

επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών. Τα μαθήματα της τουρκικής 

γλώσσας υπάρχουν και στις δυο ειδικεύσεις διότι σκοπός του Προγράμματος 

Σπουδών είναι η άριστη γνώση της τουρκικής γλώσσας113 ανεξαρτήτως 

κατεύθυνσης ενώ τα μαθήματα ειδίκευσης τα οποία εκτείνονται από το ε' έως 

και το η' εξάμηνο διακρίνονται σε υποχρεωτικά και υποχρεωτικά μαθήματα 

επιλογής. Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου είναι 

62 από τα οποία τα 31 είναι τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, τα 27 είναι τα 

υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης και τέλος τα προσφερόμενα μαθήματα 

υποχρεωτικής επιλογής είναι 17 από τα οποία οι φοιτητές υποχρεούνται να 

επιλέξουν τα 4. Ως επιπλέον υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα 

διδάσκονται η Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι και ΙΙ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκτήσουν οι φοιτητές το πτυχίο τους 

είναι η εκπόνηση της ΠΕ η οποία είναι υποχρεωτική και μπορούν να 

αναλάβουν στο έκτο εξάμηνο αφού πρώτα έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία 

τον κύκλο σπουδών μέχρι και το εξάμηνο αυτό.. Κύριος σκοπός της εργασίας 

είναι ο φοιτητής να εμβαθύνει τις γνώσεις του γύρω από το αντικείμενο των 

                                                           
112

 Η κατεύθυνση Τουρκικών Σπουδών άρχισε να λειτουργεί πρώτη ενώ η δεύτερη 
κατεύθυνση θα λειτουργήσει στο μέλλον εστιάζοντας στον Ιαπωνικό και Κινεζικό κόσμο.  
113
Η διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας, του πολιτισμού και της ιστορίας σε πανεπιστημιακό 

επίπεδο έχει ως στόχο να φέρει στη χώρα την επιστημονική σπουδή της γλώσσας, της 
ιστορίας και του πολιτισμού της Τουρκίας, χώρα με την οποία ο ελληνικός πολιτισμός έχει 
συναντηθεί πολύ παλιά. 
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Τουρκικών Σπουδών ώστε να αποδείξει πως έχει κατακτήσει όλες τις 

δεξιότητες που είναι απαραίτητες να έχει ως ερευνητής και ως Τουρκολόγος. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος με τον τρόπο που είναι δομημένο 

χαρακτηρίζεται λειτουργικό αλλά και συνεκτικό, διότι η διδασκαλία 

κατευθύνεται από το γενικό προς το ειδικό, από το ειδικό προς το 

εξειδικευμένο και από τη θεωρία στην πράξη114. 

Β.2.8. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών 

 

Το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών, το οποίο υπάγεται στη Φιλοσοφική 

Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε στις 31 

Ιουλίου 2007 με Προεδρικό Διάταγμα 136 και με ΦΕΚ αριθ. Φύλλου 173 και 

δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Κύρια 

αποστολή του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ είναι να καλλιεργεί και να 

προάγει με τη διδασκαλία και την έρευνα, τη γλώσσα- γλωσσολογία, τη 

λογοτεχνία, την ιστορία, τον πολιτισμό και τους πολιτικούς θεσμούς των 

Σλαβικών χωρών. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές του τα εφόδια που τους 

είναι απαραίτητα ώστε να εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για 

επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, να οργανώνει μεταπτυχιακές 

σπουδές, οι οποίες οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες 

γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα και να παρέχει στη δημόσια 

διοίκηση τεκμηριωμένες πληροφορίες και επιστημονικά στοιχεία που να 

διευκολύνουν τη συνεργασία με τις σλαβικές χώρες. 

Το Τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση των νέων, την επιστημονική 

κατάρτισή τους γύρω από θέματα που αφορούν το σλαβικό κόσμο και στην 

ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων ώστε να συμμετέχουν στη διεθνή αγορά 

εργασίας και να μπορούν μέσα από τα επιστημονικά εφόδια που θα έχουν 

αποκτήσει να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου, να 

γνωρίζουν τις αντίστοιχες γλώσσες και τέλος να μελετούν τη γλώσσα, τη 

λογοτεχνία, την ιστορία και τον πολιτισμό των σλαβικών λαών. 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις, 

η κατεύθυνση των Ανατολικών, Δυτικών και Νοτίων Σλαβικών Σπουδών. 

                                                           
114

 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2011, σελ. 9-18. 
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Το πρώτο έτος είναι κοινό για όλους τους φοιτητές και δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στη Ρωσική γλώσσα. Στο τέλος του έτους αυτού οι φοιτητές είναι 

υποχρεωμένοι να επιλέξουν μια από τις προσφερόμενες γλώσσες οι οποίες 

είναι η Βουλγαρική ή Ουκρανική115. Με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου γίνεται 

η επιλογή της κατεύθυνσης από τους φοιτητές116. 

Στο όγδοο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές υποβάλλουν τη διπλωματική 

τους εργασία σε μάθημα το οποίο είναι ελεύθεροι να επιλέξουν οι ίδιοι117. 

Η επιτυχής εξέταση σε πενήντα μαθήματα και στα οχτώ εξάμηνα 

σπουδών, από τα οποία τα τριάντα έξι είναι υποχρεωτικά μαθήματα, τα 

δεκατρία είναι επιλογής, το ένα η πτυχιακή εργασία και η συμπλήρωση 

συνολικά 244 πιστωτικών μονάδων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε οι 

φοιτητές να λάβουν το πτυχίο τους. Όλα τα μαθήματα που περιέχονται στο 

πρόγραμμα σπουδών είναι τρίωρα και σε κάθε εξάμηνο οι φοιτητές 

διδάσκονται υποχρεωτικά έξι μαθήματα εκτός από το τελευταίο στο οποίο 

διδάσκονται πέντε. Στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα τα πέντε από τα έξι 

μαθήματα είναι προκαθορισμένα και οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να 

επιλέξουν ένα έκτο από τα σαράντα δυο προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. 

Στα τέσσερα τελευταία εξάμηνα υπάρχουν δυο μαθήματα επιλογής, το ένα 

από αυτά όμως είναι υποχρεωτικά η δεύτερη σλαβική γλώσσα η οποία 

επιλέγεται μεταξύ των εκάστοτε προσφερόμενων γλωσσών.  

 

 

 

 

                                                           
115

 Στο άμεσο μέλλον θα προστεθούν στο πρόγραμμα σπουδών η Πολωνική, Σερβοκροατική 
και η Τσεχική γλώσσα. 
116

 Λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού λειτουργεί μόνο η κατεύθυνση των Ανατολικών 
Σλαβικών Σπουδών. 
117

 Η πτυχιακή εργασία λαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή με πιστοποιητικό της 
γραμματείας ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις  στα 2/3 των μαθημάτων όλων των 
προηγούμενων εξαμήνων. Το θέμα της εργασίας πρέπει να είναι σχετικό με τα γνωστικά 
αντικείμενα του Τμήματος και επιλέγεται από τον φοιτητή σε συνεργασία με έναν από τους 
διδάσκοντες του Τμήματος. Η γλώσσα της εργασίας είτε είναι ρωσική ή ελληνική  επιλέγετε 
από τον ίδιο τον φοιτητή και η έκτασή της πρέπει να είναι 30 σελίδες (χωρίς τα παραρτήματα, 
εικόνες, βιβλιογραφία και ευρετήρια) ή περίπου 8.000 λέξεις. 
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Β.2.9. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 

Χωρών 

 

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

είναι ένα διεπιστημονικό Τμήμα το οποίο ιδρύθηκε με Π.Δ. 90/2000 και ΦΕΚ 

αριθ. φύλλου 74, στις 10 Μαρτίου 2000 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 

Σεπτέμβριο του 2000. 

Κύρια αποστολή του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ Ιδρύσεως είναι η 

καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση με τη διδασκαλία και την έρευνα, της 

γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών 

των Παρευξείνιων Χωρών ιδίως των ελληνικής καταγωγής και η κατάρτιση 

επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν, να κατανοούν και να 

διαδίδουν τις γλώσσες, την λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των 

προαναφερόμενων χωρών, όπως Ελλήνων, Ρώσων, Τούρκων και λοιπών. 

Στο Τμήμα λειτουργούν τρεις Τομείς, ο πρώτος είναι ο Τομέας της 

Γλώσσας και Φιλολογίας. Σε αυτόν το Τομέα συγκεντρώνονται όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα που είναι αναγκαία για να καταρτιστούν επιστήμονες με 

γνώσεις πάνω σε γλωσσικά, γλωσσολογικά και φιλολογικά θέματα που 

αναφέρονται στις παρευξείνιες χώρες. Στα γλωσσικά αντικείμενα υπάγονται οι 

παρευξείνιες και δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες, στα γλωσσολογικά γνωστικά 

αντικείμενα περιλαμβάνονται τα μαθήματα μετάφρασης και διερμηνείας και τα 

γνωστικά αντικείμενα της διδακτικής των παρευξείνιων γλωσσών και τέλος 

στα φιλολογικά γνωστικά αντικείμενα περιλαμβάνονται μαθήματα όπως είναι η 

γραμματεία και η λογοτεχνία των παρευξείνιων λαών. Στον Τομέα της 

Ιστορίας και Πολιτισμού οι επιστήμονες καταρτίζονται στην Ιστορία και τον 

Πολιτισμό των Παρευξείνιων Λαών. Στα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας 

πραγματοποιείται μια ευρύτερη επισκόπηση γύρω από την ιστορία και 

αρχαιολογία του παρευξείνιου χώρου, του Πολιτισμού όπου γίνεται 

θρησκειολογική επισκόπηση του χώρου, στη λαογραφία, εθνογραφία, 

κοινωνική δημογραφία, περιβάλλον, αισθητική και αρχιτεκτονική των 

παρευξείνιων λαών, εθνομουσικολογία των παρευξείνιων χωρών και τα 

συναφή και τέλος στον Τομέα των Κοινωνικών Επιστημών καταρτίζονται 

επιστήμονες στην Κοινωνιολογία, την Οικονομία και τις Δημόσιες και Διεθνείς 

Σχέσεις, στο παρευξείνιο χώρο. Καλύπτονται τα γνωστικά αντικείμενα της 
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Κοινωνιολογίας, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, σύγχρονες τάσεις στην 

κοινωνική θεωρία, ιστορία κοινωνιολογικών θεωριών, του Δικαίου, Δημόσιο 

Διεθνές Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο εμπορικών συναλλαγών στον 

παρευξείνιο χώρο, στοιχεία Δημοσίου Δικαίου και τα συναφή, της Οικονομίας, 

Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων, στοιχεία πολιτικής οικονομίας, ο 

παρευξείνιος χώρος στην παγκόσμια οικονομική οργάνωση, οικονομική 

δυναμική του παρευξείνιου χώρου, Ο.Σ.Ε.Π. (Οικονομική Συνεργασία 

Εύξεινου Πόντου), Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συναφή και τέλος των Διεθνών 

Σχέσεων, Διεθνείς σχέσεις στον παρευξείνιο χώρο, Διεθνείς πολιτικές και 

οικονομικές σχέσεις στον παρευξείνιο χώρο, Ελληνική πολιτική στον 

παρευξείνιο χώρο και τα συναφή. 

Το Πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα τα 

οποία αναφέρονται στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα και τα οποία οι 

φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και μαθήματα κατ' 

επιλογήν υποχρεωτικά τα οποία επιλέγει ο φοιτητής από μια λίστα 

προσφερόμενων μαθημάτων. Τα μαθήματα επιλογής έχουν τις ίδιες 

διδακτικές μονάδες με αυτά των υποχρεωτικών μαθημάτων118. 

Η επιλογή της κύριας παρευξείνιας γλώσσας γίνεται από το πρώτο 

κιόλας εξάμηνο, η παρακολούθηση της είναι υποχρεωτική και στα οκτώ 

εξάμηνα και η διδασκαλία από το πρώτο έως και το έκτο εξάμηνο είναι έξι 

ώρες την εβδομάδα και τρεις ώρες για τα δυο τελευταία εξάμηνα. Στο τρίτο 

εξάμηνο σπουδών είναι προαιρετική η επιλογή μιας δεύτερης παρευξείνιας 

γλώσσας δηλαδή της ρωσικής, τουρκικής, ρουμανικής ή βουλγαρικής, αν 

όμως την επιλέξει ο φοιτητής πρέπει να την ακολουθήσει υποχρεωτικά μέχρι 

και το τελευταίο. Οι ώρες διδασκαλίας για την δεύτερη παρευξείνια γλώσσα, 

όπως προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών, είναι τρεις ώρες την 

εβδομάδα και σε πολλές περιπτώσεις γίνεται συνδιδασκαλία με την κύρια 

παρευξείνια γλώσσα119. 

Η διπλωματική εργασία στο Τμήμα Γ.Φ.Π.Π.Χ είναι προαιρετική τόσο για 

τους φοιτητές όσο και για τα μέλη ΔΕΠ και εκπονείται κατά τη διάρκεια των 

                                                           
118

 Μία διδακτική μονάδα (Δ.M.) αντιστοιχεί σε μια ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο (όταν 
πρόκειται για αυτοτελή διδασκαλία μαθήματος) και σε μια ως τρεις ώρες διδασκαλίας επί ένα 
εξάμηνο όταν πρόκειται για μαθήματα που συνοδεύονται από εργαστηριακές, 
φροντιστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις. 
119

http://bscc.duth.gr/undergraduate/guide/, 17/01/2014.  

http://bscc.duth.gr/undergraduate/guide/
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δυο τελευταίων εξαμήνων120. Οι φοιτητές αφού εξετασθούν επιτυχώς σε όλα 

τα μαθήματα και συμπληρώσουν τις ΔΜ που απαιτούνται είναι άξιοι να 

λάβουν το πτυχίο τους121. 

                                                           
120

 Τα μέλη ΔΕΠ κάθε Μάιο μέσω της Γραμματείας, παρουσιάζει για το επόμενο ακαδημαϊκό 
έτος έως πέντε θέματα τα οποία αφού εγκριθούν από τη Γ.Σ. του Τμήματος και ορισθεί για 
κάθε ένα και ένας εξεταστής, ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου. Το Δεκέμβριο 
υποβάλλεται έκθεση προόδου από τον εξεταστή όπου αν πιστοποιείται καθυστέρηση ή 
απροθυμία του φοιτητή να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του, παύει η συνέχιση της 
διαπραγμάτευσης με εισήγηση του εξεταστή και απόφαση της Γ.Σ. και δεν υπάρχει καμιά 
συνέπεια για το φοιτητή. Όταν ολοκληρωθεί η Δ.Ε., το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου, 
υποβάλλονται στη Γραμματεία τρία δακτυλογραφημένα και βιβλιοδετημένα αντίτυπα, 2 για 
τους εξεταστές και 1 για τη βιβλιοθήκη, και ορίζεται από τους εξεταστές και το φοιτητή 
ημερομηνία παρουσίασης γεγονός που ανακοινώνεται επίσημα. 
121

 Ό.π. 
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Μέρος τρίτο 

 

Γ.1. Πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση των 

φοιτητών και αποφοίτων 

 

Σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Βαλκανικών και Σλαβικών 

Σπουδών οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση με 

σκοπό να εμβαθύνουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από 

θέματα που έχουν άμεση σχέση με την ειδικότητα την οποία έχουν επιλέξει να 

ακολουθήσουν και φυσικά θέματα που αφορούν τη Βαλκανική Χερσόνησο 

αντίστοιχα. 

Συγκεκριμένα στο Τμήμα ΞΓΜΔ η ΠΑ είναι προαιρετική και στοχεύει 

στον εμπλουτισμό των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές στο 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών122. 

Οι φοιτητές όλων των κατευθύνσεων ή ειδικεύσεων μπορούν να 

πραγματοποιήσουν τη ΠΑ τους αρκεί να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. 

Η διάρκεια αυτής κυμαίνεται σε δυο μήνες για τους φοιτητές που φοιτούν σε 

κανονικό εξάμηνο σπουδών και από δυο έως τέσσερις μήνες για τους επί 

πτυχίω φοιτητές ανάλογα με τις θέσεις που είναι διαθέσιμες123. 

                                                           
122

 Για να μπορέσουν οι φοιτητές να  πραγματοποιήσουν ΠΑ πρέπει να έχουν τελειώσει το 

τελευταίο εξάμηνο σπουδών τους, να είναι επί πτυχίω φοιτητές και να οφείλουν μέχρι πέντε 
μαθήματα για την υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας τους για χρονικό διάστημα όχι 
μεγαλύτερο από ένα ημερολογιακό έτος μετά το πέρας των κανονικών εξαμήνων φοίτησης. 
Να μην έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε δραστηριότητα ΠΑ που υλοποιήθηκε στο ίδιο το 
Τμήμα, να μην έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στα 
επιστημονικά και ερευνητικά αντικείμενα στα οποία το Τμήμα αναπτύσσει δραστηριότητα ΠΑ, 
να μην έχει καλυφθεί ο μεγαλύτερος αριθμός των προσφερομένων θέσεων απασχόλησης στο 
πλαίσιο της ΠΑ, και να είναι δυνατή η συμμετοχή φοιτητών που έχουν τελειώσει το ΣΤ' 
Εξάμηνο  σπουδών. 
123

 Πλήρη απασχόληση θεωρείται η οκτάωρη απασχόληση, πέντε ημέρες την εβδομάδα και 

όλες οι εργάσιμες ημέρες του μήνα. Μέσα σε δύο εβδομάδες από την έναρξη της ΠΑ 
κατατίθεται στον Επόπτη Διδάσκοντα, από τον ασκούμενο φοιτητή και τον Συνεργαζόμενο 
Φορέα ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα απασχόλησης, η περιγραφή του αντικειμένου της ΠΑ, 
αλλά και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που δε γίνει η κατάθεση του 
χρονοδιαγράμματος και του συνοδευτικού υλικού, το γεγονός αυτό αποτελεί, λόγο διακοπής 
της ΠΑ του φοιτητή στον συγκεκριμένο φορέα, χωρίς να χρειάζεται να υπάρξει κάποια άλλη 
διατύπωση. Εάν παραλειφθεί η κατάθεση του χρονοδιαγράμματος από την πλευρά του 
ασκούμενου φοιτητή, τότε διακόπτεται κάθε παροχή του Τμήματος προς τον φοιτητή, χωρίς 
να χρειαστεί καμιά άλλη διατύπωση, και ο φοιτητής δεν έχει το δικαίωμα απασχόλησής του σε 
άλλον Συνεργαζόμενο φορέα του Τμήματος. 
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Στο Τμήμα ΒΣΑΣ η ΠΑ δεν είναι υποχρεωτική, είναι αμειβόμενη και 

διαρκεί μέχρι έξι μήνες124. 

Σύμφωνα με την 2η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011 του 

Τμήματος κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 

ολοκληρώθηκαν δυο κύκλοι Πρακτικής Άσκησης (από 1/10/2010- 31/12/2010 

και 1/3/2011- 30/6/2011 αντίστοιχα) και στις 1/7/2011 ξεκίνησε ο τρίτος κύκλος 

Πρακτικής Άσκησης που ολοκληρώθηκε στις 31/10/2011. Κατά τη διάρκεια 

των κύκλων αυτών 21 φοιτητές ολοκλήρωσαν την ΠΑ και απασχολήθηκαν  σε 

13 φορείς125. 

Στο Τμήμα ΜΣ η ΠΑ δεν είναι υποχρεωτική, διαρκεί μέχρι δυο μήνες και 

στοχεύει στο να έρθουν οι φοιτητές σε επαφή με το αντικείμενο της 

κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει και με τον εργασιακό χώρο αντίστοιχα, να 

εξοικειωθούν και να αποκτήσουν μια επαφή με το παραγωγικό σύστημα της 

χώρας και τέλος να δημιουργήσουν μια γέφυρα με σκοπό τη μετάδοση των 

γνώσεων που έχουν αποκτήσει από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

στους φορείς απασχόλησης τους. Επίσης μέσω αυτής αποκτούν εμπειρία η 

οποία θα τους είναι απαραίτητη για το βιογραφικό τους ως μια προϋπηρεσία 

αλλά και τους παρέχονται πολλές πιθανότητες να προσληφθούν  στους ίδιους 

φορείς που κάνουν τη ΠΑ τους126. 

Η ΠΑ ξεκίνησε το 2005 και υλοποιείται σε αντίστοιχους με τις 

κατευθύνσεις φορείς. Για τους φοιτητές που επέλεξαν την κατεύθυνση της 

«Αρχαιολογίας» η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται στους 

αρχαιολογικούς χώρους της Ικαρίας με συνεργασία της Εταιρείας Ικαριακών 

Μελετών και στον αρχαιολογικό χώρο του Γυαλιού Νισύρου με την 

υποστήριξη της ΑΕ ΛΑΒΑ.  

Για την κατεύθυνση «Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου» η 

ΠΑ πραγματοποιείται στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Αρχείο- Κριαρά στη 

Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, στο Ιστορικό Λεξικό της 

Ακαδημίας Αθηνών και στο Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του 

Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης και τέλος για την τρίτη κατεύθυνση 
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 Ό.π. 
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η
 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011, σελ. 22-23. 

126
 Σύμφωνα με την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης κανένας φοιτητής που 

πραγματοποίησε ΠΑ δεν απασχολήθηκε στο φορέα και μετά το τέλος του προγράμματος, 
σελίδα 54. 
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«Διεθνείς Σχέσεις και Οργανισμοί» η ΠΑ γίνεται στο Ελληνικό Κέντρο 

Ευρωπαϊκών Μελετών, στο Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού του 

Υπουργείου Εξωτερικών, σε διάφορες Διευθύνσεις του Υπουργείου 

Εξωτερικών και στη Βουλή των Ελλήνων. Ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-

2010 εγκρίθηκε νέο πρόγραμμα ΠΑ το οποίο ολοκληρώθηκε μέχρι και τις 

30/09/2012 στους παρακάτω φορείς: Για την κατεύθυνση της «Αρχαιολογίας» 

στην ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, στο 

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών, στο Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο Αθηνών, στην Εταιρεία Ικαριακών Μελετών. Η ΠΑ της κατεύθυνσης 

«Γλωσσολογίας της Νοτιοανατολικής Μεσογείου» πραγματοποιήθηκε στο 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Αρχείο - Κριαρά στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο 

Μικρασιατικών Σπουδών, στο Ιστορικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών, στο 

Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής 

Τραπέζης, στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, στο Διεθνές Κέντρο 

Συγγραφέων και Μεταφραστών στη Ρόδο και στο Εργαστήριο Γλωσσολογίας  

Ν.Α. Μεσογείου του Τμήματος. Τέλος, στο Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών 

Μελετών, σε Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, στη Βουλή των 

Ελλήνων, στο Διεθνές Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών Ευξείνου Πόντου, στο 

Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών και στο Ίδρυμα Δωδεκανήσου για τους 

φοιτητές της κατεύθυνσης «Διεθνείς Σχέσεις και Οργανισμοί»127. 

Στο Τμήμα ΒΣ οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν τη 

δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ΠΑ με σκοπό να εξοικειωθούν με το 

εργασιακό και επαγγελματικό περιβάλλον στο οποίο θα ενταχθούν μετά την 

ολοκλήρωση των σπουδών τους. 

Αρχικά οι φοιτητές παρακολουθούν σεμινάρια τα οποία διαρκούν 50 

ώρες τα οποία ενημερώνουν τους φοιτητές σχετικά με τις τεχνικές ανεύρεσης 

εργασίας, την  επιχειρηματικότητα στις βαλκανικές χώρες και τη Ρωσία, τις 

υπηρεσίες που παρέχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στις χώρες αυτές και τις τεχνικές μετάφρασης και διερμηνείας. Στη συνέχεια οι 

φοιτητές στέλνονται στον αντίστοιχο φορέα που θέλουν να υλοποιήσουν τη 

ΠΑ τους και συνεργάζεται φυσικά με το πανεπιστήμιο για να 

πραγματοποιήσουν 150 ωρών ΠΑ μέσα σε τρεις μήνες. Οι φοιτητές αφού 
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http://www.alpha-ed.gr/files/dialego9.pdf, 19/3/14. 
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ολοκληρώσουν τη ΠΑ λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση και τη βεβαίωση 

συμμετοχής στο πρόγραμμα προϋπηρεσίας. 

Μερικοί από τους συνεργαζόμενους φορείς στους οποίους 

απασχολήθηκαν φοιτητές είναι οι εξής: Υπουργείο Εξωτερικών- Υπηρεσία 

Διεθνών Σχέσεων, Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Γραφείο Προξενικών, 

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Μοναστηρίου, Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, Εμπορικά Επιμελητήρια (Φλώρινας, Κοζάνης, 

Πέλλας και Καστοριάς),Ίδρυμα Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Εταιρεία 

Μακεδονικών Σπουδών, Αναπτυξιακή Εταιρεία Φλώρινας, Κέντρο 

Διαβαλκανικής Συνεργασίας, Τράπεζες (Εθνική και Eurobank), Εφημερίδες128. 

Στο Τμήμα ΤΣΑΣ από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 οι φοιτητές 

μπορούν να πραγματοποιήσουν ΠΑ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ. Σκοπός της είναι οι φοιτητές να 

αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας η οποία 

θα αποτελέσει για αυτούς το πολύτιμο όπλο που θα τους βοηθήσει να 

ανταπεξέλθουν στις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας και στα νέα δεδομένα 

που συνεχώς προκύπτουν129. 

 Η ΠΑ πραγματοποιείται σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα 

και έχουν σχέση με θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού, Πολιτικής και Οικονομίας, 

Γλώσσας, Φιλολογίας και Γλωσσολογίας όπως είναι το Κέντρο Μικρασιατικών 

Σπουδών, η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, το ΕΛΙΑΜΕΠ, 

το Research Institute of European and American Studies, ο Σύλλογος 

Ιμβρίων, η Ελληνική Εταιρεία Σπουδών Μέσης Ανατολής κ.ά.. Κατά τη 

διάρκεια της ΠΑ εργάζονται 29 φοιτητές για τέσσερις μήνες και υπάρχει μια 

συνεχής επικοινωνία με τον αρμόδιο επιστημονικό υπεύθυνο του 

προγράμματος130. 

Στο Τμήμα ΣΣ η ΠΑ διαρκεί τέσσερις μήνες κατά τη διάρκεια της οποίας 

υπάρχει μια συνεχής επικοινωνία με τον αρμόδιο επιστημονικό υπεύθυνο του 

προγράμματος για την επίβλεψη της συνολικής πορείας των φοιτητών. 

Υλοποιώντας τη ΠΑ οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με το 

εργασιακό περιβάλλον στο οποίο μελλοντικά θα ενταχθούν. Άρα αποκτούν 
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 Οδηγός Σπουδών 2008-2009, σελ. 22-24, 142-144. 
129

 Οδηγός Σπουδών 2013-2014, σελ. 316. 
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 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009- 2011, σελ. 19. 
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εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας έχοντας με αυτό τον 

τρόπο την ευκαιρία να σχηματίσουν τη δική τους άποψη, η οποία θα βασίζεται 

σε πραγματικά γεγονότα, σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, το ύψος των 

απολαβών, την αγορά εργασίας και το εργασιακό γίγνεσθαι γενικότερα. 

Ένα επιπρόσθετο όφελος για τους φοιτητές είναι το γεγονός ότι δίνεται η 

ευκαιρία σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και οργανισμούς να τους γνωρίσουν με 

σκοπό να επιλεχθούν ως μελλοντικό επιστημονικό προσωπικό δίνοντας με 

τον τρόπο αυτό μια σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας. Η ΠΑ πραγματοποιείται σε φορείς που ασχολούνται με θέματα 

ιστορίας-πολιτισμού, γλώσσας- φιλολογίας και γλωσσολογίας, οικονομίας- 

διεθνών σχέσεων δίνοντας στους φοιτητές την ευκαιρία να βελτιώσουν τις 

δεξιότητες που έχουν αποκτήσει ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις 

προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας131. 

Τέλος στο Τμήμα ΓΦΠΠΧ η ΠΑ στοχεύει στο να εξοικειωθούν οι φοιτητές 

με την διδακτική και παιδαγωγική διαδικασία, να γνωρίσουν τις μεθόδους 

διδασκαλίας των γλωσσών τόσο της ελληνικής όσο και της παρευξείνιας και 

να εξασκηθούν με τον σχεδιασμό της διδασκαλίας ενοτήτων που αντλούν το 

περιεχόμενο τους από το Πρόγραμμα Σπουδών για την υποχρεωτική 

εκπαίδευση όσον αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και της 

ελληνικής ιστορίας- πολιτισμού και ενοτήτων της παρευξείνιας γλώσσας 

επιλογής τους και του πολιτισμού της αντίστοιχης χώρας. 

Επιπλέον μέσω της διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της ΠΑ ανακύπτουν 

προβλήματα στα προαναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα, προβλήματα τα 

οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα, ιδιαίτερα όταν διαπιστώνονται να 

υπάρχουν μέσα σε ένα μαθητικό δυναμικό το οποίο πολιτισμικά και γλωσσικά 

είναι ανομοιογενές. Οι ώρες διδασκαλίας είναι έξι τρίωρα με σημείο αναφοράς 

την ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό, έξι τρίωρα με σημείο 

αναφοράς την παρευξείνια γλώσσα που έχει επιλέξει ο φοιτητής και του 

πολιτισμού της αντίστοιχης χώρας και ένα τρίωρο για συμπεράσματα και 

συζήτηση132. 
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 http://www.slavstud.uoa.gr, 13/01/2014. 
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 Οι φοιτητές παρακολουθούν διαλέξεις, σχολιάζουν διδασκαλίες στο εργαστήριο 

προβολών του Τμήματος, οργανώνουν οι ίδιοι διδασκαλίες σε επίπεδο σχεδιασμού και 
ανταλλαγής απόψεων. Επίσης αναλαμβάνουν την εκπόνηση εργασιών που αφορούν τη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε παλιννοστούντες, αλλοδαπούς, 

http://www.slavstud.uoa.gr/
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Όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση των Πτυχιούχων, οι 

απόφοιτοι του Τμήματος ΞΓΜΔ έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως 

μεταφραστές και να μεταφράσουν οποιοδήποτε κείμενο έχει δημοσιευτεί από 

δημόσια αρχή, ως οι μόνοι υπεύθυνοι για την εγκυρότητα και το περιεχόμενο 

της μετάφρασης και ως διερμηνείς έχοντας ως κύρια επαγγελματική 

δραστηριότητα τη διερμηνεία. Ακόμα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους σε φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα αλλά και ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες. Επίσης έχουν την ικανότητα και δυνατότητα να μεταφέρουν 

μέσω της τεχνικής της μετάφρασης και της διερμηνείας κείμενα ή ομιλίες από 

τη γλώσσα που έχουν διδαχτεί και έχουν εξειδικευτεί στη ελληνική και το 

αντίστροφο. Τέλος, μπορούν να συνεργαστούν με διεθνείς οργανισμούς, 

όπως είναι ο ΟΟΣΑ, το ΝΑΤΟ, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση κ.ά.133. 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΒΣΑΣ έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε 

διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και σε προκηρύξεις που πραγματοποιούν φορείς 

από τον χώρο των δυο ειδικεύσεων που υπάρχουν στο Τμήμα. Επίσης 

μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο τομέα όπως στο διπλωματικό 

σώμα, σε υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, σε διεθνούς οργανισμούς όπως 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Παρευξείνια Τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης 

των Βαλκανίων, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως στη Διεθνή Αμνηστία, 

                                                                                                                                                                      
νεοπρόσφυγες μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, της ελληνικής ιστορίας-πολιτισμού, 
της παρευξείνιας γλώσσας επιλογής τους ως μητρική και του πολιτισμού της αντίστοιχης 
χώρας. Προχωρούν στη δημιουργία διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία των γλωσσών και 
του πολιτισμού των παρευξείνιων χωρών, αφού από την ελληνική πολιτεία μέχρι στιγμής δεν 
έχει προβλεφτεί αντίστοιχη δράση. Η οργάνωση του μαθήματος ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος που έχουν την ευθύνη των γνωστικών αντικειμένων που αφορούν τη διδακτική της 
ελληνικής και των παρευξείνιων γλωσσών. Στη «Διδακτική Μεθοδολογία- Πρακτικές Ασκήσεις 
ΙΙ» οι φοιτητές παρακολουθούν εναλλάξ ένα θεωρητικό μάθημα στο οποίο ενημερώνονται για 
το ιδιαίτερο περιεχόμενο και την αντίστοιχη μεθοδολογία του μαθήματος για τις τάξεις στις 
οποίες θα εφαρμοστούν οι προτεινόμενες διδασκαλίες και συμμετέχουν στο σχεδιασμό τους. 
Στη συνέχεια παρακολουθούν την υλοποίηση των διδασκαλιών και τις αξιολογούν. Επίσης 
αναλαμβάνουν εργασίες-σχέδια διδασκαλίας ενοτήτων γλώσσας (ελληνικής και παρευξείνιας 
επιλογής τους) και ιστορίας-πολιτισμού (ελληνικού και παρευξείνιας χώρας). Στη «Διδακτική 
Μεθοδολογία- Πρακτικές Ασκήσεις ΙΙΙ» οι φοιτητές διαχωρίζονται σε υποομάδες των 8-10 
μελών, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των φοιτητών που επέλεξαν το μάθημα. 
Αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση δύο διδασκαλιών: γλώσσας και ιστορίας (ελληνική 
γλώσσα-ιστορία-πολιτισμός και παρευξείνια γλώσσα-πολιτισμός της αντίστοιχης χώρας). 
Αναλύουν και αξιολογούν τη διδασκαλία που πραγματοποίησαν με σημείο αναφοράς τους 
στόχους που τέθηκαν, την παιδαγωγική και διδακτική τους συμπεριφορά και την 
αποτελεσματικότητα των επιλογών τους. Καταγράφουν τις διδασκαλίες τους και καταθέτουν 
τις γραπτές τους εργασίες. 
133
Οι πληροφορίες προέρχονται από τη ιστοσελίδα http://www.edu4u.gr/, 18/11/2013.  

http://www.edu4u.gr/
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στο Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων, στη Κοινωνική 

Αλληλεγγύη, στο ΑΡΣΙΣ , σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες, σε 

πολυεθνικές, σε βιβλιοθήκες και μουσεία, σε ερευνητικά κέντρα καθώς και στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και τέλος στην εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί 

για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους 134. 

Από το 2007 οι απόφοιτοι με ειδίκευση στα Οικονομικά και τις Διεθνείς 

Επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στο Οικονομικό 

Επιμελητήριο135. 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΜΣ μπορούν να απασχοληθούν σε φορείς 

του δημοσίου και ιδιωτικού Τομέα όπως είναι τα Υπουργεία Εξωτερικών, 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τύπου, σε ιδιωτικά μουσεία και ιδρύματα 

πολιτισμού, σε ξένες αρχαιολογικές σχολές, σε Ινστιτούτα Γλωσσολογίας και 

Επεξεργασίας Λόγου, σε πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα, στη 

δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε μεταφραστικά γραφεία 

και σε διεθνείς οργανισμούς, σε επιχειρήσεις και εταιρείες όπως ΝΑΤΟ, ΕΕ, 

ΟΥΝΕΣΚΟ, ΟΠΕΚ, WHO κ.λπ. σε διεθνείς εμπορικές και τεχνικές 

επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 

ευρύτερο Μεσογειακό χώρο136. 

Στη συνέχεια, οι απόφοιτοι του Τμήματος ΒΣ μπορούν να 

απασχοληθούν σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς της Ελλάδας και των 

αντίστοιχων χωρών ως υπάλληλοι, υπηρεσιακά στελέχη, στελέχη εταιρείας με 

οικονομική δράση στα Βαλκάνια, ως εκπαιδευτές, ανταποκριτές και δάσκαλοι 

των βαλκανικών γλωσσών και της ρωσικής137. 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΤΣΑΣ μπορούν να εργαστούν ως 

μεταφραστές της τουρκικής γλώσσας, ως υπάλληλοι σε Ινστιτούτα Μελετών, 

στο Υπουργείο Εξωτερικών και τέλος μπορούν να διδάξουν τη τουρκική 

γλώσσα138. 

Τέλος οι απόφοιτοι του Τμήματος ΓΦΠΠΧ μπορούν να εργασθούν σε 

δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, ως σύμβουλοι και 

εμπειρογνώμονες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν 
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 http://www.uom.gr/index.php?tmima=8&categorymenu=2, 25/11/2013. 
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2
η
 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011, σελ. 22. 

136
http://www.alpha-ed.gr/files/dialego9.pdf, 19/3/14. 

137
 Οδηγός Σπουδών 2008-2009, σελ. 22-24, 142-144. 

138
 http://prooptikiedu.gr, 8/1/14. 

http://www.uom.gr/index.php?tmima=8&categorymenu=2
http://www.alpha-ed.gr/files/dialego9.pdf
http://prooptikiedu.gr/
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επιχειρηματικές κα επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της 

Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής, στο Διπλωματικό Σώμα ως 

μορφωτικοί και εμπορικοί ακόλουθοι, ως ακόλουθοι Τύπου, 

εμπειρογνώμονες, σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής 

Βοήθειας και σε μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια 

Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, OXFAM, 

Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ευρωπαϊκή Προοπτική, σε ερευνητικά ιδρύματα στην 

Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στο χώρο της  Βαλκανικής, 

της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής και στην εκπαίδευση για τη 

διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους. 

Συγκεκριμένα ως πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν τις 

γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών προέλευσης των αλλοδαπών, 

παλιννοστούντων και νεοπροσφύγων. 
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Γ.2. Εγχειρίδια διδασκαλίας των βαλκανικών γλωσσών και της 

ρωσικής 

 

Στο Τμήμα ΞΓΜΔ οι στόχοι διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας και τα 

εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται σε όλα τα εξάμηνα είναι τα εξής: 

Στο μάθημα "Τουρκική γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες Ι" οι 

φοιτητές έρχονται σε μια πρώτη επαφή με το αλφάβητο της τουρκικής 

γλώσσας, τα σύμφωνα και τα φωνήεντα της, τα ουσιαστικά, τις πτώσεις, τα 

επίθετα, τις αντωνυμίες, τα βασικά επιρρήματα, τις προθέσεις και τους 

απλούς χρόνους των ρημάτων όπως είναι ο ενεστώτας και ο αόριστος. Στη 

"Τουρκική γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες ΙΙ" πραγματοποιείται η 

διδασκαλία κάποιων επιπλέον βασικών, απλών χρόνων και η διδασκαλία 

μερικών σύνθετων χρόνων και οι φοιτητές γνωρίζουν τους ιδιαίτερους 

γλωσσικούς τύπους της γλώσσας όπως είναι οι παραγωγικές καταλήξεις. Οι 

φοιτητές καλούνται να εμπεδώσουν τα γραμματικά φαινόμενα μέσω της 

μετάφρασης κειμένων με βασικό βαθμό δυσκολίας. Στο μάθημα "Τουρκική 

γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες ΙΙΙ" οι φοιτητές είναι ικανοί να 

εμβαθύνουν σε κείμενα μεσαίου βαθμού δυσκολίας. Επιπλέον καλούνται να 

αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες επικοινωνίας μέσω ηχητικού υλικού. 

Τέλος, στη "Τουρκική γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες ΙV" οι 

φοιτητές εφαρμόζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει σε όλα αυτά τα 

μαθήματα σε μεταφράσεις που καλούνται να κάνουν και διδάσκονται 

γραμματικά φαινόμενα μέσης δυσκολίας. Επιδιωκόμενος στόχος του 

μαθήματος είναι η ανάπτυξη βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων. 

Στο Τμήμα ΞΓΜΔ, η τουρκική γλώσσα σε όλα τα εξάμηνα διδάσκεται 

από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Μιχαλακόπουλο και το εγχειρίδιο 

που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση της διδασκαλίας  είναι το βιβλίο 

της Σελλά-Μάζη, Ε., Στοιχεία αντιπαραβολικής Γραμματικής Ελληνικής-

Τουρκικής, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 2004139. 

Στο Τμήμα ΒΣΑΣ για τη κάλυψη της διδακτέας ύλης οι καθηγητές κάνουν 

χρήση πολλαπλής βιβλιογραφίας ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 
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 http://www.dflti.ionio.gr/, 18/11/2013.  

http://www.dflti.ionio.gr/
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χρησιμοποιούν σημειώσεις για τη καλύτερη κατανόηση των θεματικών 

ενοτήτων που διδάσκουν. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους στόχους 

διδασκαλίας των γλωσσών σε κάθε εξάμηνο, στους καθηγητές που διδάσκουν 

τις βαλκανικές, ανατολικές και σλαβικές γλώσσες και τα εγχειρίδια που 

χρησιμοποιούν.  

Στόχος του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου στη διδασκαλία της ρωσικής 

γλώσσας είναι οι φοιτητές να μάθουν το αλφάβητο της ρωσικής γλώσσας με 

σκοπό να διαβάζουν απλά κείμενα.  

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η εισαγωγή στο γραμματικό σύστημα της 

γλώσσας, μαθαίνουν τη κλίση του ονοματικού και ρηματικού συστήματος 

ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνούν σε προφορικό επίπεδο στην 

καθημερινότητα. 

Στο τρίτο εξάμηνο διδάσκονται τις πτώσεις των κλιτών μερών του λόγου 

και των κύριων ονομάτων, τη δοτική πτώση στις απρόσωπες προτάσεις, τον 

τρόπο κλίσης των ρημάτων, τα απρόθετα και εμπρόθετα ρήματα κίνησης, τις 

εγκλίσεις των ρημάτων, τον τρόπο παραγωγής, τα απόλυτα και τακτικά 

αριθμητικά, τις ερωτηματικές, αρνητικές και αόριστες αντωνυμίες. Σε 

συντακτικό επίπεδο μαθαίνουν τους συνδέσμους όλων των τύπων στις 

σύνθετες προτάσεις και στην παραγωγή πλάγιου λόγου. Τέλος σε προφορικό 

επίπεδο οι φοιτητές στο εξάμηνο αυτό είναι ικανοί να εκφράζονται σε απλές 

καθημερινές καταστάσεις όπως για παράδειγμα να μιλούν για την εργασία, 

την υγεία, τον καιρό, τον ελεύθερο χρόνο, να συζητούν σε καταστήματα, σε 

υπηρεσίες, στη βιβλιοθήκη, στο εστιατόριο κ.ά.. 

Στο τέταρτο εξάμηνο ολοκληρώνεται η διδασκαλία στα βασικά 

γραμματικά φαινόμενα της ρωσικής γλώσσας και δίνεται έμφαση στο 

συντακτικό των ρημάτων και στα ρήματα κίνησης. Ταυτόχρονα εμπλουτίζεται 

το λεξιλόγιό τους και έτσι είναι σε θέση να συζητούν αλλά και να διαβάζουν 

κείμενα τα οποία αναφέρονται σε θέματα όπως την υγεία, τις ρωσικές γιορτές, 

τα ταξίδια, την εργασία και προσωπικότητες όπως ο Λομονόσοφ, ο Γκαγκάριν 

κ.ά. 

Στο επόμενο εξάμηνο σε γραμματικό επίπεδο οι φοιτητές διδάσκονται τη 

χρήση των πτώσεων, τα ρήματα κίνησης με προθήματα και χωρίς 

προθήματα, τις αόριστες και αρνητικές αντωνυμίες και τέλος τα επιρρήματα. 
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Στη συνέχεια μαθαίνουν τη συντακτική ανάλυση μιας απλής πρότασης 

και πραγματοποιούν τη παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου σε θέματα 

της καθημερινής ζωής. 

Στο έκτο εξάμηνο πέρα από τη χρήση των πτώσεων οι φοιτητές 

διδάσκονται τη χρήση των ρηματικών όψεων, την επιθετική και επιρρηματική 

μετοχή, την ενεργητική και παθητική φωνή και σε συντακτικό επίπεδο 

αναλύουν σύνθετες προτάσεις και μαθαίνουν τη χρήση των υποτακτικών 

προτάσεων. Στον προφορικό και γραπτό λόγο αναλύουν θέματα της 

καθημερινής ζωής όπως είναι η εμφάνιση και ο χαρακτήρας των ανθρώπων, 

ο κινηματογράφος και το θέατρο, η εκπαίδευση και τα επαγγέλματα, τα ήθη κα 

τις παραδόσεις της Ρωσίας. Στο μάθημα ρωσικής γλώσσας του έβδομου 

εξαμήνου διδάσκονται τα είδη παρατακτικών και υποτακτικών σχέσεων 

ανάμεσα στις λέξεις, οι όροι της πρότασης και οι επικοινωνιακές λειτουργίες 

της πρότασης. Σε προφορικό και γραπτό επίπεδο οι φοιτητές μαθαίνουν τη 

γλώσσα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, την οικονομική ορολογία η οποία 

είναι χρήσιμη σε επαγγελματικές συναντήσεις, διαπραγματεύσεις και 

εμπορικές συμφωνίες και την ορολογία των πολιτικών επιστημών. Τέλος 

μεταφράζουν κείμενα που αφορούν την επικαιρότητα στη Ρωσία και την 

Ελλάδα από τα ρωσικά στα ελληνικά. 

 Στο όγδοο και τελευταίο εξάμηνο σε γραμματικό επίπεδο διδάσκονται τη 

σύνταξη της απλής και σύνθετης πρότασης δηλαδή τη σύνθετη παρατακτική, 

υποτακτική και ασύνδετη πρόταση, σε προφορικό επίπεδο μαθαίνουν τη 

γλώσσα των πολιτικών και οικονομικών επιστημών. 

Επίσης μεταφράζουν κείμενα που αφορούν τις οικονομικές και πολιτικές 

επιστήμες από τα ρωσικά στα ελληνικά, μαθαίνουν την οικονομική ορολογία 

σε βασικά θέματα πολιτικής οικονομίας, χρηματοοικονομικών, τραπεζικών 

συναλλαγών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τέλος μαθαίνουν την 

ορολογία πολιτικών επιστημών και συγκεκριμένα τη πολιτική ιστορία και 

στοιχεία ιστορίας της Ρωσίας, ζητήματα ανάπτυξης και μετάβασης στη Ρωσία, 

κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα της Ρωσίας. Οι καθηγητές που διδάσκουν 

τη Ρωσική Γλώσσα ως μάθημα υποχρεωτικής επιλογής είναι ο Τρακάδας 

Αντώνιος (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), η Γιάννα Λάινε (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), η Σβετλάνα Μαμαλούι 

(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), η Τριανταφυλλίδου Τατιάνα (ΠΔ 407/80), η Δανιηλίδου Νατρίσα 

(Ε.Ε.ΔΙ.Π.),  και τα συγγράμματα που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: 
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Μαμαλούι Σβετλάνα - Τρακαδάς Αντώνιος, Γραμματική της Ρωσικής 

γλώσσας, Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2003. 

Ι. Πογκόσοβα – Τα. Τριανταφυλλίδου, Γραμματικός οδηγός της ρωσικής 

γλώσσας, Εκδόσεις Αντ Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2003. 

Ν. Δανιηλίδου, Ρωσικά για Έλληνες Α΄, Εκδόσεις Αντ Σταμούλη, 

Θεσσαλονίκη 2005.  

Ν. Δανιηλίδου, Ρωσικά για Έλληνες Β΄, Εκδόσεις Αντ Σταμούλη, 

Θεσσαλονίκη 2006. 

Ν. Δανιηλίδου Ρωσικά για Έλληνες Γ΄, Μάλλον μπορώ και εγώ, 

Εκδόσεις Αδελφών, Θεσσαλονίκη 2007.  

D.R Mirsky, Ιστορία της ρωσικής λογοτεχνίας , Εκδοτική Ερμής Ε.Π.Ε., 

Αθήνα 1977. 

Ν. Καζαντζάκης, Ιστορία της ρωσικής λογοτεχνίας, Εκδόσεις 

Καζαντζάκη, Αθήνα 1980. 

Μαμαλούι Σβετλάνα - Τρακαδάς Αντώνιος, Συντακτικό της ρωσικής 

γλώσσας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2008.  

Γ. Μαλιγκούδη, Ιστορία της Ρωσίας Τόμος Α΄, η Ρωσία του Κιέβου (9ος - 

1240), Ανθολογία ρωσικού διηγήματος του μεσοπολέμου, Συλλογικό έργο, 

Βιβλία, Εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 2005. 

Ελληνορωσικά κείμενα για γλωσσική προσέγγιση, Μετάφραση Ο. 

Αλεξανδροπούλου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1993. 

Γ.Μαλιγκούδη, Ιστορία της Ρωσίας Τόμος Β΄, Το κράτος της Μόσχας 

(1240- 1613), Εκδόσεις Αδελφών, Θεσσαλονίκη 2000. 

Γ.Μολέσκης, Ρώσοι ποιητές του 20ου αιώνα ανθολογία, Ελληνικά 

Γράμματα, Αθήνα 2004140. 

Στο πρώτο εξάμηνο της τουρκικής γλώσσας οι φοιτητές έρχονται σε 

επαφή με το αλφάβητο της τουρκικής γλώσσας, τους αριθμούς, το ρήμα έχω, 

το ρήμα είμαι και τον ενεστώτα χρόνο των ρημάτων. Επίσης διδάσκονται τις 

πτώσεις, τους χρονικούς προσδιορισμούς, την κτητική σχέση, τους οριστικούς 

και αόριστους ονοματικούς προσδιορισμούς, την ώρα με σκοπό να 

σχηματίσουν απλές προτάσεις στη τουρκική γλώσσα. Στο δεύτερο εξάμηνο οι 

                                                           
140

 Όλες οι πληροφορίες για τη διδασκαλία των βαλκανικών γλωσσών και της ρωσικής αλλά 
και για τα συγγράμματα που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των βαλκανικών γλωσσών 
προέρχονται από τον διαδικτυακό τόπο www.uom.gr. 18/11/13.  

http://www.uom.gr/
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φοιτητές μαθαίνουν τον αόριστο του ρήματος είμαι αλλά και των υπόλοιπων 

ρημάτων. Επίσης μαθαίνουν το σύνδεσμο 'με', την έγκλιση της υποτακτικής 

και προστακτικής, τον συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό των επιθέτων και 

τέλος η διδασκαλία του εξαμήνου αυτού αποσκοπεί στο σχηματισμό 

προτάσεων από μέρους των φοιτητών απλών προτάσεων με υποκείμενο, 

ρήμα και αντικείμενο. 

Στο επόμενο εξάμηνο διδάσκεται ο μέλλοντας, ο ενεστώτας διαρκείας, ο 

αόριστος έμμεσης γνώσης, το ρήμα της δυνατότητας, της βεβαιότητας ή 

εκτίμησης. Συνεπώς με τη διδασκαλία των χρόνων και των εγκλίσεων στο 

εξάμηνο αυτό οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στη σύνταξη 

πιο σύνθετων προτάσεων. 

Στόχος του τέταρτου εξαμήνου είναι οι φοιτητές να παράγουν γραπτό και 

προφορικό λόγο. Για το λόγο αυτό διδάσκονται τον πλάγιο λόγο, τις 

επιρρηματικές προτάσεις σκοπού και τρόπου αλλά και μαθαίνουν πώς να 

παράγουν ουσιαστικά με τη βοήθεια καταλήξεων. 

Στο πέμπτο εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται την έγκλιση της 

αναγκαιότητας-υποχρέωσης, τα ρηματικά επιρρήματα, τη χρήση του 

απαρεμφάτου και των ρηματικών επιρρημάτων, τις φωνές ρημάτων, τα 

αυτοπαθή ρήματα και την αυτοπαθή αντωνυμία kendi, τα αλληλοπαθή 

ρήματα, τους σύνθετους υποθετικούς χρόνους και τον υποθετικό λόγο. Οι 

φοιτητές πρέπει να σχηματίζουν προτάσεις με τα γραμματικά φαινόμενα που 

έχουν διδαχτεί, διδάσκονται κείμενα με τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα που 

έχουν διδαχτεί ώστε να τα κατανοήσουν πλήρως και να λυθούν τυχόν 

απορίες. Η θεματολογία των κειμένων καλύπτουν βιογραφίες, άρθρα, 

αγγελίες, επιστολές, ανακοινώσεις κ.ά.141. 

Στο έκτο εξάμηνο διδάσκονται φαινόμενα όπως είναι οι ονοματικές 

μετοχές, οι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις, ο ευθύς και πλάγιος 

λόγος. Όπως και στο προηγούμενο εξάμηνο όλα αυτά τα φαινόμενα που 

διδάσκονται γίνονται κατανοητά μέσα από κείμενα τα οποία αναλύονται από 

τους φοιτητές από γραμματικής και συντακτικής απόψεως και περιέχουν 

λεξιλόγιο αντίστοιχης δυσκολίας. 
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 www.uom.gr. 18/11/13. 

http://www.uom.gr/
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Στο έβδομο και όγδοο εξάμηνο στόχος των μαθημάτων Τουρκική 

Ορολογία Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Ι,ΙΙ είναι η καλλιέργεια 

δεξιοτήτων στο γραπτό λόγο μέσα από τη μελέτη με περιεχόμενο πολιτικό, 

οικονομικό και κοινωνιολογικό. Οι φοιτητές κατανοούν τα γραπτά κείμενα 

μέσω της συντακτικής ανάλυσης και απόδοσης τους στα ελληνικά και της 

ορολογίας που περιέχουν. Ο προφορικός λόγος γίνεται με τη μορφή 

συζήτησης πάνω σε θέματα που περιέχουν τα γραπτά κείμενα που αναλύουν 

οι φοιτητές. Τα θέματα των κειμένων που επιλέγονται αφορούν τη καθημερινή 

ζωή στη Τουρκία, τα ήθη και τα έθιμά της, τις ιστορικές, πολιτικές και 

κοινωνικές συνθήκες. Τη Τουρκική Γλώσσα στο Τμήμα ΒΣΑΣ διδάσκουν οι 

Κλεοπάτρα Παπουτσή (ΠΔ 407/80), ο Λιάζος Νικόλαος (ΠΔ 407/80) και τα 

συγγράμματα που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: 

Yeni Hitit Yabancilar için Türkçe 1, Συλλογικό έργο Ankara Üniversitesi 

Tömer, Εκδόσεις Perugia, Αθήνα 2008. 

Soru Örnekleri Temel Seviye, Ankara Üniversitesi Tömer, Εκδόσεις 

Perugia, Αθήνα 2006. 

Soru Örnekleri Orta Seviye, Ankara Üniversitesi Tömer, Εκδόσεις 

Perugia, Αθήνα 2007.   

Alıştırma Kitabı Temel Seviye 1-2, Ankara Üniversitesi Tömer, Εκδόσεις 

Perugia, Αθήνα 2007. 

Alıştırma Kitabı Temel Seviye 3-4, Ankara Üniversitesi Tömer, Εκδόσεις 

Perugia, Αθήνα 2007. 

Alıştırma Kitabı Orta Seviye, Ankara Üniversitesi Tömer, Εκδόσεις 

Perugia, Αθήνα 2008. 

Ιωάννης Αλατζάς, Επιτομή της τουρκικής γραμματείας, Εκδόσεις 

Κων.Σεμελίδης, Θεσσαλονίκη 2002. 

Ιωάννης Αλατζάς, Διδακτική της τουρκικής γλώσσας, Εκδόσεις 

Κων.Σεμελίδης, Θεσσαλονίκη 2000. 

Ε.Ζεγκίνης, Π.Χιδίρογλου, Τουρκική Γραμματική, Εκδόσεις 

Κων.Σεμελίδης, Θεσσαλονίκη 1995.  

Αναστάσιος Ιορδάνογλου, Μαθαίνω Τουρκικά Ι, Εκδόσεις Αντ.Σταμούλη, 

Θεσσαλονίκη 2003. 

Αναστάσιος Ιορδάνογλου, Μαθαίνω Τουρκικά ΙΙ, Εκδόσεις 

Αντ.Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2006.  
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Ιωάννης Μ. Μπακιρτζής, Θέματα Ιστορίας, Θεωρίας και Διδακτικής 

Πράξης της Σύγχρονης Τουρκικής Γλώσσας, Εκδόσεις Σπανίδης Μιχάλης, 

Ξάνθη 2005. 

Πασχάλης Ντώνιας, Μαθήματα τουρκικής γλώσσας, Εκδότικός και 

Εμπορικός Οργανισμός Κωνσταντίνου Τουρίκη, Αθήνα 2005. 

Ιωάννης Μ. Μπακιρτζής, Εισαγωγή στην ιστορία της οθωμανικής και 

τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας, Εκδόσεις Σπανίδης Μιχάλης, Ξάνθη 

2004. 

Στη βουλγαρική γλώσσα στόχος του πρώτου έτους είναι να εξοικειωθούν 

οι φοιτητές με το φωνητικό σύστημα και τη γραμματική δομή της γλώσσας. 

Μαθαίνουν λεξιλόγιο και εξασκούνται σε γραπτό και προφορικό επίπεδο μέσω 

ασκήσεων σε θέματα που αφορούν τη καθημερινή ζωή. 

Στο δεύτερο και τρίτο έτος εμπλουτίζεται η διδασκαλία της γραμματικής 

της βουλγαρικής γλώσσας και το λεξιλόγιο. Συγκεκριμένα διδάσκονται τον 

αόριστο, παρατατικό, παρακείμενο, υπερσυντέλικο, συντελεσμένο μέλλοντα 

και μέλλοντα στο παρελθόν της οριστικής και στις τρεις συζυγίες, τη 

προστακτική, τις μετοχές, το γερούνδιο, τη κλίση των ανώμαλων ρημάτων, τις 

αναφορικές, δεικτικές, αρνητικές, αόριστες και οριστικές αντωνυμίες, το 

σχηματισμό απλών και σύνθετων προτάσεων, τα παραθετικά των επιθέτων 

και επιρρημάτων, τον σχηματισμό υποκοριστικών, τις απρόσωπες προτάσεις 

και τέλος εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. 

Στο τέταρτο έτος της βουλγαρικής γλώσσας οι φοιτητές διδάσκονται την 

ιστορία, τον πολιτισμό και τα σύγχρονα προβλήματα της Βουλγαρίας. Γίνεται 

μια αναφορά στο κλίμα, τη γεωγραφική θέση, την πρωτεύουσα της χώρας, το 

λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας Βάρνα και άλλα. Επίσης εξετάζονται κείμενα με 

ιστορικό περιεχόμενο όπως είναι η περίοδος του Οθωμανικού Ζυγού, τους 

απελευθερωτικούς αγώνες κ.ά. Στα κείμενα πολιτιστικού περιεχομένου γίνεται 

αναφορά στην πολιτιστική παρουσία στη Βουλγαρία του έργου των Αγίων 

Κυρίλλου και Μεθοδίου και των μαθητών τους. 

Μέσα από τα κείμενα γίνεται αναφορά στο βουλγαρικό θέατρο, τον 

κινηματογράφο, τη δραματουργία, την πολιτική, το δίκαιο και την οικονομία. 

Στο τέλος του κάθε κεφαλαίου που διδάσκεται δίνεται στους μαθητές να 

μεταφράσουν βιογραφικά Βουλγάρων και Ελλήνων λογοτεχνών. Και τέλος 

συγκεκριμένα στο όγδοο εξάμηνο εξετάζεται μέσα από κείμενα που 
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περιέχονται στο ανθολόγιο ο 18ος αιώνας κατά τον οποίο αρχίζει η νεότερη 

περίοδος της βουλγαρικής λογοτεχνίας που παίρνει όλο και περισσότερο 

εθνικό και κοσμικό χαρακτήρα. Η βουλγαρική γλώσσα διδάσκεται από τους 

Φιλίποβα-Μερτζιμέκη Στεφανία και τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται είναι 

τα παρακάτω: 

Νιχωρίτης Κωνσταντίνος, Εκμάθηση της βουλγαρικής γλώσσας, 

Εκδόσεις Μαλλιάρη Παιδεία, Θεσσαλονίκη 2002. 

Αλέξανδρος Τζουβινώβ, Ελληνο- βουλγαρικοί διάλογοι, Εκδόσεις 

Σιδέρης Μιχάλης, Αθήνα 2004. 

Άρης Δικταίος (Επιμέλεια), Ανθολογία βουλγαρικής ποιήσεως, Εκδόσεις 

Δωδώνη, Αθήνα 1971. 

Ανθολογία Βαλκανικής ποιήσεως, Συλλογικό Έργο, Οι Φίλοι του 

Περιοδικού "ΑΝΤΙ", Αθήνα 2006. 

Emilian Stanev, O θρύλος του πρίγκιπα Σιμπίν, Εκδόσεις Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη 1991. 

Στο πρώτο εξάμηνο της ρουμανικής γλώσσας οι φοιτητές μαθαίνουν 

πράγματα σχετικά με τη γλώσσα, τον πολιτισμό των Ρουμάνων αλλά και για 

τα κράτη στα οποία χρησιμοποιείται. Οι φοιτητές διδάσκονται το αλφάβητο, 

τους φθόγγους, τα φωνήματα, τους κανόνες ανάγνωσης, προφοράς και 

γραφής της γλώσσας, τα ουσιαστικά (γένος, αριθμός, πληθυντικός αριθμός), 

τα οριστικά άρθρα, τα απόλυτα αριθμητικά, τις προσωπικές, ερωτηματικές, 

αρνητικές, αναφορικές και δεικτικές αντωνυμίες, τα επίθετα τεσσάρων, τριών, 

δύο τύπων και αμετάβλητα, μαθαίνουν το σχηματισμό και χρήση των 

ρημάτων στο απαρέμφατο και στον ενεστώτα της οριστικής, καταφατικές και 

αρνητικές προτάσεις και μαθαίνουν ένα βασικό λεξιλόγιο. 

Οι φοιτητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους για τα κλιτά και άκλιτα μέρη 

του λόγου, για τις σχέσεις μεταξύ των λέξεων σε συντακτικό και 

σημασιολογικό επίπεδο, εμβαθύνουν περισσότερα στους κανόνες προφοράς 

και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους ώστε να μπορούν να κατανοούν κείμενα 

πιο προχωρημένα. Σε γραμματικό επίπεδο διδάσκονται τον ενεστώτα, την 

υποτακτική, τον μέλλοντα της οριστικής, τις μορφοφωνολογικές αλλαγές στη 

κλίση των ρημάτων, τη μέση φωνή, την προσωπική αντωνυμία, τους 

δυνατούς τύπους της αιτιατικής, τα αμετάβατα επίθετα, και τα επίθετα δύο και 

τριών τύπων, τα αναφορικά επιρρήματα και τον πλάγιο λόγο. 
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Στο τρίτο εξάμηνο μέσα από σύνθετα κείμενα και γλωσσικές ασκήσεις οι 

φοιτητές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, εμπεδώνουν τα γραμματικά 

φαινόμενα που έχουν διδαχτεί με σκοπό να κατανοούν λογοτεχνικά και 

επιστημονικά κείμενα και να παράγουν προφορικό λόγο πάνω στα θέματα 

των κειμένων αυτών. 

Μέσα από την μελέτη αυθεντικών κειμένων στη ρουμανική γλώσσα στο 

τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με την ιστορία, τη γεωγραφία, 

τη λογοτεχνία, τη τέχνη και επιστήμη της Ρουμανίας και συνεχίζουν τις 

γραμματικές και μεταφραστικές ασκήσεις. Επίσης στο μάθημα οι φοιτητές 

καλούνται να ασχοληθούν και με την μελέτη κειμένων διαφόρων μορφών 

όπως τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τα επιστημονικά άρθρα, κείμενα 

εμπορικής αλληλογραφίας και επίσημα γράμματα. 

Στο πέμπτο εξάμηνο μέσα από επιλεγμένα κείμενα οι φοιτητές καλούνται 

να εμπεδώσουν όλα τα γραμματικά φαινόμενα που έχουν διδαχτεί μέχρι και 

αυτό το εξάμηνο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ιδιωματισμούς και σχήματα 

λόγου στη ρουμανική γλώσσα. Μέσα από τη διδασκαλία με τη χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων οι φοιτητές παρακολουθούν στιγμιότυπα από την 

καθημερινή ζωή, ταινίες, δελτία ειδήσεων κ.λπ. για την καλύτερη εξοικείωση 

τον φοιτητών με τον προφορικό λόγο. Ταυτόχρονα οι φοιτητές διδάσκονται 

γραμματικά φαινόμενα όπως το γερούνδιο, τον υπερσυντέλικο της οριστικής, 

την ευκτική ενεστώτα, την παθητική φωνή, τις αόριστες, αναφορικές, 

αρνητικές και ερωτηματικές αντωνυμίες, και τέλος τα επίθετα στη γενική και 

δοτική. 

Στο επόμενο εξάμηνο ολοκληρώνεται ο κύκλος γραμματικής και 

συντακτικού. Μέσα από κείμενα που περιέχουν ειδικό λεξιλόγιο επιχειρείται η 

εμπέδωση και επανάληψη των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της 

ρουμανικής γλώσσας. 

Στο έβδομο εξάμηνο στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με τους 

βασικούς εκπροσώπους του ρουμανικού πολιτισμού μέσα από ένα ανθολόγιο 

επιλεγμένων κειμένων. Επιπλέον εξετάζονται αποσπάσματα έργων από τους 

σημαντικότερους Ρουμάνους συγγραφείς. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος επιχειρούν ώστε να κάνουν πιστή ή ελεύθερη μετάφραση από τη 

ρουμανική στην ελληνική γλώσσα και το αντίστροφο. 
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Τέλος στο όγδοο εξάμηνο οι φοιτητές ασχολούνται με κείμενα ειδικής 

ορολογίας που εξυπηρετούν ειδικούς σκοπούς επικοινωνίας. Εξετάζονται από 

τους φοιτητές οι δύσκολες περιπτώσεις της φωνητικής, της μορφολογίας και 

της σύνταξης της ρουμανικής γλώσσας. Πραγματοποιείται η ανάλυση της 

δομής της πρότασης με σκοπό να κατανοηθούν η συντακτική δομή στα 

πλαίσια ενός γλωσσικού και σημειολογικού συστήματος. Στο εξάμηνο αυτό οι 

φοιτητές παράγουν και μεταφράζουν διάφορες μορφές γραπτών κειμένων 

όπως το βιογραφικά σημειώματα, επιστημονικά άρθρα κ.ά. Η Ρουμανική 

Γλώσσα διδάσκεται από τον Λέκτορα Σούτσιου Τσιπριάν Λουκρέτσιους και 

Μιχαήλ Λάκριμα-Μαντιλένα (Π.Δ.407/80) και τα εγχειρίδια που 

χρησιμοποιούνται είναι τα παρακάτω: 

Σούτσιου Τσιπριάν, Η γραμματική της ρουμανικής γλώσσας, Εκδόσεις 

Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2004. 

Ντίνας Κων/ντίνος, Μαθήματα Ρουμανικής Γλώσσας, Εκδόσεις Κώδικας, 

Αθήνα 1999. 

Ion Bulei, Ιστορία των Ρουμάνων Επιτομή, Εκδόσεις Αντ.Σταμούλη, 

Θεσσαλονίκη 2008. 

Μαρινέσκου Φλορίν, Οι Ρουμάνοι. Ιστορία και Πολιτισμός, Εκδόσεις 

Ιωλκός, Αθήνα 2007. 

Σούτσιου Τσιπριάν, Ρηματικός οδηγός της ρουμανικής γλώσσας, 

Εκδόσεις Αντ.Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2003. 

Σούτσιου Τσιπριάν, Η ρουμανική λογοτεχνία στο τέλος του 19ου αιώνα 

και στις αρχές του 20ού, Εκδόσεις Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2006. 

Μπορντειανού Λουμινίτσα, Ελληνορουμανικοί, Ρουμανοελληνικοί 

διάλογοι, Εκδόσεις Σιδέρης Μιχάλης, Αθήνα 2004. 

Nichita Stănescu, Εγώ άλλο δεν είμαι παρά μόνο μια κηλίδα αίμα που 

μιλάει, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 1990. 

Τέλος στο πρώτο εξάμηνο της σερβικής γλώσσας οι φοιτητές μαθαίνουν 

το κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο, την κλίση των βοηθητικών ρημάτων 

jesam, hteti, imati στον ενεστώτα, τις καταφατικές και αρνητικές προτάσεις, τα 

είδη ρημάτων όπως το συντελικό και μη συντελικό, τα προσωπικά και 

απρόσωπα, τα μεταβατικά και αμετάβατα, την ενεργητική και παθητική φωνή 

των ρημάτων, τους παρελθοντικούς χρόνους, τη κλίση των ουσιαστικών και 

αποκτούν ένα βασικό λεξιλόγιο.  
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Στο δεύτερο εξάμηνο η ύλη καλύπτει τον σχηματισμό και τη χρήση των 

μελλοντικών χρόνων των ομαλών αλλά και ανώμαλων ρημάτων, τη χρήση και 

τον σχηματισμό της ευκτικής και προστακτικής, το γένος, τον αριθμό και τις 

πτώσεις των επιθέτων, τη βασική χρήση των πτώσεων δηλαδή της 

ονομαστικής, γενικής, δοτικής, αιτιατικής, οργανικής και τοπικής, τα 

παραθετικά επιθέτων, τις προσωπικές αναφορικές, κτητικές και αυτοπαθείς 

αντωνυμίες (δυνατοί και αδύνατοι τύποι), αριθμητικά απόλυτα και τακτικά και 

φυσικά οι φοιτητές εμπλουτίζουν και διευρύνουν ακόμη περισσότερο το 

λεξιλόγιό τους. 

Στο τρίτο εξάμηνο διδάσκονται σύνθετα γραμματικά φαινόμενα όπως 

είναι οι κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις, η σύνδεση των προτάσεων, ο 

ευθύς και πλάγιος λόγος, οι δεικτικές, ερωτηματικές, οριστικές και αόριστες 

αντωνυμίες, τη παραγωγή λέξεων και τέλος εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη 

χρήση των πτώσεων. 

Στο τέταρτο εξάμηνο παράλληλα με την διεύρυνση του λεξιλογίου οι 

φοιτητές διδάσκονται προχωρημένα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα 

όπως τις ενεργητικές και παθητικές μετοχές, το γερούνδιο, τον υποθετικό 

λόγο, τις σύνθετες προτάσεις και τους προσδιορισμούς. 

Στο επόμενο εξάμηνο ολοκληρώνεται η διδασκαλία των γραμματικών και 

συντακτικών φαινομένων. Οι φοιτητές διδάσκονται τα σύνθετα ρήματα, τον 

αόριστο, παρακείμενο, υπερσυντέλικο, τετελεσμένο μέλλοντα, στην ενεργητική 

και παθητική φωνή, τα ανώμαλα ουσιαστικά και επίθετα, τις ειδικές 

περιπτώσεις σύνταξης των πτώσεων, τους συνδέσμους και τις προθέσεις. 

Στο έκτο εξάμηνο της σερβικής γλώσσας ολοκληρώνεται η διδασκαλία 

των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων και οι φοιτητές εμπλουτίζουν 

τις γνώσεις τους για τη σερβική γλώσσα με κείμενα ορολογίας και 

συγκεκριμένα κείμενα πολιτικού και οικονομικού, λογοτεχνικού και ιστορικού 

περιεχομένου. 

Στο έβδομο και όγδοο εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται τους Σλάβους 

λογοτέχνες του 19ου αιώνα. Αναφορά γίνεται στα λογοτεχνικά ρεύματα που 

εμφανίστηκαν το 19ο αιώνα στους χώρους που αργότερα συγκροτήθηκαν τα 

εθνικά κράτη της Βουλγαρίας, της Σλοβενίας, της Κροατίας, της Σερβίας, του 

Μαυροβουνίου, της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης και της ΠΓΔΜ. Και τέλος η 

Σερβοκροατική γλώσσα διδάσκεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής από τους 
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καθηγητές Γιέλιτς-Κουμπουρίδου Μαρίτσα (Π.Δ. 407/80) , Μπορόβας 

Γεώργιος (ΕΕΔΙΠ) και τα συγγράμματα που χρησιμοποιούνται για τη 

διδασκαλία της γλώσσας είναι τα εξής: 

Γιασμίνα Αντιτς, Ελληνοσερβικοί-σερβοελληνικοί διάλογοι, Εκδόσεις 

Σιδέρης Μιχάλης, Αθήνα 2004. 

Ίβο Αντριτς, Δίψα, Εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα 2009. 

 Σάσα Στανίσιτς, Πως κατασκευάζει ο στρατιώτης το γραμμόφωνο, 

Εκδόσεις Μινώας, Αθήνα 2008. 

Ντανίλο Κις, Κήπος στάχτες, Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα 2008.   Ίβο 

Αντριτς, Το σπίτι στην άκρη της πόλης, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2005.142 

Στο Τμήμα ΜΣ από το πρώτο έως και το έκτο εξάμηνο σύμφωνα με το 

πρόγραμμα σπουδών οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν και να 

διδαχτούν τη τουρκική γλώσσα, μέσα από ένα σύνολο προσφερόμενων 

γλωσσών και να φτάσουν σε ένα επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να 

κατανοούν και να εκφράζονται στη γλώσσα αυτή επαρκώς στην καθημερινή 

τους ζωή και να μπορούν να εκφράσουν με λεπτομέρειες διάφορα γεγονότα, 

συναισθήματα, εμπειρίες και εντυπώσεις. 

Συγκεκριμένα στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη 

φωνολογία και τη σύνταξη της τουρκικής γλώσσας με σκοπό να μπορούν να 

επικοινωνούν με απλό τρόπο και να είναι ικανοί ώστε να θέτουν απλές 

ερωτήσεις σε οικεία θέματα και να μπορούν να συμπληρώσουν γραπτώς τα 

προσωπικά τους στοιχεία και να συντάξουν ένα απλό κείμενο μεταξύ δυο 

φίλων. 

Στόχος του δεύτερου εξαμήνου είναι η εκμάθηση επιπλέον δομών της 

τουρκικής γλώσσας ώστε να κατανοεί ο φοιτητής κείμενα σχετικά με το άτομό 

του και το άμεσο κοντινό του περιβάλλον και να κατανοεί εκφράσεις του 

απλού καθημερινού λόγου. Για παράδειγμα στο εξάμηνο αυτό διδάσκεται ο 

Απλός Ενεστώτας, οι Πτώσεις, η Υποτακτική και ο Αόριστος143. 

Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται τα Κτητικά Επιθήματα, τη 

Γενική Κτητική, τη Γενική Προσδιοριστική, τους βαθμούς του επιθέτου 

συγκριτικός-υπερθετικός, τον Μέλλοντα και το ρήμα Είμαι στον αόριστο και 

στο τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τη 
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κεντρική ιδέα ενός κειμένου ή διαλόγου που αφορούν το οικογενειακό 

περιβάλλον, να μπορούν να δίνουν οδηγίες, να κατανοούν θέματα της 

επικαιρότητας, να μπορούν να θέτουν ερωτήσεις και να απαντούν σε 

ερωτήσεις που αφορούν θέματα της καθημερινής ζωής και να κατανοούν 

περιγραφές του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος.  

Επίσης διδάσκονται το ρήμα δυνατότητας, τον παρατατικό, το ρήμα είμαι 

μεταθέσεις, τους αιτιολογικούς συνδέσμους και τις δομές που δηλώνουν 

σκοπό. Σκοπός του εξαμήνου αυτού είναι να μπορεί ο φοιτητής να κάνει 

απλές περιγραφές για την καθημερινή ζωή, τη παρουσίαση εντυπώσεων και 

εμπειριών. Να είναι ικανοί να εκφράζουν αλληλουχία γεγονότων με απλές 

γλωσσικές δομές και συνδέσμους, να μπορούν να μιλάνε για απλά 

προσωπικά μελλοντικά σχέδια, καθημερινές συνήθειες ή για προγραμματισμό 

κινήσεων. 

Στο πέμπτο εξάμηνο επιδιώκεται να αναγνωρίζει ο φοιτητής σημαντικά 

σημεία απλών κειμένων, να κατανοεί τη κεντρική ιδέα του κειμένου και 

κάποιων άρθρων και κείμενα που περιγράφουν γεγονότα, απλά γεγονότα και 

επιθυμίες.  Τα μορφοσυντακτικά θέματα που υπάρχουν στο εξάμηνο αυτό 

είναι η έγκλιση της Αναγκαιότητας, ο Πλάγιος Λόγος, το Ρηματικό Ουσιαστικό 

(Ταυτοπροσωπία- Ετεροπροσωπία). 

Τέλος στο έκτο εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να περιγράψουν 

με λεπτομέρειες διάφορα γεγονότα, εμπειρίες, εντυπώσεις και συναισθήματα 

και να αποδώσει με σαφήνεια τα καίρια σημεία ενός οικείου θέματος. Τα 

φαινόμενα που εξετάζονται είναι οι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις, 

οι αναφορικές, οι αιτιολογικές και ο πλάγιος λόγος της οριστικής και πλάγιες 

ερωτήσεις ολικής και μερικής άγνοιας144. 

Οι καθηγητές που διδάσκουν την τουρκική γλώσσα στο Τμήμα 

Μεσογειακών Σπουδών είναι οι Καϊλή Χασάν και Τσελτέκ Αϊτάτς και τα 

εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας είναι 

τα εξής145: 

Tuncay Faruk- Λεωνίδας Καρατζάς, Τουρκοελληνικό Λεξικό, Κέντρο 

Ανατολικών Σπουδών, Αθήνα 2000. 
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 http://www.rhodes.aegean.gr/tms/, 27/11/13/. 
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 Στη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας πέρα από τα συγγράμματα που χρησιμοποιούνται 
οι καθηγητές διανέμουν και προσωπικές σημειώσεις ανάλογα με τις δυσκολίες που 
συναντάνε οι φοιτητές με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της γλώσσας. 
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Tuncay Faruk- Λεωνίδας Καρατζάς, Ελληνοτουρκικό Λεξικό, Κέντρο 

Ανατολικών Σπουδών, Αθήνα 2000. 

Alıştırma Kitabı Temel Seviye 1-2, Ankara Üniversitesi Tömer, Εκδόσεις 

Perugia, Αθήνα 2007. 

Αναστάσιος Ιορδάνογλου, Μαθαίνω Τουρκικά Ι, Εκδόσεις Αντ.Σταμούλη, 

Θεσσαλονίκη 2003. 

Για τις σημειώσεις του μαθήματος χρησιμοποιείται η παρακάτω 

βιβλιογραφία: 

Alıştırma Kitabı Temel Seviye 1-2, Ankara Üniversitesi Tömer, Εκδόσεις 

Perugia, Αθήνα 2007. 

Yeni Hitit Yabancilar için Türkçe 1, Συλλογικό έργο Ankara Üniversitesi 

Tömer, Εκδόσεις Perugia, Αθήνα 2002. 

Madra Piyale, Ademler ve Havvalar, YKY Istanbul 2005. 

Μαυροπούλου Μαρία & Πρόκου Σοφία, Temel Türkçe 1, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2006. 

Παυλίδης Βαγγέλης, Ρόδος 1306-1522 μια ιστορία. Εκδόσεις Rodos 

Image, Ρόδος 2001. 

Yenduran Emine, Bu ne demek? Boğazıcı Ünıversitesi Yayınları, 

İstanbul 2006. 

Hakan Yılmaz- Sözer Zeki, Yabancı Dilim Türkçe, Dilmer Yayınları, 

İstanbul. 

Holton David, Mackridge Peter,Φιλιππάκη – Warburton Ειρήν η, 

Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2000. 

Κλαίρης Χ. & Γ. Μπαμπινιώτης, Γραμματική της Νέας Ελληνικής/ 

Δομολειτουργική- Επικοινωνιακή Ι. Το όνομα της Νέας Ελληνικής. Αναφορά 

στο κόσμο της πραγματικότητας, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 

1996146. 

Κλαίρης Χ. & Γ. Μπαμπινιώτης, Γραμματική της Νέας Ελληνικής/ 

Δομολειτουργική- Επικοινωνιακή ΙΙ. Το Ρήμα. Η οργάνωση του μηνύματος, 

Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999. 

Κλαίρης Χ. & Γ. Μπαμπινιώτης, Γραμματική της Νέας Ελληνικής/ 

Δομολειτουργική- Επικοινωνιακή Τόμος Γ΄ (ΙΙ-2). Τα επιρρηματικά στοιχεία. Η 

εξειδίκευση του μηνύματος, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001. 
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Korkmaz Zeynep, Türkiye Türkesi Grameri, Türk Dili Kurumu Yayınları, 

Ankara 2003. 

Lewis G.L. Turkish Grammar, Oxford University Press, Oxford 1988. 

Ζεγκίνης Ε., Χιδίρογλου Π., Τουρκική Γραμματική, Εκδόσεις Βάνιας, 

Θεσσαλονίκη 1995147. 

Στο Τμήμα ΒΣ στη διδασκαλία της αλβανικής γλώσσας στο πρώτο 

εξάμηνο οι καθηγητές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο αλφάβητο της γλώσσας 

και τη προφορά. Οι φοιτητές μαθαίνουν τα ουσιαστικά, τις πτώσεις, τα ρήματα 

και κάποιους βασικούς χρόνους όπως ο ενεστώτας και ο μέλλοντας και στο 

δεύτερο εξάμηνο μαθαίνουν το πληθυντικό αριθμό, τις κτητικές αντωνυμίες, τα 

ρήματα δεύτερης συζυγίας, την υποτακτική έγκλιση και κατέχουν ένα βασικό 

λεξιλόγιο. Το τρίτο εξάμηνο εμπλουτίζεται με επιπλέον χρόνους, στο τέταρτο 

μαθαίνουν τα επιρρήματα και τον τρόπο σχηματισμό τους, κάποιες 

δευτερεύουσες προτάσεις και εγκλίσεις ενώ στο πέμπτο και έκτο εξάμηνο 

μαθαίνουν τη θαυμαστική και δυνητική έγκλιση, το γερούνδιο, τις μετοχές και 

τις υποθετικές δευτερεύουσες προτάσεις.  

Στο έβδομο εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται από το ανθολόγιο 

επιλεγμένα κείμενα τα οποία αναφέρονται στην ελληνική αρχαιότητα, ιστορία 

και γλώσσα και τέλος στο όγδοο εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται την ιστορία 

της λογοτεχνίας της μεταπολεμικής Αλβανίας με κύριο εκπρόσωπό της τον 

Ισμαήλ Κανταρέ. Ο λόγος του Κανταρέ παρουσιάζει ενδιαφέρον διότι 

αναφέρεται συχνά στην ελληνική μυθολογία, λογοτεχνία και ιστορία. Η 

καθηγήτρια που διδάσκει την αλβανική γλώσσα στο Τ.Β.Σ. είναι η Ντοράτσι 

Μιράντα (Ν.407/80) και τα συγγράμματα που χρησιμοποιούνται στη 

διδασκαλία της αλβανικής γλώσσας είναι τα παρακάτω148, 

Κυριαζής Δώρης, Μέθοδος για την εκμάθηση της αλβανικής, Εκδόσεις Α. 

Μαλλιάρης-Παιδεία Α.Ε., Θεσσαλονίκη 1994. 

Κωνσταντίνος Παπαφίλης, Γραμματική και συντακτικό της αλβανικής 

γλώσσας, Εκδόσεις Μ. Σιδέρη Μον/πη ΕΠΕ, Αθήνα 2007. 

Κεντρωτής Γιώργος Δ., Θεωρία και πράξη της μετάφρασης, Εκδόσεις 

Δίαυλος, Αθήνα 1996. 

                                                           
147

 Ό.π. 
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 Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες αντλήθηκαν από τον Οδηγό Σπουδών 2008-
2009, σελ. 44- 133. 
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Ζωγραφίδου Ζώζη, Κασάπη Ελένη,Σοφιανού Όλγα, Μαθήματα 

εκπαίδευσης μεταφραστών λογοτεχνίας, Εκδόσεις University Studio Press, 

Θεσσαλονίκη 2002. 

Bernard Comrie, Stephen Matthews, Maria Polinsky, Οι γλώσσες του 

κόσμου, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2004. 

Θωμάς Στεργιόπουλος [επιμέλεια], Κάποιοι τραγουδούν δίπλα μας, 

Εκδόσεις Printa Εμπορική- Ανδρέας Καρτάκης, Αθήνα 2007. 

Kadare Ismail, Πρόσκληση στο εργαστήρι του συγγραφέα, Εκδόσεις Ι. 

Νικολόπουλος, Αθήνα 1994. 

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Γλώσσες και διάλεκτοι της Ευρώπης, 

Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1998149.  

Στη ρουμανική γλώσσα το πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται το 

ρουμανικό αλφάβητο με ασκήσεις προφοράς, τα ουσιαστικά, τις προσωπικές, 

ερωτηματικές, αόριστες, αρνητικές και δεικτικές αντωνυμίες, τα ρήματα και το 

απαρέμφατό τους, τον ενεστώτα και τις συζυγίες. Οι φοιτητές εξοικειώνονται 

με τη γλώσσα δημιουργώντας μικρούς διαλόγους, διαβάζοντας κείμενα και 

λύνοντας ασκήσεις.  

Στο δεύτερο εξάμηνο εμπλουτίζουν τις γνώσεις του στα επίθετα δηλαδή 

μαθαίνουν επίθετα τριών τύπων, δυο τύπων και αμετάβλητα, την υποτακτική, 

το μέλλοντα και τη μέση φωνή των ρημάτων, τα αναφορικά επίθετα, τον 

πλάγιο λόγο αλλά και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους στο λεξιλόγιο, 

δημιουργούν μεγαλύτερους διαλόγους, διδάσκονται συμπληρωματικά κείμενα 

και ασκήσεις.  

Οι φοιτητές στο τρίτο εξάμηνο διδάσκονται τη γενική και δοτική των 

ουσιαστικών και της προσωπικής αντωνυμίας, την αιτιατική των δεικτικών 

αντωνυμιών και επιθέτων, το συγκριτικό βαθμό των επιθέτων και των 

επιρρημάτων, τις τρεις μορφές του μέλλοντα, το άμεσο αντικείμενο και τα 

μετοχικά επίθετα. Στο τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό 

τους κάνοντας ταυτόχρονα μια επανάληψη. Παράλληλα διδάσκονται τη δοτική 

της προσωπικής αντωνυμίας και τις αυτοπαθείς αντωνυμίες στη δοτική, τη 

κτητική δοτική, τα αυτοπαθή ρήματα, τα περιληπτικά αριθμητικά και την 
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 Οι πληροφορίες για τα συγγράμματα προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα του 
Τμήματος,http://www.balkan.uowm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=133
%3A2010-05-05-09-17-14&catid=47%3Aanakoinoseis&Itemid=125&lang=el, 13/11/13. 
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κλιτική των ουσιαστικών. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου εξαμήνου μέσω της 

διδασκαλίας κειμένων γίνεται η εισαγωγή στην ιστορία και τον πολιτισμό του 

ρουμανικού λαού. Σαν γραμματικά φαινόμενα στο ίδιο εξάμηνο διδάσκονται το 

γερούνδιο, τον υπερσυντέλικο, την ευκτική, τη παθητική φωνή, τις αόριστες, 

αρνητικές, αναφορικές και ερωτηματικές αντωνυμίες και τέλος τα επίθετα στη 

γενική και δοτική. Στο έκτο εξάμηνο γίνεται μια γενικότερη ανασκόπηση στη 

ρουμανική λογοτεχνία και στους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της τον 19ο 

και 20ο αιώνα. Οι φοιτητές μέσω των κειμένων μπορούν να κατανοήσουν 

καλύτερα τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που έχουν διδαχτεί μέχρι 

και αυτό το εξάμηνο.  

Στο έβδομο εξάμηνο εξετάζεται ο ρουμανικός πολιτισμός τον 20ο αιώνα 

και στο όγδοο εξάμηνο πλέον οι φοιτητές ασχολούνται με γραπτά κείμενα για 

ειδικούς σκοπούς. Επίσης το μάθημα αφιερώνεται στη παραγωγή και 

μετάφραση διαφόρων μορφών γραπτών κειμένων όπως είναι η σύνταξη 

βιογραφικού, κειμένου εμπορικής συναλλαγής, επιστημονικών άρθρων, 

ερευνητικών εργασιών σε θέματα πολιτικής, ιστορίας, οικονομίας, τέχνης και 

βαλκανικών υποθέσεων. Ο καθηγητής που διδάσκει τη ρουμανική γλώσσα 

είναι ο Επίκουρος Τσιπριάν - Λουκρέτσιους Σούτσιου και τα συγγράμματα 

που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της ρουμανικής γλώσσας από το 

πρώτο έως και το όγδοο εξάμηνο είναι τα εξής150: 

Grigore Brancus, Andriana Ionescu, Manuela Saramadu, Limba  

Română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universitaţii din Bucureşti. 

Τσιπριάν–Λουκρέτσιους Ν. Σούτσιου, Η γραμματική της ρουμανικής 

γλώσσας, Εκδόσεις Αντ. Σταμούλη Θεσσαλονίκη 2004. 

Τσιπριάν-Λουκρέτσιους Ν. Σούτσιου, Ρηματικός οδηγός της ρουμανικής 

γλώσσας, Εκδόσεις Αντ. Σταμούλη Θεσσαλονίκη 2003. 

Ion Bulei, Μτφ Τσιπριάν-Λουκρέτσιους Ν. Σούτσιου, Ιστορία των 

Ρουμάνων, Εκδόσεις Αντ. Σταμούλη Θεσσαλονίκη 2008. 

Tudor Pamfile, Γιορτές των Ρουμάνων, τ. Α΄ , μτφ Τσιπριάν-

Λουκρέτσιους Ν. Σούτσιου, Εκδόσεις Μελπ. Διώτη Αθήνα 2011151. 
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 Οδηγός Σπουδών 2008-9, σελ. 44-133. 
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Στη ρωσική γλώσσα, στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές 

διδάσκονται τη γραφή και τη φωνητική της ρωσικής γλώσσας, τις 

ιδιαιτερότητές της προφοράς και στοιχεία ορθογραφίας. Επίσης μαθαίνουν τη 

κλίση των ουσιαστικών, τα γένη, τους αριθμούς, τις αντωνυμίες, τους 

αριθμούς και τα επίθετα, τις πρώτες εγκλίσεις και τους χρόνους και ένα βασικό 

λεξιλόγιο μέσω ασκήσεων, τεστ και διαλόγων.  

Στο δεύτερο έτος, τρίτο και τέταρτο εξάμηνο, οι φοιτητές μαθαίνουν τη 

κλίση των ουσιαστικών και των ονομάτων στις έξι πτώσεις, τη τετελεσμένη 

μορφή των ρημάτων, τα ρήματα κίνησης και τη χρήση τους με προθήματα και 

χωρίς προθήματα. Στη συνέχεια εξοικειώνονται με την ανάγνωση και τη 

περίληψη ενός κειμένου, να βρίσκουν αντίθετες ή συνώνυμες λέξεις, να 

μαθαίνουν ρωσικές εκφράσεις και παροιμίες. Εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους 

μέσω των κειμένων και των ασκήσεων και μαθαίνουν πως να γράφουν 

έκθεση.  

Στο πέμπτο και έκτο εξάμηνο μαθαίνουν το συγκριτικό βαθμό των 

επιθέτων και των επιρρημάτων, τις μετοχές επιθέτου ενεστώτα και 

παρελθόντος ενεργητικής-παθητικής φωνής, τις επιρρηματικές μετοχές, τον 

ευθύ και πλάγιο και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους πάνω στα ρήματα κίνησης 

, στη χρήση και παραγωγή της τετελεσμένης μορφής του ρήματος. Εισάγονται 

στις βασικές αρχές της ρωσικής ορθογραφίας και γενικότερα στη χρήση της 

γλώσσας ως ξένης. Τέλος, μελετούν αποσπάσματα από τη ρωσική 

λογοτεχνία τα οποία μεταφράζουν και αναλύουν τα προβλήματα που 

προκύπτουν κατά τη μεταφραστική διαδικασία.  

Στο έβδομο εξάμηνο οι φοιτητές συζητούν τις δυσκολίες που 

συνάντησαν στη γραμματική στα προηγούμενα έτη, γίνεται μια σύγκριση 

ανάμεσα στις δυο γλώσσες ελληνική και ρωσική κυρίως στο κλιτικό σύστημα 

των ονομάτων της ρωσικής με τη νεοελληνική, επικεντρώνονται στην απουσία 

της δοτικής, οργανικής και προθετικής, στη κλίση των ρημάτων κίνησης και 

στη χρήση των προθέσεων μέσα στη πρόταση.  

Φυσικά, βαρύτητα δίνεται στην ανάλυση των λέξεων και στην συντακτική 

ανάλυση της πρότασης. Τέλος, στο όγδοο εξάμηνο σκοπός του μαθήματος 

Φωνητική Φωνολογία της Ρωσικής σε σύγκριση με την Ελληνική είναι να 

εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες και στη λειτουργία της φωνητικής και 

φωνολογίας της σύγχρονης ρωσικής με την ελληνική γλώσσα, στα 
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χαρακτηριστικά των ρωσικών φωνηέντων και συμφώνων και στη διδασκαλία 

τους σε ελληνικό ακροατήριο. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος επισημαίνονται 

οι δυσκολίες στη προφορά των φθόγγων, τα λάθη που  κάνουν συνήθως οι 

φοιτητές και μαθαίνουν τον τρόπο που πρέπει να τα διορθώσουν. Στο μάθημα 

αυτό περιλαμβάνεται ανάγνωση και ακρόαση κειμένου, φωνητική ανάλυση και 

τέλος ασκήσεις με εποπτικά και οπτικοακουστικά μέσα. Η καθηγήτρια που 

διδάσκει τη ρωσική γλώσσα είναι η Νατρίσα Δανιηλίδου (ΕΕΙΔΙΠ) και τα 

εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας είναι 

τα παρακάτω152: 

Νατρίσα Θ.Δανιηλίδου, Ρωσικά για Έλληνες Α΄, Μήπως μπορώ και 

εγώ… , Εκδόσεις Αντ.Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2005. 

Νατρίσα Θ.Δανιηλίδου, Ρωσικά για Έλληνες Β΄, Μήπως μπορώ και 

εγώ…, Εκδόσεις Αντ.Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2005. 

Ιουλιάνα Πογκόσοβα, Τατιάνα Τριανταφυλλίδου, Γραμματικός οδηγός 

της ρωσικής γλώσσας, Εκδόσεις Αντ. Σταμούλη Θεσσαλονίκη 2003. 

Μαμαλούι Σβετλάνα Α., Τρακαδάς Αντώνης Μ., Συντακτικό της ρωσικής 

γλώσσας, Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2003. 

 Mirsky D.S.,Ιστορία της ρωσικής λογοτεχνίας, μτφ Ράλλη Ιουλιέττα-

Χατζηδήμου Καίτη, Εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1977. 

Αικατερίνη Πάππου- Ζουραβλίοβα, Η συμβολή των μεταφράσεων στα 

μαριουπολίτικα: Η περίπτωση του Α.Π. Τσέχωφ, Εκδόσεις Αντ. Σταμούλη, 

Θεσσαλονίκη 2011. 

Κατσόβσκα- Μαλιγκούδη Γιάννα, Η αυτοκρατορική Ρωσία (1613- 1917), 

Εκδόσεις Gutenberg-Γιώργος &Κώστας Δαρδανός, Αθήνα 2008. 

Αλεξανδροπούλου Όλγα, Ελληνορωσικά κείμενα για γλωσσική 

προσέγγιση, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1993153. 

Στη σερβική γλώσσα, στόχος του πρώτου εξαμήνου είναι οι φοιτητές να 

γνωρίσουν το κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο, τη κλίση βοηθητικών ρημάτων 

στον ενεστώτα, να σχηματίζουν καταφατικές και αρνητικές προτάσεις, τα είδη 

ρημάτων, το σχηματισμό των παρελθοντικών χρόνων τη κλίση των 

ουσιαστικών και να κατέχουν  ένα βασικό λεξιλόγιο.  
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Στο δεύτερο εξάμηνο όσον αφορά τα ρήματα μαθαίνουν το μέλλοντα, τα 

ομαλά και ανώμαλα ρήματα, την ευκτική, τη προστακτική, το γένος, τον 

αριθμό τις πτώσεις και τα παραθετικά των επιθέτων, τις πτώσεις, τις 

προσωπικές, αναφορικές, κτητικές και αυτοπαθείς αντωνυμίες και τέλος τα 

απόλυτα και τακτικά αριθμητικά.  

Στο δεύτερο έτος και συγκεκριμένα στο τρίτο-τέταρτο εξάμηνο οι 

φοιτητές εμβαθύνουν στα σύνθετα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα 

εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα το λεξιλόγιό τους. Επίσης διδάσκονται τις κύριες, 

δευτερεύουσες και σύνθετες προτάσεις, τον ευθύ και πλάγιο λόγο, τις 

δεικτικές, ερωτηματικές, οριστικές και αόριστες αντωνυμίες, την ενεργητική και 

παθητική φωνή των μετοχών, το γερούνδιο, τον υποθετικό λόγο και τους 

προσδιορισμούς154. 

Οι καθηγητές που διδάσκουν τη σερβική γλώσσα είναι η Λέκτορας 

Μαυρογένη Σταυρούλα και ο Γεώργιος Μπορόβας (ΕΕΙΔΙΠ)Τα συγγράμματα 

για τη σερβική γλώσσα είναι τα παρακάτω: 

Selimovic-Momcilovic M./ Zivanic L.,CPΠCKH 3A CTPAHLIE Serbian for 

foreigners PEY ΠO PEY PAΔHA CBECKA, Εκδόσεις Επίκεντρο. 

Vicentijevic G. - Zivanic L., SPRKI JEZIK ZA STRANCE2+RANDA 

SVESKA, Εκδόσεις Επίκεντρο. 

Pavica Mrazovic, Gramatika srpskog jezika za strance, Εκδόσεις 

zdavacka knjizarnica Zorana Stojanovica, 2009. 

Sintaksa savremenog srpskog jezika, Συλλογικό έργο, Εκδόσεις 

Επίκεντρο 2005155. 

Κατά τη διάρκεια των έξι πρώτων εξαμήνων σκοπός της διδασκαλίας της 

τουρκικής γλώσσας είναι να μάθουν οι φοιτητές να γράφουν, να προφέρουν 

και να μιλούν σωστά τη γλώσσα, να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα αλλά 

και να κατακτήσουν ένα πολύ βασικό λεξιλόγιο. Η γραμματική σε όλα τα 

εξάμηνα καλύπτει είκοσι τρία κεφάλαια και αναφέρονται στα παρακάτω 

φαινόμενα: στο πρώτο εξάμηνο από το πρώτο έως και το πέμπτο κεφάλαιο οι 

φοιτητές μαθαίνουν το αλφάβητο της τουρκικής γλώσσας, τον τονισμό, τη 

φωνητική αρμονία και τη σύνταξη. Το ρήμα είμαι, τους βασικούς χρόνους, τις 
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εγκλίσεις των ρημάτων, τις πτώσεις, τα ρήματα υπάρχω και δεν υπάρχω, τη 

παραγωγική κατάληξη ki, τη πρόθεση ile, τον ενεστώτα και το ρήμα istemek.  

Στο δεύτερο εξάμηνο από το έκτο μέχρι και το δέκατο κεφάλαιο 

διδάσκονται τον μέλλοντα, τις κτητικές καταλήξεις σε συνδυασμό με τις 

πτώσεις, τον ενεστώτα διαρκείας, τον αόριστο και τον παρατατικό. Στο 

δεύτερο έτος μαθαίνουν τις εγκλίσεις της ευκτικής, υποθετικής και την έγκλιση 

της αναγκαιότητας, τον υποθετικό ενεστώτα, την υπόθεση του ρήματος είμαι 

και των ρημάτων υπάρχω- δεν υπάρχω και τα σύνθετα ρήματα όπως είναι τα 

δυνητικά, της βιασύνης και της διάρκειας.  

Επιπλέον μαθαίνουν τα ενεργητικά, μεταβατικά, παθητικά, μέσα και 

αλληλοπαθή ρήματα και ορισμένους σύνθετους χρόνους. Στο τρίτο έτος οι 

παραδόσεις αναφέρονται στα ρηματικά ουσιαστικά όπως είναι το 

απαρέμφατο, η απρόσωπη σύνταξη, ο ευθύς και πλάγιος λόγος, η βουλητική, 

ενδοτική και τελική πρόταση και η αναφορική άκλιτη μετοχή. Επίσης 

διδάσκονται τη κλιτή αναφορική μετοχή, τις αποφατικές, ερωτηματικές, ειδικές, 

αιτιολογικές και τροπικές προτάσεις καθώς και την κατηγορηματική μετοχή156. 

Η καθηγήτρια Μαρκάτη Δήμητρα (Ν.407/80) διδάσκει τη τουρκική 

γλώσσα και χρησιμοποιούνται τα εξής συγγράμματα: 

Αναστάσιος Κ. Ιορδάνογλου, Μαθαίνω Τουρκικά Ι, Εκδόσεις 

Χαρπαντίδης,  2003. 

Αναστάσιος Κ. Ιορδάνογλου, Μαθαίνω Τουρκικά ΙΙ, Εκδόσεις 

Χαρπαντίδης,  2003. 

Αλατζάς Ιωάννης, Διδακτική της τουρκικής γλώσσας, Εκδόσεις 

Βάνιας157. 

Τέλος, στο πρώτο έτος της βουλγαρικής γλώσσας οι φοιτητές 

διδάσκονται το αλφάβητο, τη σωστή προφορά και τα βασικά στοιχεία 

ορθογραφίας, τα ουσιαστικά, τα γένη, τους αριθμούς, τον οριστικό και μη 

τύπο, τις προσωπικές, ερωτηματικές, κτητικές αντωνυμίες, τα επίθετα και τα 

γένη τους, τα απόλυτα και τακτικά αριθμητικά, τα ρήματα, το συντελικό και μη 
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συντελικό είδος, τον ενεστώτα και μέλλοντα στις τρεις συζυγίες, τον ευθύ και 

πλάγιο λόγο, τη χρήση των προθέσεων και ένα βασικό λεξιλόγιο. 

Η ύλη του δεύτερου έτους στοχεύει στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου για 

τον γραπτό και προφορικό λόγο και ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της 

επικοινωνιακής επάρκειας. Η διδασκαλία περιλαμβάνει επιπλέον χρόνους 

ρημάτων όπως ο αόριστος, παρατατικός, παρακείμενος, υπερσυντέλικος, 

συντελεσμένος μέλλοντας/μέλλοντας της οριστικής στο παρελθόν και στις 

τρεις συζυγίες, τη προστακτική, το γερούνδιο, τις μετοχές, τα ανώμαλα ρήματα 

και τη κλίση τους, τις αντωνυμίες, το σχηματισμό απλών και σύνθετων 

προτάσεων, τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων, το 

σχηματισμό υποκοριστικών και τις απρόσωπες προτάσεις ταυτόχρονα όμως 

εμπλουτίζουν το βασικό λεξιλόγιό τους.  

Στο τρίτο έτος επιχειρείται η επανάληψη και εμπέδωση των γραμματικών 

και συντακτικών φαινομένων που διδάχτηκαν οι φοιτητές στα προηγούμενα 

μέσα από κείμενα που αναφέρονται στη καθημερινή ζωή. Οι φοιτητές 

γνωρίζουν θέματα σχετικά με τη Βουλγαρία και την πολιτιστική της ιστορίας. Η 

διδασκαλία στο έτος αυτό περιλαμβάνει τη φωνή του ρήματος, εγκλίσεις, 

αφηγηματικούς τύπους, επιρρήματα, ευθύ και πλάγιο λόγο σε σύνθετες 

προτάσεις, συνδέσμους, φρασεολογία και ένα βασικό λεξιλόγιο.  

Στο τέταρτο έτος οι φοιτητές διδάσκονται την ιστορία, τον πολιτισμό και 

τα σύγχρονα προβλήματα της Βουλγαρίας. Αναφορές γίνονται στο κλίμα, τη 

γεωγραφική θέση της χώρας, στη πρωτεύουσά της, στην ιστορία της, σε 

θέματα πολιτισμού και εξετάζονται εξειδικευμένα θέματα όπως η οικονομία, η 

πολιτική και το δίκαιο. Μετά το τέλος του κάθε κεφαλαίου δίνονται για 

μετάφραση βιογραφικά Βουλγάρων και Ελλήνων λογοτεχνών158. 

Ο καθηγητής που διδάσκει τη βουλγαρική γλώσσα στο Τ.Β.Σ. είναι ο 

Αναπληρωτής Καθηγητής Νιχωρίτης Κωνσταντίνος και στη διδασκαλία της 

γλώσσας χρησιμοποιούνται τα παρακάτω συγγράμματα: 

Κωνσταντίνος Νιχωρίτης, Μαριάννα Ηλίεβα- Νιχωρίτη, Μαθαίνω 

Βουλγάρικα Ι, Εκδόσεις Ιωάννης Αρχ. Χαρπαντίδης, Θεσσαλονίκη 2002. 

Κωνσταντίνος Νιχωρίτης, Μαριάννα Ηλίεβα - Νιχωρίτη, Μαθαίνω 

Βουλγάρικα ΙI, Εκδόσεις Ιωάννης Αρχ. Χαρπαντίδης, Θεσσαλονίκη 2003. 
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Κωνσταντίνος Νιχωρίτης, Μαριάννα Ηλίεβα - Νιχωρίτη Μαθαίνω 

Βουλγάρικα ΙΙΙ, Εκδόσεις Ιωάννης Αρχ. Χαρπαντίδης, Θεσσαλονίκη 2003. 

Κωνσταντίνος Νιχωρίτης, Μαριάννα Ηλίεβα - Νιχωρίτη, Μαθαίνω 

Βουλγάρικα ΙV, Εκδόσεις Ιωάννης Αρχ. Χαρπαντίδης, Θεσσαλονίκη 2003. 

Κωνσταντίνος Νιχωρίτης, Παλαιοσλαβική και Εκκλησιαστική Σλαβονική 

γλώσσα και γραμματική, Εκδόσεις Ιωάννης Αρχ. Χαρπαντίδης, Θεσσαλονίκη 

2004. 

Κωνσταντίνος Νιχωρίτης, Η επίδραση του Άγιου Όρους στον πνευματικό 

βίο των Σλάβων, Εκδόσεις Ιωάννης Αρχ. Χαρπαντίδης, Θεσσαλονίκη 2004. 

Κωνσταντίνος Νιχωρίτης, Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, Εκδόσεις 

Ιωάννης Αρχ. Χαρπαντίδης, Θεσσαλονίκη 2000159. 

Στο Τμήμα ΤΣΑΣ στη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στο πρώτο 

εξάμηνο στο μάθημα της Τουρκικής Γλώσσας Ι- Μορφολογία και Σύνταξη οι 

φοιτητές διδάσκονται με τη βοήθεια γραπτών και προφορικών ασκήσεων 

μορφοσυντακτικά φαινόμενα με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν στο γραπτό 

και προφορικό λόγο. Μαθαίνουν τους βασικούς χρόνους όπως είναι ο 

Ενεστώτας Στιγμιαίος, ο Αόριστος, η έγκλιση της Ευκτικής, το ρήμα πρέπει, 

μορφοσυντακτικά φαινόμενα όπως τα πάθη συμφώνων, το ρήμα είμαι, γενική 

κτητική, ρηματικά επιρρήματα-γερούνδια, επιρρηματικές προτάσεις, το 

αναφορικό ki, αντωνυμίες και επιρρήματα. 

Στο μάθημα Τουρκική Γλώσσα Ι- Δεξιότητες στον προφορικό λόγο 

πραγματοποιείται η εμπέδωση της τουρκικής φωνολογίας και του απλού 

λεξιλογίου με σκοπό την κατανόηση και την παραγωγή απλών καθημερινών 

διαλόγων. 

Στο δεύτερο εξάμηνο στο μάθημα Τουρκική Γλώσσα ΙΙ- Μορφολογία και 

Σύνταξη επαναλαμβάνονται όλα τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα που 

διδάχτηκαν οι φοιτητές στο πρώτο εξάμηνο και σε συνδυασμό με τα 

καινούργια γραμματικά φαινόμενα που μαθαίνουν καλούνται μέσω γραπτών 

και προφορικών ασκήσεων να τα εμπεδώσουν. Στο μάθημα αυτό μαθαίνουν 

τον Ενεστώτα Διαρκείας, τον Παρελθοντικό Χρόνο φήμης- αβεβαιότητας, τα 

επίθετα και τη θέση τους μέσα σε μια πρόταση, την έγκλιση που δηλώνει την 
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αναγκαιότητα, την υποχρέωση, ρηματικά επιρρήματα, τη χρήση του 

απαρεμφάτου και το διπλασιασμό του επιθέτου ή του επιρρήματος. 

Στη Τουρκική Γλώσσα ΙΙ- Δεξιότητες στον γραπτό λόγο διδάσκονται 

κείμενα που περιέχουν καθημερινό λεξιλόγιο με ιστορίες που περιγράφουν 

γεγονότα από την καθημερινή ζωή που συνέβησαν στο παρελθόν, τη στιγμή 

που συμβαίνουν ή που επαναλαμβάνονται, επικοινωνία όπως είναι το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνήματα, κάρτες, επιστολή, πρόσκληση, 

σχέδια για το μέλλον, βιογραφικό σημείωμα αλλά και τα μορφοσυντακτικά 

φαινόμενα που περιγράφτηκαν στο προηγούμενο μάθημα. 

Επιπλέον, κείμενα που περιγράφουν πρόσωπα, πόλεις, καιρικά 

φαινόμενα και περιέχουν συγκρίσεις αλλά και κείμενα που εκφράζουν αιτία- 

σκοπό τα οποία περιγράφουν απλά καθημερινά προβλήματα που 

αναφέρονται στο περιβάλλον, το θόρυβο και την κίνηση και τέλος στη 

Τουρκική Γλώσσα ΙΙ- Δεξιότητες στον προφορικό λόγο οι φοιτητές πρέπει να 

κατακτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες επικοινωνίας σε απλό καθημερινό 

επίπεδο και να καταστούν ικανοί για την παραγωγή καθημερινού προφορικού 

λόγου. 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου στο μάθημα Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ- 

Μορφολογία και Σύνταξη γίνεται μια επανάληψη στα μορφοσυντακτικά 

φαινόμενα των προηγούμενων δυο εξαμήνων με σκοπό να καλυφθούν κενά 

και απορίες που υπάρχουν από την πλευρά των φοιτητών. Επιπλέον 

διδάσκονται σύνθετους χρόνους όπως τους Αφηγηματικούς και τους χρόνους 

Διάδοσης, τους σύνθετους υποθετικούς χρόνους και τον υποθετικό λόγο. 

Στη Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ- Δεξιότητες στον γραπτό λόγο γίνεται ο 

εντοπισμός των γραμματικών φαινομένων που διδάσκονται στο μάθημα 

Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ-Μορφολογία και Σύνταξη, η χρήση των φαινομένων 

αυτών στο γραπτό λόγο και χρησιμοποιούν ένα αρκετά εμπλουτισμένο 

λεξιλόγιο για να δημιουργήσουν έναν μεστό γραπτό λόγο και στη Τουρκική 

Γλώσσα ΙΙΙ- Δεξιότητες στον προφορικό λόγο γίνεται μια επανάληψη στα 

προηγούμενα θέματα και εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο πάνω σε θέματα που 

αφορούν τη περιγραφή προσώπων, διάλογοι σε τράπεζες και καταστήματα, 

συνταγές μαγειρικής και τοπικών φαγητών, περιγραφές τοπίων, ψώνια στην 

αγορά, ενδιαφέρονται και απασχόληση. Στο τέταρτο εξάμηνο, στο μάθημα 

Τουρκική Γλώσσα ΙV-Μορφολογία και Σύνταξη μετά την επανάληψη των 
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προηγούμενων μορφοσυντακτικών φαινομένων οι φοιτητές διδάσκονται τις 

φωνές των ρημάτων, την παθητική φωνή, τα αυτοπαθή ρήματα και την 

αυτοπαθή αντωνυμία kendi, τα αλληλοπαθή, μεταβατικά- αμετάβατα και 

αναθετικά ρήματα, τον ευθύ- πλάγιο λόγο, τις αναφορικές μετοχές, 

συνδέσμους και επιρρήματα. 

Τα καινούργια μορφοσυντακτικά φαινόμενα που διδάσκονται σε αυτό το 

μάθημα εντοπίζονται στο μάθημα Τουρκική Γλώσσα ΙV- Δεξιότητες στον 

γραπτό λόγο με τη παράλληλη χρήση διευρυμένου λεξιλογίου όπου είναι και ο 

βασικός στόχος του μαθήματος και τέλος στο μάθημα Τουρκική Γλώσσα ΙV- 

Δεξιότητες στον προφορικό λόγο οι φοιτητές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους 

σε θέματα που αφορούν τα μελλοντικά σχέδια, αγγελίες, μηνύματα, 

κουτσομπολιά, σύγκριση διαφορετικών πολιτισμών, εποχών, τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, τη διατροφή, ομορφιά, την υγεία, τη περίθαλψη και τα ταξίδια. 

Στο πέμπτο εξάμηνο, στο μάθημα Τουρκική Γλώσσα V- Μορφολογία και 

Σύνταξη γίνεται η διδασκαλία της επίσημα επικρατέστερης μορφής της 

τουρκικής γλώσσας. Οι φοιτητές διδάσκονται τις δευτερεύουσες προτάσεις, 

τον μεταφερόμενο λόγο, τις επιρρηματικές προτάσεις,  τον αναδιπλασιασμό 

και τους διάφορους τύπους δήλωσης έμφασης, ποικιλίας, παρομοίωσης, 

μεγέθους κ.λπ. στα ονόματα. Οι φοιτητές στο μάθημα αυτό καλούνται να 

λύσουν μια ποικιλία ασκήσεων με σκοπό την εμπέδωση όλων των 

φαινομένων που διδάσκονται. 

Στο εξάμηνο αυτό στη Τουρκική Γλώσσα V- Δεξιότητες στον γραπτό 

λόγο εξετάζονται κείμενα τα οποία προέρχονται από τον Τύπο ή από 

εγχειρίδια της τουρκικής γλώσσας. Επίσης το περιεχόμενο των κειμένων που 

επιλέγονται αναφέρονται σε θέματα πολιτικά, πολιτιστικά ή κοινωνικά και 

περιέχουν ασκήσεις κατανόησης με σκοπό την ανάπτυξη δεξιότητας του 

γραπτού λόγου. Τέλος στόχος του μαθήματος Τουρκική Γλώσσα V-Δεξιότητες 

στον προφορικό λόγο είναι η κατανόηση και εμπέδωση ενός πιο σύνθετου 

λεξιλογίου, ο σχηματισμός και παραγωγή σύνθετων και μακροσκελών 

προτάσεων, η παραγωγή και κατανόηση προφορικού λόγου πάνω σε θέματα 

της επικαιρότητας με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και η επικοινωνία σε πιο 

δύσκολες καθημερινές καταστάσεις. 

Στο έκτο εξάμηνο στο μάθημα Τουρκική Γλώσσα VΙ- Μορφολογία και 

Σύνταξη διδάσκονται οι φωνές και εγκλίσεις των ρημάτων. Συγκεκριμένα η 
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Παθητική και η απρόσωπη παθητική φωνή της τουρκικής γλώσσας, η δήλωση 

της αυτοπάθειας και της αμοιβαιότητας, η δήλωση της αλληλοπάθειας στο 

τουρκικό ρηματικό σύστημα, η δήλωση της μεταβιβαστικότητας στο τουρκικό 

ρήμα, ο συνδυασμός μορφημάτων δηλωτικών φωνής στο τουρκικό ρήμα, τα 

σύνθετα ρήματα με δεσμευμένα και ελεύθερα βοηθητικά, τις δευτερεύουσες 

επιρρηματικές προτάσεις και τα γερούνδια και τέλος συνδέσμους. 

Στη Τουρκική Γλώσσα VΙ - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο εξετάζονται 

κείμενα παρμένα από τον Τύπο και την επικαιρότητα τα οποία περιέχουν τα 

μορφοσυντακτικά φαινόμενα που διδάχτηκαν οι φοιτητές στο πέμπτο και έκτο 

εξάμηνο. 

Τέλος ο στόχος του μαθήματος Τουρκική Γλώσσα VΙ- Δεξιότητες στον 

προφορικό λόγο είναι ίδιος με αυτόν του μαθήματος του πέμπτου εξαμήνου. 

Αρχικά γίνεται μια επανάληψη στα θέματα του προηγούμενου εξαμήνου και 

κατόπιν οι φοιτητές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και διδάσκονται κείμενα 

που αφορούν το χώρο της τέχνης, το θέατρο, τον κινηματογράφο, γιορτές και 

έθιμα, τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την υπερθέρμανση του πλανήτη. 

Στο έβδομο εξάμηνο βασικός στόχος του μαθήματος Τουρκική Γλώσσας 

VΙΙ- Δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο (πρόσληψη/ παραγωγή) 

είναι η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου καθώς και η ανάπτυξη 

δεξιότητας πρόσληψης και κατανόησης τόσο του γραπτού όσο και του 

προφορικού λόγου. Οι φοιτητές μελετούν γραπτά κείμενα που αναφέρονται 

πάνω σε θέματα της επικαιρότητας, σε θέματα δηλαδή επιστημονικά, 

κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά στα οποία πραγματοποιούν συντακτική 

ανάλυση και την απόδοση των εκφράσεων και των ιδιωματισμών που 

υπάρχουν στα ελληνικά και ο προφορικός λόγος γίνεται με συζήτηση και 

ακουστική εξάσκηση. Γενικότερος σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η 

εμπέδωση απαιτητικών κειμένων από γλωσσική άποψη, κείμενα τα οποία 

είναι παρμένα από εφημερίδες και περιοδικά. Επιπλέον το λεξιλόγιο του 

μαθήματος καλύπτεται από θέματα που αφορούν τον τρόπο ζωής, τη 

μυθολογία, τα ταξίδια, παροιμίες και ιδιωματισμούς. 

Στο υποχρεωτικό μάθημα Τουρκική Γλώσσα VΙΙ-πολιτικών/κοινωνικών & 

οικονομικών κειμένων Ι οι φοιτητές μεταφράζουν κείμενα που προέρχονται 

από τον τουρκικό Τύπο και τα αναλύουν από μορφοσυντακτική, 

σημασιολογική, λεξιλογική, υφολογική και πραγματολογική πλευρά. Επιπλέον 
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διδάσκονται την αντίστοιχη ορολογία στη τουρκική γλώσσα αλλά και συζητούν 

τα σημεία εκείνα που τους δυσκολεύουν κατά τη μεταφραστική διαδικασία. 

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν με τη μεταφραστική 

διαδικασία ώστε να αποκτήσουν ένα επιπλέον εφόδιο που θα τους βοηθήσει 

στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.  Τέλος στο μάθημα Τουρκική 

Γλώσσα VΙΙ- Μετάφραση γενικών κειμένων στόχος είναι μέσα από τη 

μετάφραση κειμένων γενικού ενδιαφέροντος οι φοιτητές να διδαχτούν τη 

τεχνική της μετάφρασης, η οποία στη τουρκική γλώσσα έχει αρκετό 

ενδιαφέρον διότι είναι συγκολλητική γλώσσα και η σύνταξη των προτάσεων 

διαφέρει από την ελληνική. 

Στο όγδοο και τελευταίο εξάμηνο το μάθημα Τουρκική Γλώσσα VΙΙΙ-

πολιτικών/κοινωνικών & οικονομικών κειμένων ΙΙ αποτελεί τη συνέχεια το 

μαθήματος Τουρκική Γλώσσα VΙΙ-πολιτικών/κοινωνικών & οικονομικών 

κειμένων Ι που διδάσκεται στο έβδομο εξάμηνο. Στόχος του μαθήματος αυτού 

είναι η κατανόηση και η εξοικείωση με τον τρόπο μετάφρασης των κειμένων 

με την ορολογία που προαναφέρθηκε παραπάνω. Τα κείμενα που δίνονται 

στους φοιτητές σε αυτό το εξάμηνο είναι αυξημένης δυσκολίας. Στο μάθημα 

Τουρκική Γλώσσα VΙΙΙ- Ειδική μετάφραση (μετάφραση τεχνικών κειμένων) οι 

φοιτητές ασχολούνται με κείμενα τα οποία περιέχουν ειδική ορολογία όπως 

είναι η στρατιωτική, η νομική, οι όροι της αρχιτεκτονικής , της αρχαιολογίας, με 

έγγραφα όπως είναι οι ταυτότητες, τα διαβατήρια, τα πιστοποιητικά. Συνεπώς 

μέσω της μετάφραση τέτοιων κειμένων εξοικειώνονται με τη δομή, τους όρους 

και τη σύνταξη των κειμένων. Γενικότερος στόχος του μαθήματος είναι να 

εξοικειωθούν οι φοιτητές με την ορολογία κειμένων μα τα οποία θα 

ασχοληθούν ως τουρκομαθείς μεταφραστές. 

Οι καθηγητές που διδάσκουν τη τουρκική γλώσσα στο Τμήμα είναι οι η 

Λέκτορας Μαυροπούλου Μαρία, ο Δρ. Γιώργος Κ. Λιακόπουλος, ο Δρ. 

Κωνσταντίνος Γώγος, η Σοφία Πρόκου (ΕΕΔΙΠ), ο Δημήτριος Δημητρίου, η 

Ευαγγελία Αχλάδη, η Ρίκα Ρομποπούλου, η Χριστίνα Σανλίογλου και η 

Αικατερίνη Παυλοπούλου. 

Τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία της τουρκικής 

γλώσσας είναι τα παρακάτω: 

Faruk Tuncay - Λεωνίδας Καρατζάς, Τουρκοελληνικό λεξικό, Κέντρο 

Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού, 2000. 



91 
 

Faruk Tuncay - Λεωνίδας Καρατζάς, Ελληνοτουρκικό λεξικό, Κέντρο 

Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού, 1994. 

Σανλίογλου Χριστίνα - Δαφνοπατίδης Βασίλειος, Τουρκική γραμματική 

στα ελληνικά, Εκδόσεις Perugia, 2011. 

Ataturk Kemal, Nutuk: Ο μέγας ρητορικός, Εκδόσεις Παπαζήση 2009. 

Georges Mounin, Τα θεωρητικά προβλήματα της μετάφρασης, Εκδόσεις 

Τραύλος, 2002. 

Επίσης οι καθηγητές της τουρκικής γλώσσας κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας χρησιμοποιούν προσωπικές σημειώσεις και αντλούν ασκήσεις 

και παραδείγματα από τα παρακάτω εγχειρίδια: 

Yabancı Dilim Türkçe 1, Dimler Yayınları, 1, İstanbul 2010. 

Yabancı Dilim Türkçe 2, Dimler Yayınları, 1, İstanbul 2010. 

Yeni Hitit 1,TÖMER, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2008. 

Sebüktekin Hikmet, Yabancılar için Türkçe / Turkish for foreigners, τ.1, 

Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997. 

Özsoy Sumru, “Türkçe-Turkish”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul, 1999. 

Öztürk T., Akçay S., Duru H., Gün S., Bargan H., Ersoy H., Yiğit A., 

Adım Adım Türkçe1(+2,+3), Dilset Yayınları, İstanbul 2004. 

Kurtulus, Ö., 2006, Elementary Turkish, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, 

Κωνσταντινούπολη. 

Ελένη Σελλά- Μάζη, Στοιχεία Αντιπαραβολικής Γραμματικής Ελληνικής-

Τουρκικής, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2004. 

Şenduran E., Bu ne demek? Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, 

Κωνσταντινούπολη  2006. 

Υabancı Dilim Türkçe 2, 3, 4, Εκδόσεις Dilmer, Κωνσταντινούπολη 2011. 

Alıştırma kitabı Temel Seviye 1-2, 3-4, Tömer, Εκδόσεις Perugia, Αθήνα 

2007. 

Alıştırma kitabı Orta Seviye 1-4, Tömer, Εκδόσεις Perugia, Αθήνα 2008. 

Akpınar, Ali, Okuma I Türkçe Okuma Kitapları. Turkish Easy Readers for 

Foreigners, İstanbul: Dem, 2009. 

Deleon, Jak, Boğaziçi Gezi Rehberi ,İstanbul: Remzi Kitabevi, 1998. 

Sebüktekin Hikmet, Yabancılar için Türkçe / Turkish for foreigners vol.1, 

vol. 2 , Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997-2000. 
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Serin Muammer - Taylan E. Eser, H. Sebüktenin’in Yabancılar için 

Türkçe’sine Alıştırma Kitabı, cilt 1, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 

1997. 

Taylan Eser-Akar Didar, Kayıp Çanta-The Missing Briefcase (+casette) , 

Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997. 

Özsoy Sumru, “Türkçe-Turkish”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul, 1999. 

Özsoy Sumru - Kelepir Meltem, Türkçe dinleyelim – Let’s Listen to 

Turkish (+cassette), Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1995. 

Bayraktaroğlu Arın, Bayraktaroğlu Sinan, Colloquial Turkish, (+cassette), 

Routledge, London 1992. 

Şenduran Emine, Bu ne demek? Başlangıç Düzeyi Ders Kitabı vol 1, 2, 

Alıştırma Kitabı+ CD +Vocabulary cards, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 

İstanbul 2006. 

Öztürk T., Akçay S., Duru H., Gün S., Bargan H., Ersoy H., Yiğit A., 

Adım Adım Türkçe1(+2,+3) (Ders Kitabı, Alıştırma Kitabı, Dil Bilgisi, Kelimeler 

Dünyası, CD rom), DİLSET YAYINLARI, İstanbul 2004160. 

Στο Τμήμα ΣΣ οι καθηγητές που διδάσκουν τις σλαβικές γλώσσες στο 

Τμήμα ΣΣ είναι με το νόμο Π.Δ. 407/80 και συγκεκριμένα τη ρωσική 

διδάσκουν η Σβετλάνα Τζόλου, η Όλγα Ποσνακίδου- Γεωργιάδου, η Τατιάνα 

Μπορίσοβα, η Ολένα Σιναγκαϊβσκα- Αρώνη, η Ελένη Ανδρεϊτσένικο και ο 

Ιωάννης Γεωργιάδης. Τη βουλγαρική γλώσσα διδάσκει η Εβελίνα Μίνεβα. Τα 

συγγράμματα που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των γλωσσών είναι για 

τη ρωσική γλώσσα  το Σύγχρονο Ρώσο- Ελληνικό Λεξικό, Mandeson, το 

Σύγχρονο Ελληνό- Ρωσικό Λεξικό, Mandeson και συγγράμματα από το 

εξωτερικό. Στη Βουλγαρική γλώσσα χρησιμοποιείται το εγχειρίδιο Ράλτσεβα 

Νικολέτα , Βουλγαρική γλώσσα, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 

Θεσσαλονίκη 2009161. 

Και τέλος στο Τμήμα ΓΦΠΠΧ  στη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας στα 

τέσσερα πρώτα εξάμηνα δίνεται κυρίως έμφαση στη γραμματική δομή της 

γλώσσας και στην προσπάθεια για την κατάκτηση ενός βασικού όγκου 

λεξιλογίου. Όταν οι φοιτητές τελειώσουν το τέταρτο εξάμηνο οι γνώσεις που 

                                                           
160

 Οδηγός Σπουδών 2013-2014, σελ. 34-314. 
161

 http://www.slavstud.uoa.gr, 13/01/2014. 

http://www.slavstud.uoa.gr/
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έχουν αποκτήσει αντιστοιχούν στο πρώτο επίπεδο πιστοποίησης της ρωσικής 

γλώσσας. Από το πέμπτο εξάμηνο όπου οι φοιτητές επιλέγουν την ειδίκευση 

της ρωσικής γλώσσας τα μαθήματα της γλώσσας εξειδικεύονται με σκοπό το 

μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων ειδίκευσης να διδάσκονται στη ρωσική 

γλώσσα. Για να επιτευχθεί φυσικά αυτός ο στόχος οι καθηγητές δίνουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία στην κατάκτηση του γραμματικού συστήματος 

της γλώσσας σε συνδυασμό με την απόκτηση ενός εμπλουτισμένου 

λεξιλογίου.  

Συγκεκριμένα στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές εξοικειώνονται με το 

φωνητικό σύστημα και τη γραμματική δομή της γλώσσας και προχωρούν στην 

ανάπτυξη προφορικού λόγου με τη βοήθεια ειδικών ασκήσεων προφοράς και 

στο συνδυασμό λέξεων και γραμματικών φαινομένων με σκοπό το 

σχηματισμό απλών προτάσεων. 

Το δεύτερο εξάμηνο στοχεύει στη κατανόηση των λέξεων που 

βρίσκονται μέσα στην πρόταση με τη βοήθεια των καταλήξεων και των 

πτώσεων αλλά και στη λειτουργία της κάθε πτώσης. 

Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές μαθαίνουν τους τύπους 

επιτονισμού, τους βασικούς κανόνες παραγωγής λέξεων, τις μορφές και τους 

τύπους των ρημάτων και τελικός στόχος τους εξαμήνου αυτού είναι οι 

φοιτητές να κατανοούν και να αποδίδουν ένα κείμενο μέσης δυσκολίας. 

Στο επόμενο εξάμηνο πραγματοποιείται η πρώτη γνωριμία με τη 

συντακτική δομή της γλώσσας και τη χρήση ιδιωματικών εκφράσεων και οι 

φοιτητές προχωρούν στην ανάπτυξη σκέψεων στον προφορικό και γραπτό 

λόγο. 

Στο πέμπτο και έκτο εξάμηνο οι φοιτητές μαθαίνουν τις ομάδες ρημάτων 

ώστε να κατανοούν και να αποδίδουν σύνθετα κείμενα και να αναπτύξουν την 

ικανότητα ώστε να κάνουν χρήση των βοηθημάτων της εποπτικής 

διδασκαλίας. 

Στη ρωσική γλώσσα του εβδόμου εξαμήνου γίνεται ανάγνωση και 

απόδοση έργων με αυξημένο επίπεδο δυσκολίας, Ρώσων πεζογράφων και 

ποιητών, οι φοιτητές αναπτύσσουν περισσότερο την ικανότητά τους στον 

προφορικό λόγο και εμβαθύνουν στο συντακτικό της ρωσικής γλώσσας. 

Τέλος στο όγδοο εξάμηνο πραγματοποιείται μια γνωριμία με το 

εθνικοπνευματικό και πολιτιστικό υπόστρωμα της Ρωσίας, η χρήση των 
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δεξιοτήτων που έχουν αναπτύξει σε επίπεδο προφορικού λόγου σε 

καθημερινές καταστάσεις και εφαρμογή των ικανοτήτων που έχουν αναπτύξει 

στην ανάγνωση κειμένων με επιστημονικό, λογοτεχνικό και δημοσιογραφικό 

περιεχόμενο. 

Οι καθηγητές που διδάσκουν τη ρωσική γλώσσα είναι ο Επίκουρος 

καθηγητής Ελευθέριος Χαρατσίδης, ο Επίκουρος καθηγητής Ηλίας 

Πετρόπουλος, η Μανελίδου Ιλόνα (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.), η Στεφανία Αμοιρίδου, η 

Βασιλική Ναζαρετιάν και τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούν στη διδασκαλία της 

ρωσικής γλώσσας162 είναι τα εξής: 

М.П. Аксёнова РУССКИЙ ЯЗЫК ПО-НОВОМУ (под редакцией Р.А. 

Кульковой) Часть 1(уроки 1-12),Санкт-Петербург«Златоуст», 2000. 

Е.Р.Ласкарева ЧИСТАЯ ГРАММАТИКА Санкт-Петербург «Златоуст» 

2006. 

Σ. Μαμαλούι - Α. Τρακάδας, Γραμματική της Ρωσικής Γλώσσας, 

Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2003. 

Αντώνιος-Αιμίλιος Ν. Ταχίαος, Ελληνισμός και κόσμος των Σλάβων, 

Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2003. 

Σ. Μαμαλούι - Α. Τρακάδας, Συντακτικό της Ρωσικής Γλώσσας, 

Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2008. 

Στόχος του πρώτου εξαμήνου της τουρκικής γλώσσας είναι οι φοιτητές 

να εξοικειωθούν με τη γλώσσα, να κατανοούν γραπτά κείμενα αλλά και να 

μπορούν να παράγουν μια απλή συζήτηση σε επίπεδο προφορικού λόγου. Οι 

φοιτητές διδάσκονται την ορθογραφία και τη φωνολογία της τουρκικής 

γλώσσας μέσα από τη διδασκαλία της αλφαβήτου, το διαχωρισμό των 

συμφώνων και των φωνηέντων, τη φωνηεντική αρμονία και τον επιτονισμό. 

Επίσης μαθαίνουν την ώρα, τις αντωνυμίες, τα ουσιαστικά (γένος, αριθμός, 

κτητικές καταλήξεις, πτώσεις, ονοματικοί προσδιορισμοί), τα επίθετα, τα 

επιθήματα των ουσιαστικών και των επιθέτων, τον ενεστώτα, το μέλλοντα, τη 

προστακτική, το ρήμα υπάρχω- δεν υπάρχω και τέλος τις καταλήξεις του 

ρήματος είμαι. 

                                                           
162

 Για τη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας απαιτείται η χρήση έντυπου και ηλεκτρονικού 

υλικού. Για την κατάκτηση του επιδιωκόμενου επιπέδου γλωσσομάθειας θεωρείται 

απαραίτητη η δημιουργία φακέλων διδακτικού υλικού, οι οποίοι θα διευρύνονται και θα 

ανανεώνονται διαρκώς με τη συνδρομή των διδασκόντων στο Τμήμα, διδασκόντων σε 

ανάλογα Τμήματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού και των φοιτητών. 
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Στόχος του δευτέρου εξαμήνου είναι οι φοιτητές να μιλούν, να γράφουν 

και να διαβάζουν με άνεση τη τουρκική γλώσσα και να μιλούν άνετα στις 

καθημερινές συναναστροφές που αναπτύσσουν. Έτσι στο εξάμηνο αυτό 

διδάσκονται προθέσεις, επιρρήματα, συνδέσμους, τον αόριστο, την ευκτική 

υποθετική και υποθετική έγκλιση(την υποθετική έγκλιση και στο ρήμα είμαι) 

και σύνθετα ρήματα όπως το ρήμα της αναγκαιότητας, της δυνατότητας, της 

πιθανότητας κ.ά. 

Σκοπός του τρίτου εξαμήνου είναι οι φοιτητές να κατανοούν και να 

διαβάζουν εφημερίδες και βιβλία που είναι γραμμένα στη τουρκική γλώσσα. 

Συνεπώς διδάσκονται τις διαθέσεις των ρημάτων(αλληλοπαθή, μέσα, 

παθητικά κ.λπ.) και τα ρηματικά ουσιαστικά. 

Στο τέταρτο εξάμηνο εφόσον οι φοιτητές έχουν αποκτήσει τις βασικές 

γραμματικές και λεξιλογικές γνώσεις μαθαίνουν γραμματικά φαινόμενα 

μεγαλύτερης δυσκολίας μέσα από την ενασχόλησή τους με κείμενα τα οποία 

περιέχουν προχωρημένο λεξιλόγιο και σύνταξη. Συνεπώς διδάσκονται τις 

μετοχές τα γερούνδια, τον ευθύ και πλάγιο λόγο αλλά και τις δευτερεύουσες 

προτάσεις. 

Στο επόμενο εξάμηνο πραγματοποιείται η εμβάθυνση και εξάσκηση στα 

γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα τα οποία διδάχτηκαν μέχρι και το 

τέταρτο εξάμηνο. Συγκεκριμένα σημαντική βαρύτητα δίνεται στις 

δευτερεύουσες προτάσεις και πως αυτές αποδίδονται από τα ελληνικά στα 

τούρκικα και στην παραγωγή λέξεων στα τουρκικά. 

Στο έκτο εξάμηνο γίνεται η συντακτική ανάλυση της τουρκικής πρότασης 

και τονίζονται τα στοιχεία σχηματισμού περσικών και αραβικών λέξεων στο 

βαθμό που χρησιμοποιούνται στη τουρκική γλώσσα. 

Στο τελευταίο έτος και συγκεκριμένα στο έβδομο εξάμηνο οι φοιτητές 

μεταφράζουν κείμενα από τα τουρκικά στα ελληνικά και στο όγδοο εξάμηνο 

από τα ελληνικά στα τουρκικά. Οι φοιτητές αφού τελειώσουν και το όγδοο 

εξάμηνο τουρκικής γλώσσας είναι ικανοί να κατανοούν και να αποδίδουν 

κείμενα αυξημένης δυσκολίας και να παράγουν άρτιο γραπτό και προφορικό 

λόγο. Οι καθηγητές που διδάσκουν τη τουρκική γλώσσα είναι ο Λέκτορας 

Πασχάλης Βαλσαμίδης και ο Επίκουρος καθηγητής Γεώργιος Σαλακίδης και 

τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται είναι τα παρακάτω: 
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Βαλσαμίδης Πασχάλης, Χρηστικό Λεξικό Τουρκικών Εκφράσεων (Με 

παραδείγματα), Εκδόσεις Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2007. 

Ιορδάνογλου Αναστάσιος, Μαθαίνω Τουρκικά  Ι , Εκδοτικός Οίκος 

Αντ.Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2007. 

Alıştırma  Kitabı 1-2. Temel Seviye, Ankara Üniversitesi Tömer, 

Εκδόσεις Perugia, Αθήνα 2007. 

Alıştırma  Kitabı 3-4. Temel Seviye, Ankara Üniversitesi Tömer, 

Εκδόσεις Perugia, Αθήνα 2007. 

Alıştırma  Kitabı Orta Seviye, Ankara Üniversitesi Tömer, Εκδόσεις 

Perugia, Αθήνα 2007. 

Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe 2, Συλλογικό έργο Ankara Üniversitesi 

Tömer , Εκδόσεις Perugia, Αθήνα 2008. 

Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe 3, Συλλογικό έργο Ankara Üniversitesi 

Tömer, Εκδόσεις Perugia, Αθήνα 2008. 

Γενικός στόχος του μαθήματος της βουλγαρικής γλώσσας στο πρώτο 

έτος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές γνώσεις σε φωνολογικό, 

λεξιλογικό, μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο ώστε να διαβάζουν και να 

κατανοούν απλά κείμενα αλλά και να εκφράζονται σε θέματα που αφορούν τη 

καθημερινή ζωή. Από πλευράς γραμματικής στο πρώτο έτος διδάσκονται το 

γένος, τον αριθμό, το οριστικό άρθρο των ουσιαστικών και των επιθέτων, τις 

δεικτικές και ερωτηματικές αντωνυμίες, τις προθέσεις τόπου, το ρήμα είμαι και 

τον ενεστώτα. Επίσης μαθαίνουν σε συντακτικό επίπεδο τις απλές 

ερωτηματικές, αρνητικές και καταφατικές προτάσεις και όλα αυτά γίνονται 

κατανοητά μέσα από ασκήσεις και ανάλυση των γραμματικών και 

συντακτικών φαινομένων. 

Συγκεκριμένα στο δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές συζητούν θέματα της 

καθημερινότητας χρησιμοποιώντας παρελθοντικούς και μελλοντικούς χρόνους 

σε πιο σύνθετες προτάσεις. Τα θέματα στα οποία αναφέρονται είναι η 

περιγραφή ενός ανθρώπου, τα χρώματα, οι καθημερινές δραστηριότητες, η 

επαγγελματική κατάρτιση, το ημερήσιο πρόγραμμα και η φοιτητική ζωή. 

Επίσης στο εξάμηνο αυτό διδάσκονται τους αδύνατους τύπους κτητικών 

αντωνυμιών, τους αιτιατικούς και δοτικούς τύπους των προσωπικών 

αντωνυμιών, τα τροπικά ρήματα με ένα συμπλήρωμα, τα συνοπτικά και μη 

συνοπτικά ρήματα, το μέλλοντα διαρκείας, τον αόριστο και θέματα αορίστου 
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και σε συντακτικό επίπεδο διδάσκονται τις προσδιοριστικές σύνθετες 

προτάσεις με αναφορικές αντωνυμίες. 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου στόχος του μαθήματος είναι οι 

φοιτητές να διαβάζουν ένα απλό κείμενο ξεχωρίζοντας όλα τα μέρη του λόγου 

μη γνωρίζοντας τη σημασία όλων των λέξεων και σε απλά καθημερινά 

θέματα. 

Στο τέταρτο εξάμηνο ολοκληρώνεται η διδασκαλία των βασικών 

γραμματικών φαινομένων της βουλγαρικής γλώσσας όπως είναι ο 

σχηματισμός και η χρήση σύνθετων χρόνων και εγκλίσεων της ενεργητικής 

και παθητικής φωνής, ο υποθετικός λόγος, η ενεργητική και παθητική φωνή, η 

ενεργητική και παθητική σύνταξη. Έτσι οι φοιτητές μπορούν να κάνουν σωστή 

χρήση της γλώσσας σε καθημερινό επίπεδο.  

Επίσης επιτυγχάνεται η εστίαση στην καθημερινή ζωή της Βουλγαρίας 

μέσα από κείμενα διαλόγους, συνεντεύξεις, παραμύθια και αφηγήσεις. Στο 

πέμπτο εξάμηνο οι φοιτητές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και εμβαθύνουν 

τις γραμματικές τους γνώσεις ιδιαίτερα γύρω από το ρήμα. Στο επόμενο 

εξάμηνο δίνεται μεγάλη βαρύτητα σε κείμενα αυθεντικού λόγου ώστε οι 

φοιτητές να εξοικειώνονται με τη γλώσσα των βιβλίων, της επιστήμης, της 

λογοτεχνίας, με ένα όγκο λεξιλογίου και να εμβαθύνουν σε γραμματικά 

φαινόμενα τα οποία δε διδάχτηκαν επαρκώς ή καθόλου στα προηγούμενα 

εξάμηνα. 

Τέλος στο έβδομο και όγδοο εξάμηνο το μάθημα εστιάζει σε κείμενα που 

αφορούν τον πολιτισμό, τα έθιμα και τη καθημερινότητα του λαού 

χρησιμοποιώντας όλα τα γλωσσικά, γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα 

που έχουν διδαχθεί. Οι καθηγητές που διδάσκουν τη βουλγαρική γλώσσα 

είναι η Λέκτορας Μάρκου Χριστίνα, η Ράλτσεβα Νίκη (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.) και 

χρησιμοποιείται το εγχειρίδιο των Στέφκα Πετρόβα, Πράβντα Τσανκόβα 

«Μέθοδος εκμάθησης της βουλγαρικής», Εκδόσεις Ντόκτορ Ιβάν Μπογκόροφ, 

Σόφια 2004 και το εγχειρίδιο της Στέφκα Πετρόβα «Μαθαίνετε τη βουλγαρική 

γλώσσα, Πρώτο Μέρος». 

Τέλος όσον αφορά τη ρουμανική γλώσσα, στο πρώτο και δεύτερο 

εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται τους ρουμανικούς φθόγγους, τους βασικούς 

μορφολογικούς κανόνες και ένα σημαντικό αριθμό λέξεων και εκφράσεων. 
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Ειδικότερα στο δεύτερο εξάμηνο διδάσκονται τα κλιτά και άκλιτα μέρη 

του λόγου, τις λέξεις που έχουν σχέσεις σε συντακτικό και σημασιολογικό 

επίπεδο και εξασκούν περισσότερο τη προφορά. Έτσι στο τέλος του 

εξαμήνου αυτού είναι σε θέση να προφέρουν σωστά τους περισσότερους 

ρουμανικούς φθόγγους, να διαβάζουν και να κατανοούν πιο προχωρημένα 

κείμενα και να γνωρίζουν τους περισσότερους μορφολογικούς και 

συντακτικούς κανόνες. 

Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, 

βελτιώνουν τη προφορά τους και προχωρούν στην ανάγνωση και κατανόηση 

λογοτεχνικών κειμένων του 19ου και 20ου αιώνα. Συνεπώς στο τέλος του  

εξαμήνου επιτυγχάνεται η προφορά των πιο δύσκολων ρουμανικών φθόγγων 

όπως είναι τα κλειστά φωνήεντα της κεντρικής σειράς και η κατανόηση 

φωνολογικών διακρίσεων που δεν υπάρχουν στα ελληνικά. 

Στο τέταρτο εξάμηνο που είναι και το τελευταίο εξάμηνο του πρώτου 

κύκλου σπουδών οι φοιτητές αξιοποιούν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις 

που έχουν αποκτήσει σε όλα αυτά τα εξάμηνα στον γραπτό και προφορικό 

λόγο ώστε να φανεί ότι έφθασαν σε ένα επίπεδο το οποίο είναι πολύ κοντά 

στο επίπεδο ενός ομιλητή που έχει τη ρουμανική γλώσσα ως μητρική. 

Στόχος του πέμπτου εξαμήνου είναι οι φοιτητές να γνωρίζουν τη 

σημασία των φωνολογικών διακρίσεων και των φωνητικών εναλλαγών σε 

σχέση με τη μορφολογία. Έτσι διδάσκεται η αρθρωτική, ακουστική και 

λειτουργική φωνητική της σύγχρονης ρουμανικής γλώσσας. 

Το μάθημα της ρουμανικής γλώσσας στο έκτο εξάμηνο παρουσιάζει τη 

θεωρία της μορφολογίας την οποία και εφαρμόζει στη μελέτη της σύγχρονης 

ρουμανικής γλώσσας και εξετάζει την εμφάνιση του όρου μόρφημα. 

Στο έβδομο εξάμηνο πραγματοποιείται η ανάλυση της δομής της 

πρότασης και της φράσης αλλά και εξετάζεται η συντακτική δομή.  Ιδιαίτερη 

βαρύτητα δίνεται στην πρακτική εξάσκηση των φοιτητών στη συντακτική 

ανάλυση. 

Τέλος στο όγδοο εξάμηνο στο τομέα της λεξικολογίας περιγράφεται η 

δομή και η εξέλιξη του λεξικολογικού συστήματος, η επιρροή που ασκούν οι 

ξένες λέξεις στη γλώσσα, η παραγωγή και σύνθεση λέξεων που εμπλουτίζουν 

τη γλώσσα και οι λεξικολογικές κατηγορίες της συνωνυμίας, αντωνυμίας, 
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ομωνυμίας και παρωνυμίας και τονίζονται κυρίως οι διαφορές και οι 

ομοιότητες μεταξύ της ρουμανικής και ελληνικής γλώσσας. 

Στο Τμήμα τη ρουμανική γλώσσα διδάσκει η Νικολέτα Ρέσσου 

(Ε.Ε.Δ.Ι.Π.) και η διδασκαλία της πραγματοποιείται με τη μέθοδο Grigore 

Brâncuş, Adriana Ionescu, Manuela Saramandu, Limba română. Manual 

pentru studenţii străini, București, 1978163. 

                                                           
163

 Οι πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών προέρχονται από τον διαδικτυακό τόπο http://bscc.duth.gr, 17/01/2014. 

http://bscc.duth.gr/
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Γ.3. Συνέδρια και Ημερίδες των Τμημάτων 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται όλα τα συνέδρια, οι ημερίδες και τα 

σεμινάρια που διοργανώνονται από τα προαναφερόμενα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

Στο Τμήμα ΞΓΜΔ πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2014 

Σεμινάριο από τον κ. Κωστόπουλο με θέμα "Κείμενο και Επικοινωνία", στις 16 

Ιανουαρίου 2014 έλαβε χώρα διάλεξη με θέμα «Ο πολιτικός λόγος στην 

Ελλάδα τα τελευταία τριάντα χρόνια: Πως έχει αποτυπωθεί στα ΜΜΕ», στις 9 

Ιανουαρίου 2014 στα πλαίσια του ΠΜΣ πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα 

"Παρουσίαση της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και των μεταφραστικών της εργαλείων.", στις 19 Δεκεμβρίου 2013 

πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «Μετάφραση και Πολιτικός Λόγος»,  

στις 2 Δεκεμβρίου 2013 έγινε σεμινάριο με θέμα «Ειδικά Ζητήματα 

Τουρκολογίας» και εκδήλωση με θέμα «Δυνατότητες απασχόλησης στα 

θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Επίσης στα πλαίσια του 

σεμιναρίου «Ειδικά Ζητήματα Τουρκολογίας» πραγματοποιήθηκε ομιλία της 

κα Λαϊου στις 20 Νοεμβρίου 2013. Πραγματοποιήθηκε διάλεξη από την κα 

Ευαγγελία Κορδόνη στο σεμινάριο με θέμα «Μετάφραση και Πολιτικός Λόγος» 

στις 17 Οκτωβρίου 2013. Στα πλαίσια του ΠΜΣ του Τμήματος 

πραγματοποιήθηκε διήμερο σεμινάριο υποτιτλισμού με γλώσσες εργασίας τα 

Αγγλικά και Ελληνικά από την Κατερίνα Ζαμπέλη στις 16-17 Μαΐου 2013. Από 

τις 25 Μαρτίου 2013 έως και στις 5 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε 

σεμινάριο με τίτλο «Γαλλική Γλώσσα ως Ξένη και Γαλλική για Ειδικούς 

Σκοπούς» αλλά και στις 2-5 Απριλίου 2012 αλλά και στις 24-28 Απριλίου 

2012. Η κα Ρέστα διοργάνωσε στις 29 Μαρτίου 2012 συνέδριο με τίτλο 

«Μετανάστες, Πρόσφυγες, Μειονότητες: Στο περιθώριο»164. 

Στο Τμήμα ΒΣΑΣ Στο Τμήμα διοργανώνονται ημερίδες οι οποίες έχουν 

σκοπό να ενημερώσουν τους φοιτητές σε θέματα σχετικά με την Ελλάδα, τις 

Βαλκανικές, Ανατολικές χώρες και τη Ρωσία. 
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Στις 3 Απριλίου 2013 διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα "Προοπτικές 

Απασχόλησης Αποφοίτων του Τμήματος Β.Σ.Α.Σ." με σκοπό την ενημέρωση 

των φοιτητών σε θέματα που αφορούν τις επαγγελματικές προοπτικές που 

ανοίγονται μετά την απόκτηση του πτυχίου τους. 

Επίσης διοργανώθηκε στις 3 Απριλίου και το 9ο συνέδριο του Συλλόγου 

Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα "Αυτή την Ανάπτυξη ποιος 

θα την φέρει;". Στο συνέδριο συμμετείχαν καθηγητές του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας αλλά και καλεσμένοι ομιλητές όπως ο Πρόεδρος του Ελληνο-

Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου165. 

Στις 13 Νοεμβρίου 2013 διοργανώθηκε ημερίδα που αφορούσε τις 

διακρατικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας από το Τμήμα Β.Σ.Α.Σ., 

το Διπλωματικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας, το 

Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία, το Γενικό Προξενείο της 

Βουλγαρίας και το ΠΜΣ του Τμήματος Β.Σ.Α.Σ. "MA in Politics and Economics 

of Contemporary Eastern and South Eastern Europe"166. 

Από το Γενικό Προξενείο  της Ρωσικής Ομοσπονδίας και το Τμήμα 

Β.Σ.Α.Σ. διοργανώθηκε εκδήλωση στις 3/12/2013 με θέμα «Ελληνορωσικές 

σχέσεις: παρελθόν και μέλλον », στις 21/11/2013 διοργανώθηκε από το 

Τμήμα Σεμινάριο Διπλωματίας με τίτλο "Ευρωπαϊκές προκλήσεις στο 

πέρασμα του χρόνου". 

Στις 14 Δεκεμβρίου 2012 το Τμήμα σε συνεργασία με το Βουλγαρικό 

Προξενείο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ομιλία με θέμα "Becoming a 

minority in the Greek - Bulgarian context: Historical minorities and 

contemporary migrants" με σκοπό να μας εξοικειώσει με του όρους  

μειονότητα και μετανάστης μέσα από συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα 

και στις 23 Φεβρουαρίου 2005 και 25 Νοεμβρίου 2003 διοργανώθηκε μια 

σειρά διαλέξεων με τίτλο "Οι "μακρινοί" μας γείτονες: οικονομικές, κοινωνικές 

και πολιτισμικές προσεγγίσεις". 

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών διοργάνωσε από τις 26-29 

Σεπτεμβρίου 2013 το 11ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας το 

οποίο πραγματεύεται θέματα που αφορούν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη 

ή ξένη και τα χαρακτηριστικά της. Το 2009 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για 
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τα δέκα χρόνια λειτουργίας του Τμήματος κατά τη διάρκεια του οποίου 

προβλήθηκε ντοκιμαντέρ με θέμα "Εξόριστε Λέξεις" και ταινία με τίτλο "Η 

Λεμονιά" αλλά διαβαστήκαν επίσης λογοτεχνικά έργα στις γλώσσες της 

Μεσογείου και πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με θέμα «Πτυχιούχοι και 

αγορά εργασίας» και «Μεσόγειος και Μεσογειακές Σπουδές». 

Στις 23 Μαΐου 2008 διοργανώθηκε Ημερίδα με θέμα "Μωσαϊκό 

Πολιτισμών: Διάλογος Ανατολής-Δύσης" και στις 24 Οκτωβρίου 2006 

διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα "Νέες τεχνολογίες στις αρχαιογνωστικές 

επιστήμες"167. 

Επίσης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συγκεκριμένα το Εργαστήριο 

Αρχαιομετρίας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών σε συνεργασία με το 

Euro- Mediterranean University διοργάνωσε το 2011 δυο θερινά σχολεία τα 

οποία καλύπτουν αντικείμενα Ανθρωπιστικών Επιστημών όπως Αρχαιολογία, 

Ιστορία, Γλωσσολογία, Ανθρωπολογία, Αρχαία και Μοντέρνα Τέχνη και Νέες 

Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά με τίτλο "Archaeometry and New 

Technologies for Cultural Heritage" και "Archaeology & Environment in SE 

Mediterranean". Στα θερινά σχολεία είχαν το δικαίωμα να συμμετέχουν 

προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 180 

ΔΜ από τις οποίες οι 60 ΔΜ να είχαν συμπληρωθεί σε ένα χρόνο 

σπουδών168. 

Τέλος στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών υλοποιείται το Κέντρο 

Μεσογειακής- μεσανατολικής πολιτικής και Πολιτισμού (ΚΕ.Μ.ΜΕ.Π.) το οποίο 

αποσκοπεί στην κατανόηση, ανάλυση και σύνθεση των όσων συμβαίνουν στη 

Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής διότι είναι περιοχές 

που βρίσκονται στο διεθνές επίκεντρο ενδιαφέροντος λόγω της γεωπολιτικής, 

γεωοικονομικής, γεωστρατηγικής και γεωπολιτισμικής τους σημασίας καθώς 

και για το λόγω του ότι στις περιοχές αυτές αναπτύσσονται σχέσεις 

συνεργασίας και αντιπαλότητας και οι πολιτισμικές διαφορές οδηγούν σε 

έντονες αντιπαραθέσεις. Το Κέντρο αυτό είναι το μοναδικό στα ελληνικά ΑΕΙ 

το οποίο έχει ως αντικείμενο τη Μεσόγειο και απαρτίζεται από ανθρώπινο 

δυναμικό του Τμήματος ΜΣ, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, από 

προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδακτόρους του Τμήματος. 
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Η επιστημονική υπεύθυνη του ΚΕ.Μ.ΜΕ.Π. είναι η επίκουρη καθηγήτρια 

Διεθνών Σχέσεων στην Μέση Ανατολή του Τμήματος ΜΣ Δρ. Βιβή Κεφαλά169. 

Από το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών έχουν διοργανωθεί ημερίδες, 

συνέδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις.  

Στις 14 Δεκεμβρίου 2010 διοργανώθηκε ημερίδα από το σύλλογο 

φοιτητών του Τμήματος σε συνεργασία με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της 

Φλώρινας και το ΠΜΣ «Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη ΝΑ 

Ευρώπη» με θέμα «Η Οικονομική Κρίση και οι Επιπτώσεις της για την Ε.Ε και 

την Ελλάδα». Στις 10-12 Νοεμβρίου διοργανώθηκε από το Τμήμα το πρώτο 

Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Διαστάσεις της μετάβασης και η ευρωπαϊκή 

προοπτική των χωρών της Βαλκανικής, στις 21-22 Μαΐου πραγματοποιήθηκε 

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Η πολιτισμική κληρονομιά του έργου των Αγίων 

Κυρίλλου και Μεθοδίου, ως παράγοντας ενότητας ανάμεσα στους λαούς της 

Ν.Α. Ευρώπης», στις 1-4 Ιουλίου στις Πρέσπες το Τμήμα Βαλκανικών 

Σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών διοργάνωσε Επιστημονικό Συνέδριο 

με θέμα «Η δεκαετία του 1940 στ Τέχνη», από το Τμήμα Βαλκανικών 

Σπουδών και το ΠΜΣ «Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών 

της ΝΑ Ευρώπης» διοργανώθηκε συνέδριο με τίτλο «Ο Ελληνικός πολιτισμός, 

ο κόσμος των Σλάβων και τα Βαλκάνια » και στις 8-11 Νοεμβρίου 

διοργανώθηκε Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Η Δυτική Μακεδονία: Από την 

ένταξη στο ελληνικό κράτος έως σήμερα». Από το Τμήμα διοργανώνονται 

σεμινάρια όπως στις 28 Μαΐου 2010 με θέμα «Βαλκάνια και Νεομάρτυρες» και 

στις 19 Οκτωβρίου 2010 σεμινάριο με θέμα «Η Ρωσική Γλώσσα ως ξένη και η 

διδασκαλία της»170. 

Στο Τμήμα ΤΣΑΣ Στις 12/6/2013 πραγματοποιήθηκε διάλεξη από τον 

υποψήφιο διδάκτορα κ.Γεώργιο Κατσιανό με θέμα «Οι απελάσεις των 

Ελλήνων υπηκόων από την Κωνσταντινούπολη το 1964 στον Ελληνικό και 

Τουρκικό τύπο» και στις 14/5/2013 στο πλαίσιο των μαθημάτων  Οικονομική 

Γεωγραφία και Γεωπολιτική Ι και ΙΙ διοργανώθηκε δίωρη διάλεξη με θέμα «Το 
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Κυπριακό Ζήτημα διαχρονικώς: Άρνηση εφαρμογής διεθνών κανόνων και 

σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το 1954 μέχρι σήμερα». 

Ο Σύλλογος Ζαππίδων με τη συνδιοργάνωση του Τμήματος 

πραγματοποίησε στις 24/4/2013 εκδήλωση με θέμα «Στοιχεία από την ιστορία 

του Ζαππείου Παρθεναγωγείου». 

Στις 11/4/2013 διοργανώθηκε ημερίδα για τον εορτασμό των 175 

χρόνων της Φιλοσοφικής Σχολής με θέμα «Αραβική λογοτεχνία και Ευρώπη». 

Στις 4/3/2013 διοργανώθηκε από το Τμήμα σε συνεργασία με την 

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Σπουδών Μέσης Ανατολής  διάλεξη με τίτλο 

«Εκχριστιανισμός, μαρτύριο και αγιοποίηση ενός Άραβα και οι συνέπειες στον 

πολιτικό και θρησκευτικό βίο της αραβοκρατούμενης Γεωργίας του 8ου 

αιώνα». 

Στις 27/3/2012 στο πλαίσιο του μαθήματος «Οικονομική Γεωγραφία - 

Γεωπολιτική ΙΙ και ΙΙ» διοργανώθηκαν διαλέξεις με θέματα «Το έθνος και το 

κράτος ως γεωπολιτικές οντότητες» και «Το ζήτημα των εξοπλισμών μεταξύ 

Ελλάδος- Τουρκίας» αντίστοιχα. 

Στις 14/5/2012 στο πλαίσιο του μαθήματος Λόγια Οθωμανική Λογοτεχνία 

πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα «Η ζωή και το έργο του Mevlana 

Celaleddin Rumi» από την Δρα. κ. Λιάνα Μυστακίδου. 

Στις 19/1/2012 το Τμήμα σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ιμβρίων 

διοργάνωσε το πρώτο κύκλο σεμιναρίων για την Ίμβρο, στις 14/3/2012 το 

δεύτερο κύκλο και στις 19/5/2012 τον τρίτο κύκλο σεμιναρίων για την Ίμβρο με 

θέμα «Ίμβρος: Παρελθόν, παρόν και μέλλον». 

Στις 29/5/2012 στα πλαίσια των μαθημάτων του Τμήματος η Ελληνική 

Επιστημονική Εταιρεία Σπουδών Μέσης Ανατολής διοργάνωση εκδήλωση με 

θέμα «Κωνσταντινούπολη 29 Μαΐου 1453, το γεγονός και επιπτώσεις ». 

Στις 5/12/2011 το Τμήμα σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική 

Εταιρεία Σπουδών Μέσης Ανατολής οργάνωσαν εκδήλωση με θέμα 

«Καζαντζάκης και Φαρτζ αλ- Χάικ» προς τιμήν της καθηγήτριας Sophie 

Nikolaides - Salloum, καθ. Πανεπιστημίου St- Esprit Λιβάνου. 

Από το Τμήμα και την «Εταιρεία Μελέτης της Καθ’ ημάς Ανατολής» 

οργανώθηκε ημερίδα με τίτλο «Μετάφραση από τα Τουρκικά στα Ελληνικά 

Θεωρητικά και Πρακτικά Ζητήματα» στις 30/11/2011. 
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Στο πλαίσιο του μαθήματος «Οικονομική Ιστορία της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας» στις 9/6/2011 διοργανώθηκε διάλεξη με θέμα «Η άνοδος του 

τουρκικού εθνικισμού και η διεκδίκηση της 'άπιστης' Σμύρνης» από τη 

Διδάσκουσα Ευαγγελία Αχλάδη. 

Η ομιλία με θέμα «Ο Ziya Gökalp ως λογοτέχνης και ως πολιτικός»  

πραγματοποιήθηκες στις 25/5/2011 στο πλαίσιο του μαθήματος «Εθνική 

Λογοτεχνία» από τον Δρα Αριστοτέλη Μητράρα. 

Στις 12/5/2011 διοργανώθηκε διάλεξη με θέμα «Η μογγολική κατάκτηση 

της Βαγδάτης και η κατάλυση της Αββασιδικής κυριαρχίας: πολιτικές, 

κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις» από τον Δρ Ιστορίας του ΕΚΠΑ 

Μοχάμαντ Σαριάτ- Παναχί και στις 13/5/2011 διάλεξη του Κωνσταντίνου 

Χατζηαντωνίου με θέμα «Η συλλογή υφάσματος του Μουσείου Ισλαμικής 

Τέχνης του Κατάρ». 

Στις 11,18/03 και στις 1/4/2011 στα πλαίσια του μαθήματος «Ιδεολογικά 

ρεύματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 19-20ος αιώνας» 

πραγματοποιήθηκαν τρεις διαλέξεις από τον Διδάκτορα Νικόλαο Πατραγά με 

τίτλους «Τάσεις και ιδεολογικά ρεύματα στο Ισλάμ», «Η φιλελεύθερη 

αναγέννηση στην ισλαμική σκέψη», «Η συντηρητική αναδίπλωση και το τέλος 

του στοχασμού». 

Στις 7/12/2010 οργανώθηκε διάλεξη από την Επίκουρη καθηγήτρια του 

ΑΠΘ κ. Νίκη Παπαγεωργίου με θέμα «Χριστιανικές κοινότητες της Μέσης 

Ανατολής» και στις 30/11/2010 πραγματοποιήθηκε διάλεξη από τον κ. 

Ευθύμιο Σουλογιάννη με τίτλο «Οι ελληνικές παροικίες της Αιγύπτου (19-20ος 

αιώνας). Ιστορικά και κοινωνιολογικά στοιχεία». 

Στις 19/10/2010 διοργανώθηκε διάλεξη από τον καθηγητή Brian Joseph 

του Ohio State University με τίτλο «Greek and Turkish Influence on the Balkan 

Lexicon: Motivating a New Class of Loanwords». 

Στις 31/5/2010 το Τμήμα σε συνεργασία με την ΕΕΕΣΜΑ διοργάνωσαν 

τη διάλεξη της Αναστασίας Φαλιέρου με θέμα «Ισλαμική θρησκεία και 

ευρωπαϊκή μόδα στην Κωνσταντινούπολη (19ος-20ος αιώνας)». 

Ακόμη μια ημερίδα οργανώθηκε από το Τμήμα και την «Εταιρεία 

Μελέτης της Καθ’ ημάς Ανατολής» με τίτλο «Η Κωνσταντινούπολη μεταξύ 

Ανατολής και Δύσης 19ος αρχές – 20ου αιώνα» στις 10/5/2010. 
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Επίσης το Τμήμα ΤΣΑΣ στις 10-12 Δεκεμβρίου 2012 διοργάνωσε 

Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Οι Εξεγέρσεις στον Αραβο - Μουσουλμανικό 

κόσμο: Ζητήματα Ειρήνης και Σταθερότητας στη Μεσόγειο», στις 1-2 

Δεκεμβρίου 2011 διοργάνωσε Διεθνές Συμπόσιο με θέμα «Η πρόκληση του 

φύλου στις Οθωμανικές, Τουρκικές και Μεσανατολικές σπουδές: 

Επιχειρώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση» και τέλος στις 1-2 Ιουνίου 

2007 διοργάνωσε το Διεθνές Συμπόσιο με τίτλο «Οι Τουρκικές Σπουδές 

σήμερα»171. 

Στο Τμήμα Σ.Σ διοργανώνονται διαλέξεις, εκδηλώσεις και ημερίδες που 

αφορούν θέματα λογοτεχνικά, γλωσσικά και ιστορικά των χωρών των οποίων  

διδάσκονται οι γλώσσες στο Τμήμα, όπως τα εξής :  "Διάλεξη για την ιστορία 

και τον πολιτισμό των σλαβικών λαών", "Ρωσικός πολιτισμός χωρίς σύνορα", 

"Αφιέρωμα στο σερβικό κινηματογράφο", "Διάλεξη για τη ιστορία και τον 

πολιτισμό των Σλαβικών λαών", "Ελληνικά γλωσσικά δάνεια ορθόδοξου- 

εκκλησιαστικού περιεχομένου", Συνέδριο "Η πολιτικο-στρατιωτική διάσταση 

της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας: Προτάσεις και Προοπτικές", "Τρίτο Ελληνο- 

Βαλκανικό Συμπόσιο Ελληνοσερβικές σχέσεις (18ος - 19ος αιώνας)"172. 

Πέρα, βέβαια, από την έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού, όσον 

αφορά τα επιστημονικά συνέδρια του Τμήματος ΓΦΠΠΧ συμμετείχε στη 

διοργάνωση του 10ου διεθνούς συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας το 2011 

μαζί με τα Τμήματα της Ελληνικής Φιλολογίας Κομοτηνής και το Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης, το Τμήμα ανέλαβε τη διοργάνωση 

του 3ου Συνεδρίου των Πανεπιστημιακών Λαογράφων των Ελληνικών  Α.Ε.Ι. 

στις 4-6 Οκτωβρίου 2013 με θέμα «Η διαχείριση της Παράδοσης. Ο λαϊκός 

πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία και στις 

τεχνολογίες αιχμής», στις 20 Απριλίου 2013 διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα 

«Ο τούρκος ποιητής Γιουνούς Εμρέ στον 21ο αιώνα», στις 19-20 Οκτωβρίου 

2012 διοργανώθηκε από το Τμήμα διημερίδα με θέμα «Ζητήματα διδασκαλίας 

της λογοτεχνίας», στις 4 Ιουνίου 2011 διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα 

«Λογοτεχνία και πολυπολιτισμικό σχολείο» σε συνεργασία με τους συλλόγους 

                                                           
171

 http://www.turkmas.uoa.gr/ekdhloseis.htmlö 9/1/2014. 
172

 Λόγω έλλειψης έντυπου Οδηγού Σπουδών για το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών οι 
πληροφορίες που αφορούν το Τμήμα προέρχονται από τον διαδικτυακό τόπο 
http://www.slavstud.uoa.gr, 13/01/2014.  

http://www.turkmas.uoa.gr/ekdhloseis.htmlö
http://www.slavstud.uoa.gr/
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Εκπαιδευτικής Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ροδόπης και Αλεξανδρούπολης και 

το Σύνδεσμο Φιλολόγων Ν.Έβρου 173. 

                                                           
173

 Οι πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών προέρχονται από τον διαδικτυακό τόπο http://bscc.duth.gr, 17/01/2014. 

http://bscc.duth.gr/
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Γ.4. Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 

 

Στο Τμήμα ΒΣΑΣ από το 2008-2009 λειτουργεί αγγλόφωνο 

αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο είναι 

Μονοτμηματικό και φέρει τον τίτλο «Πολιτικές και Οικονομικές σπουδές της 

Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης» με ΦΕΚ Ιδρύσεως Β΄ 

1587/17.8.2007, έχει διάρκεια 13 μήνες και με τους πρώτους φοιτητές να 

φοιτούν το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009174. 

Σύμφωνα με την 2η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011 κατά 

το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών ήταν 25 εκ των οποίων οι 5 ήταν αλλοδαποί175. 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών προσανατολίζεται γύρω από 

την οικονομικοπολιτική πραγματικότητα και την ολοκλήρωση της Ανατολικής 

και Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τη διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Συγκεκριμένα στόχος του ΜΠΣ είναι να παρέχει μια περαιτέρω 

επιστημονική εξειδίκευση και ανάπτυξη της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα 

τα οποία θεραπεύει το Τμήμα, να προάγει την έρευνα και τη γνώση σε 

οικονομικό και πολιτικό επίπεδο της σύγχρονης Ανατολικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, να στοχεύει στην εξειδίκευση των αποφοίτων του 

Τμήματος στη μελέτη της σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης και τέλος στην εξειδίκευση αποφοίτων άλλων Τμημάτων πάνω στην 

οικονομική και πολιτική μελέτη της σύγχρονης Ανατολικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Επιπρόσθετα, προετοιμάζει τους φοιτητές ώστε να αποκτήσουν τα 

απαραίτητα εφόδια με τα οποία θα ακολουθήσουν μια ξεχωριστή 

επαγγελματική σταδιοδρομία στο πεδίο των επιχειρήσεων, σε Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις και σε διεθνείς οργανισμούς που βρίσκονται στην 

περιοχή της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και γενικότερα έχει 

σκοπό να προωθήσει την επιστημονική έρευνα στην περιοχή αυτή176. 

                                                           
174

 Οι πληροφορίες για τις μεταπτυχιακές σπουδές προέρχονται από τον οδηγό σπουδών του 
τμήματος. 
175

 2
η
 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011, σελ.74. 

176
 2

η
 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011, σελ. 22-26. 
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Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών δέχεται περίπου 30 φοιτητές 

κάθε χρόνο και διαρκεί από 13 έως 15 μήνες. Οι φοιτητές καταβάλλουν το 

ποσό των 3.000ευρώ και χορηγούνται υποτροφίες σε φοιτητές με εξαιρετική 

ακαδημαϊκή πορεία. 

Όσον αφορά το Πρόγραμμα Σπουδών οι φοιτητές πρέπει στα πρώτα 

δυο ακαδημαϊκά εξάμηνα να έχουν συμπληρώσει οκτώ μαθήματα ενώ στο 

τρίτο εξάμηνο να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

Συγκεκριμένα τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου είναι όλα υποχρεωτικά, 

πιστώνονται με 7 ΔΜ το κάθε ένα και είναι τα παρακάτω: 

 Politics and Society in Eastern and Southeastern 

Europe. 

 Economics in Eastern and Southeastern Europe. 

 EU Integration in Eastern and Southeastern Europe και 

τέλος 

 Empirical Methods in Social Sciences. 

Στο εαρινό εξάμηνο υπάρχουν οκτώ μαθήματα επιλογής177 εκ των 

οποίων οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν τα τέσσερα, το κάθε ένα από αυτά 

πιστώνεται με 8ΔΜ και είναι τα παρακάτω: 

 Parties and party systems in Eastern and SEE. 

 Security issues in Southeastern Europe. 

 Minorities human rights and ethnic conflicts in 

Southeastern Europe. 

 Business and Industry in Eastern and Southeastern 

Europe. 

 Trade and Economic Integration in Eastern and 

Southeastern Europe. 

                                                           
177

 Απαραίτητη προϋπόθεση για να διδαχτεί ένα μάθημα επιλογής είναι να το έχουν επιλέξει 
τουλάχιστον τέσσερις φοιτητές. Τα μαθήματα είναι όλα υποχρεωτικής παρακολούθησης και 
στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται εξετάσεις. Εάν οι φοιτητές αποτύχουν σε 
περισσότερα από δυο μαθήματα αποβάλλονται από το πρόγραμμα. Πέρα από τα μαθήματα 
που υπάρχουν στο ΠΣ, είναι στην ελεύθερη επιλογή των φοιτητών να παρακολουθήσουν μια 
ανατολική γλώσσα και να ενταχθούν σε όποιο επίπεδο αυτοί θέλουν (εισαγωγικό, μεσαίο ή 
προχωρημένο) διαλέγοντας την από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Δεν υπάρχουν 
κάποια εξτρά δίδακτρα για την παρακολούθηση της γλώσσας αλλά η έγκριση από την 
πλευρά των καθηγητών των γλωσσών αλλά και από την πλευρά του Τμήματος είναι 
απαραίτητη και απαιτείται. 
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 Law for Business and Trade in Eastern and 

Southeastern Europe. 

 Financial Markets in Eastern and Southeastern Europe 

and 

 Political Anthropology in Eastern and Southeastern 

Europe178. 

Όλα τα μαθήματα διδάσκονται με τη μορφή διαλέξεων με σκοπό να 

παρέχεται στους φοιτητές η ευκαιρία να εκφράζουν την άποψη τους και τις 

σκέψεις τους πάνω σε επιστημονικά ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης 

τους εκπονούν εργασίες που αναφέρονται σε συγκεκριμένα θέματα με σκοπό 

να εμπεδώσουν τις μεθόδους, τα εργαλεία και τις τεχνικές που πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν κατά τη συγγραφή των εργασιών. Μέσω αυτών τους δίνεται 

η ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να οξύνουν τη κριτική τους 

σκέψη, να προβάλλουν τα επιχειρήματά τους και γενικότερα να αναπτύξουν 

δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής 

διατριβής. 

Οι απόφοιτοι του ΜΠΣ του Τμήματος μπορούν να συνεχίσουν τις 

μεταπτυχιακές τους σπουδές εφόσον το επιθυμούν στο εσωτερικό αλλά και το 

εξωτερικό και οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν 

διατριβή στα γνωστικά πεδία του Τμήματος179. 

Επιπλέον από το 2004-5 λειτουργεί ανά 15 μέρες «Πιλοτικό 

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Πολιτικής Επιστήμης, Ιστορίας και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας»180. 

Στα πλαίσια του ΜΠΣ του Τμήματος διοργανώνεται η δράση "Ξένη 

γλώσσα για ειδικούς σκοπούς"181. 

Στα πλαίσια της δράσης αυτής πραγματοποιούνται μαθήματα στις 

γλώσσες που υπάρχουν και στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών όπως τα 

Ρωσικά, Βουλγαρικά, Σερβικά, Τουρκικά, Αραβικά, Ρουμανικά και Πολωνικά. 

Τα επίπεδα της δράσης για όλες τις γλώσσες έχουν ως εξής: 

                                                           
178

 http://mabsos.uom.gr/students-corner. Στις 25/11/2013. 
179

 2
η
 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011, σελ. 23-27. 

180
 Οδηγός Σπουδών Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. 

181
 Τα δίδακτρα που πρέπει να καταβάλλουν οι σπουδαστές για να παρακολουθήσουν τα 

μαθήματα της  
δράσης ανέρχονται στο ποσό των 400ευρώ.  

http://mabsos.uom.gr/students-corner
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 Ξένη γλώσσα για επιχειρηματίες 1(αρχάριο επίπεδο) 

 Ξένη γλώσσα για επιχειρηματίες 2 (μεσαίο επίπεδο) 

 Ξένη γλώσσα για επιχειρηματίες 3 (προχωρημένο 

επίπεδο) 

 Ξένη γλώσσα στο τομέα του τουρισμού (προχωρημένο 

επίπεδο) 

 Οικονομική ορολογία (προχωρημένο επίπεδο) 

Μέσω της δράσης πραγματοποιείται η καλλιέργεια του γραπτού και 

προφορικού λόγου των σπουδαστών με σκοπό να μάθουν να μεταφράζουν 

στα ελληνικά κείμενα που έχουν περιεχόμενο και αναφέρονται στα πεδία της 

Οικονομικής Επιστήμης και του Τουρισμού. Για τα πρώτα δυο επίπεδα οι 

ώρες διδασκαλίας είναι έξι, για τα τρία επόμενα είναι τέσσερις ώρες την 

εβδομάδα και τα μαθήματα απευθύνονται σε επιχειρηματίες, στελέχη και 

υπάλληλους γραφείων και επιχειρήσεων, σε όσους απασχολούνται στον 

τουριστικό τομέα, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Β.Σ.Α.Σ. του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας, Σλαβικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου, Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και τέλος σε απόφοιτους ή φοιτητές 

άλλων ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 

Συγκεκριμένα, στο μάθημα "Ξένη γλώσσα για επιχειρηματίες 1" και 

"Ξένη γλώσσα για επιχειρηματίες 2" επιδιώκεται η γραπτή και προφορική 

χρήση της γλώσσας στη καθημερινή επαγγελματική επικοινωνία μαθαίνοντας 

παράλληλα και ένα βασικό επαγγελματικό λεξιλόγιο. Οι σπουδαστές πρέπει 

να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν σε μια τηλεφωνική επαγγελματική 

επικοινωνία, στα γεύματα εργασίας, τα επαγγελματικά ταξίδια αλλά και στη 

σύνταξη μια επιστολής ή ενός βιογραφικού. 

Στο μάθημα "Ξένη γλώσσα για επιχειρηματίες 3" οι σπουδαστές κάνουν 

προσπάθειες να βελτιώσουν τη χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου 

για να μπορούν με μεγάλη ευκολία να ανταπεξέλθουν στις επαγγελματικές 

απαιτήσεις που προκύπτουν. Στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να μπορούν να 

διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα οικονομικού και εμπορικού περιεχομένου 

όπως είναι τα συμβόλαια, τα τιμολόγια, τα τραπεζικά έγγραφα, οι εμπορικές 
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επιστολές και τα κείμενα άρθρων και εφημερίδων. Επίσης να κατανοούν και 

να παράγουν διαλόγους σε συνθήκες εργασίας, μια προφορική συνέντευξη 

αλλά και σε γραπτό επίπεδο να συντάξουν εμπορικές-τραπεζικές επιστολές 

και προσφορές. 

Το μάθημα "Ξένη γλώσσα στο τομέα του τουρισμού" απευθύνεται σε 

άτομα που στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία έρχονται σε επαφή με 

τουρίστες και ξενοδοχειακές μονάδες. Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος 

είναι οι σπουδαστές να κατανοούν γραπτά κείμενα όπως είναι τα 

ξενοδοχειακά έγγραφα, οι τουριστικοί κατάλογοι και κατάλογοι εστιατορίων και 

να συντάξουν οποιοδήποτε έγγραφο τους ζητηθεί και σχετίζεται με τον 

τουριστικό τομέα. Τέλος να μπορούν προφορικά να αναπτύξουν διάλογο σε 

θέματα που αφορούν τη δουλειά τους όπως για παράδειγμα να υποδεχτούν 

τους τουρίστες, να παραγγείλουν σε ένα εστιατόριο και να δίνουν 

πληροφορίες για εκδρομές. 

Τέλος, το μάθημα "Οικονομική ορολογία" έχει ως στόχο οι σπουδαστές 

να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα που περιέχουν οικονομικούς όρους 

όπως είναι τα άρθρα σε μια οικονομική εφημερίδα, τα χρηματοοικονομικά και 

θέματα πολιτικής οικονομίας, να μπορούν εύκολα να αναπτύξουν διάλογο σε 

θέματα που αφορούν εμπορικές συμφωνίες, τραπεζικές συναλλαγές, 

επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα. Τέλος, να βρουν και να 

χρησιμοποιούν βιβλιογραφία πάνω σε θέματα σχετικά με την Οικονομική 

Επιστήμη. 

Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος μαθημάτων οι σπουδαστές λαμβάνουν τη 

βεβαίωση παρακολούθησης182. 

Στο Τμήμα ΜΣ υπάρχει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

«Πολιτικές, Οικονομικές, και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο», το οποίο 

λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-5 με ΦΕΚ αριθ. Φύλλου 

753/19.05.2004183. 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις πάνω 

σε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά θέματα που αφορούν το χώρο της 

                                                           
182

 http://mabsos.uom.gr/language-school, 4/12/2013. 
183

http://www.mediterraneanstudies.gr/greek/index.php?option=com_content&view=article&id
=58&Itemid=9/ 30/11/13. 

http://mabsos.uom.gr/language-school
http://www.mediterraneanstudies.gr/greek/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=9/
http://www.mediterraneanstudies.gr/greek/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=9/
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Μεσογείου με σκοπό οι απόφοιτοι του να κατέχουν όλα εκείνα τα εφόδια που 

θα τους είναι απαραίτητα για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία184. 

Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο ΜΠΣ αφορούν τη σχέση του 

μεσογειακού υποσυστήματος με το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, το 

ρόλο που διαδραματίζουν οι διεθνείς και περιφερειακές αρχές στην  περιοχή 

της Μεσογείου, την έρευνα και μελέτη των κοινωνικών, οικονομικών, 

πολιτικών προβλημάτων που δημιουργούνται και υπάρχουν στη περιοχή της 

Μεσογείου, την ανάλυση αντιπαραθέσεων, απειλών και συγκρούσεων που 

εμφανίζονται στην περιοχή και τέλος στη θέση που κατέχει η Ελλάδα στην 

ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 

Στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνονται δυο μαθήματα 

υποχρεωτικά και ένα μάθημα επιλογής ενώ στο τρίτο εξάμηνο και τα τρία 

μαθήματα είναι ελεύθερης επιλογής τελειώνοντας στο τέταρτο εξάμηνο με τη 

διπλωματική εργασία185. 

Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει στο 

πρώτο εξάμηνο τα εξής μαθήματα: 

"Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεσόγειος: Πολιτικές Όψεις"  όπου σκοπός του 

μαθήματος είναι να εξετάσει τις σχέσεις που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση με τη Μεσόγειο στο νότο. 

Στο μάθημα "Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεσόγειος: Οικονομικές Όψεις" 

επιδιώκεται η ανάλυση των σχέσεων της ΕΕ με τις Τρίτες Μεσογειακές Χώρες 

κυρίως από οικονομική άποψη. 

Στο μάθημα επιλογής "Ελλάδα- Τουρκία: Στρατηγικές, Πολιτικές και 

Οικονομικές Σχέσεις" γίνεται μια συζήτηση γύρω από τα προβλήματα που 

προκύπτουν από την ελληνο-τουρκική αντιπαράθεση στη περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου, τους τρόπους αντιμετώπισης με τη βοήθεια των 

νέων δεδομένων που δημιουργήθηκαν από το μεταδιπολικό διεθνές σύστημα. 

Στο μάθημα επιλογής "Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δικαίου" 

πραγματοποιείται αναφορά γύρω από τον οργανισμό της ΕΕ. Στα πλαίσια του 

μαθήματος εξετάζονται η ιστορική διαδρομή της, τα όργανα της, οι σκοποί και 

οι πολιτικές της. 

                                                           
184

 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, σελ. 56. 
185

 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, σελ. 59. 
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Στο δεύτερο εξάμηνο στο μάθημα "Πολιτική και Οικονομία στον 

Ευρωπαϊκό Νότο και τη Μαύρη Θάλασσα" πραγματοποιείται αναφορά στις 

σημαντικότερες πτυχές της σύγχρονης πολιτικής και οικονομίας στο μη 

Ευρωπαϊκό Νότο και τη Μαύρη Θάλασσα. Δίνεται σημαντική έμφαση και 

βαρύτητα στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης και τις πολιτικές- οικονομικές 

δυναμικές που αναπτύσσονται εκεί. 

Στο μάθημα "Η εξωτερική πολιτική των χωρών της Μέσης Ανατολής και 

Βορείου Αφρική"  εξετάζονται οι παράγοντες (εσωτερικοί, περιφερειακοί και 

διεθνείς) που επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική των κρατών της Μέσης 

Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, τις διακρατικές σχέσεις, τις συμμαχίες και 

τις αντιπαλότητες που αναπτύσσονται σε αυτές τις περιοχές. 

Στο μάθημα "Ζητήματα Ασφαλείας στη Μεσόγειο" εξετάζεται η εξέλιξη 

των παραδοσιακών και σύγχρονων προβλημάτων ασφαλείας στη Μεσόγειο 

μέσω της ανάλυσης διαφόρων συστημικών, θεσμικών και κρατικών- εθνικών 

παραγόντων που εμπλέκονται στο Μεσογειακό σύστημα ασφαλείας. Τέλος το 

τελευταίο μάθημα επιλογής του δεύτερου εξαμήνου φέρει τον τίτλο "Οι 

Διεθνείς Οργανισμοί του ευρύτερου Μεσογειακού Χώρου". 

Στο τρίτο εξάμηνο στο μάθημα "Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μειονότητες 

στην Μεσόγειο" παρουσιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι μειονότητες 

που βρίσκονται στις σχετικές διεθνείς συνθήκες και αποφάσεις που έχουν 

υιοθετηθεί υπό την αιγίδα των Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται 

σε όλη την περιοχή. 

Στο μάθημα "Η Μεσόγειος στην Εξωτερική Πολιτική των Μεγάλων 

Δυνάμεων" αναλύεται η πολιτική που υιοθετούν οι Μεγάλες Δυνάμεις στη 

Μεσόγειο, εξετάζονται οι σχέσεις των χωρών της Μεσογείου με τις δυο 

υπερδυνάμεις, οι περιφερειακές και διεθνείς σχέσεις που αναπτύσσονται, τα 

χαρακτηριστικά η πολιτική των χωρών της περιοχής και οι συμμαχίες και 

αντιπαλότητες που την ακολουθούν. Γενικά η χρονική περίοδος που 

εξετάζεται σε αυτό το μάθημα ξεκινά από την επιρροή που ασκούν οι Μεγάλες 

Δυνάμεις στις χώρες της Μεσογείου και φθάνει μέχρι σήμερα. 

Το μάθημα "Διεθνείς Σχέσεις στη ΝΑ Ευρώπη" κάνει αναφορά στις 

μεταψυχροπολεμικές γεωπολιτικές αλλαγές που επηρέασαν τη ΝΑ Ευρώπη. 

Εξετάζεται ο ρόλος της ΕΕ στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και η ευρωπαϊκή 

προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και ειδικότερα της ΠΓΔΜ. 
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Το μάθημα  "Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και Μεσόγειος" αναφέρεται 

γύρω από τις θαλάσσιες ζώνες των κρατών που είναι παράκτια κράτη στη 

Μεσόγειο Θάλασσα, στην έννοια της ανοικτής θάλασσα και σε συναφή 

ζητήματα. 

Στο μάθημα "Θέματα Διπλωματικής Εργασίας και Στρατηγικής" 

αναλύεται η στρατηγική και η διπλωματία των Μεγάλων Δυνάμεων στη 

Ευρώπη και νότια Μεσόγειο τους δυο τελευταίους αιώνες. Πηγή της 

διπλωματικής ιστορίας είναι τα αρχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών. 

Τέλος στο τελευταίο μάθημα του τρίτου εξαμήνου "Γλωσσική Πολιτική" 

εξηγούνται οι βασικοί όροι και έννοιες της γλωσσολογίας, εξετάζεται η 

πολυγλωσσία ως ατομικό και κοινωνικό φαινόμενο, οι διακρατικοί και υπέρ-

κρατικοί οργανισμοί όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι γλώσσες που την 

αποτελούν και γίνεται διεξοδικοί αναφορά στις απειλούμενες γλώσσες186. 

Η διάρκεια φοίτησης για να αποκτήσουν οι φοιτητές το μεταπτυχιακό 

τίτλο ανέρχεται στα τέσσερα εξάμηνα187 και απαιτείται η συγκέντρωση 42 

διδακτικών μονάδων σε συνδυασμό με τη συμμετοχή των φοιτητών στις 

ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Προγράμματος για τη λήψη 

του μεταπτυχιακού τίτλου. Τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα 

και πιστώνονται με τρεις διδακτικές μονάδες εκτός από τη πτυχιακής εργασίας 

που πιστώνεται με δεκαπέντε188. 

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι 

ΑΕΙ Τμημάτων και Κατευθύνσεων Διεθνών Σπουδών, Ευρωπαϊκών Σπουδών, 

Μεσογειακών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Ιστορίας και Δημόσιας 

Διοίκησης. Επίσης πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ αντιστοίχων με τα παραπάνω 

Τμήματα καθώς και αξιωματικοί Στρατιωτικών Σχολών189. 

Κατά τη διάρκεια των επτά χρόνων λειτουργίας του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών εγράφησαν και αποφοίτησαν 150 φοιτητές. 

Το Τ.Β.Σ διοργανώνει δυο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα 

οποία δε συμμετέχουν κάποια άλλα Τμήματα ή Ιδρύματα της χώρας. Το 

πρώτο ΠΜΣ φέρει τον τίτλο «Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη 

                                                           
186

 http://www.mediterraneanstudies.gr/greek/, 13/05/2014. 
187

 Στους τρεις πρωτεύσαντες του πρώτου έτους δίνεται υποτροφία ύψους 2.000 εκάστη, 
όπως επίσης χορηγούνται και Τιμητικοί Τίτλοι στους πρωτεύσαντες του διετούς κύκλου 
σπουδών. 
188

 Ό.π. σελ. 59. 
189

 http://www.mediterraneanstudies.gr. Στις 30/11/2013. 

http://www.mediterraneanstudies.gr/greek/
http://www.mediterraneanstudies.gr/
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Νοτιοανατολική Ευρώπη»190 και έχει ως στόχο οι φοιτητές να εμπλουτίσουν 

τις γνώσεις τους πάνω σε θέματα που αφορούν τις χώρες της Νοτιανατολικής 

Ευρώπης κυρίως σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, στην οικονομική και 

πολιτική αλληλεπίδραση που ασκείται στα πλαίσια της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης αλλά και στη θέση που κατέχουν οι χώρες αυτές στο 

ευρωπαϊκό και παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης191. 

Τα μαθήματα που προσφέρονται στο Πρόγραμμα είναι 15 εκ των 

οποίων τα εφτά είναι υποχρεωτικά και τα δυο επιλογής. Οι φοιτητές πρέπει να 

συμπληρώσουν ενενήντα Πιστωτικές Μονάδες για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος από τις οποίες οι εβδομήντα προέρχονται από τα 

μαθήματα και οι είκοσι από την υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας192. 

Το ΠΜΣ καταρτίζει τους φοιτητές σε θέματα που αφορούν την 

ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομία, τις επιχειρησιακές και πολιτικές σχέσεις της 

συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής με απώτερο στόχο να ενισχύσει του 

φοιτητές με τα καλύτερα εφόδια για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στο 

δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, να αποκτήσουν τα επιστημονικά προσόντα τα 

οποία θα τους βοηθήσουν να διεξάγουν έρευνα πάνω σε σύγχρονες 

ερευνητικές θεματικές με σύγχρονες μεθόδους και τέλος στηρίζει τους 

φοιτητές ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο193. 

Η διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου είναι από τρία ακαδημαϊκά 

εξάμηνα με δυνατότητα παράτασης μέχρι και έξι. Η Μεταπτυχιακή 

Διπλωματική Εργασία εκπονείται κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου194. 

Το δεύτερο ΠΜΣ το οποίο φέρει τον τίτλο «Σπουδές στις γλώσσες και 

τον πολιτισμό των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης» εγκρίθηκε με ΦΕΚ 232, αριθ. 

φύλλου 1757, 25-08-2009. Τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010 και 2010-2011 οι 

εγγραμμένοι φοιτητές ήταν συνολικά 68 σύμφωνα με την Έκθεσης 

                                                           
190

 Στην προσπάθεια αναβάθμισης των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο το ακαδημαϊκό 
έτος 2007-8 το Τμήμα προχώρησε στη τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος και 
λειτουργούντος από το ακαδημαϊκό έτος 2004-5 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Βαλκανολογία» σε νέο ΠΜΣ με τίτλο «Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη Ν.Α. 
Ευρώπη».  
191

 Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος 2008-9, 
σελίδα 40-1. 
192

 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2007-2008 έως 2010-2011 , σελ.37. 
193

 Οδηγός Σπουδών 2008-9, σελίδα 40-1. 
194

 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2007-2008 έως 2010-2011 , σελ.36. 
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Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος. Το ΠΜΣ παρέχει τη δυνατότητα 

στους φοιτητές να ειδικευτούν σε δυο κατευθύνεις: 

1. Γλώσσες, Φιλολογία και Πολιτισμός της Ν.Α. Ευρώπης 

2. Κοινωνικές, Πολιτισμικές και Πολιτικές Δομές στη Ν. Α. Ευρώπη195 

Ο αριθμός μαθημάτων που προσφέρονται σε κάθε κατεύθυνση είναι 

δέκα από τα οποία τα εφτά είναι υποχρεωτικά και τα τρία είναι επιλογής. Το 

σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων που πρέπει να συγκεντρώσουν οι φοιτητές 

για την απόκτηση του Τίτλου είναι εκατόν είκοσι εκ των οποίων οι ενενήντα 

πιστώνονται από την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων και οι τριάντα από την 

υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας196. 

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ στοχεύει στο να καταρτιστούν επιστημονικά οι 

φοιτητές και οι ερευνητές γύρω από τις Ανθρωπιστικές Σπουδές και 

συγκεκριμένα στο πεδίο της γλώσσας και του πολιτισμού, στην παραγωγή 

εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού στα παραπάνω 

πεδία, στην ενίσχυση των γνώσεων σε θέματα διδασκαλίας των βαλκανικών 

γλωσσών και της ρωσικής, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού, στην 

κατάρτιση επιστημών στις κοινωνικές και πολιτικές δομές και συνθήκες των 

χωρών της Χερσονήσου του Αίμου και τέλος στη διεύρυνση των πολιτισμικών 

σχέσεων ανάμεσα στον Ελληνικό και τον Νοτιοανατολικό ευρωπαϊκό χώρο. 

Οι φοιτητές ανάλογα με τα επιστημονικά ενδιαφέροντά τους και την 

επαγγελματική σταδιοδρομία που στο μέλλον θέλουν να ακολουθήσουν 

επιλέγουν το αντίστοιχο ΠΜΣ. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ. σύμφωνα με την 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 

ανέρχονταν στους τρεις και ως μεταπτυχιακοί φοιτητές197 έχουν τη δυνατότητα 

επαγγελματικής αποκατάστασης σε τομείς της Μετάφρασης και Διερμηνείας, 

της Διδασκαλίας των Γλωσσών, σε συγκεκριμένους τομείς της Δημόσιας 

Διοίκησης που αντικείμενό τους είναι οι σχέσεις με αυτές τις χώρες και τέλος 

σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις χώρες αυτές198. 

                                                           
195

 Οδηγός Σπουδών 2008-9, σελίδα 40-1. 
196

 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2007-2008 έως 2010-2011 , σελ.48. 
197

 Σύμφωνα με την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2007-2008  έως 2010-2011 τρεις 
απόφοιτοι του ΠΜΣ ήταν ήδη δημόσιοι υπάλληλοι. 
198
Οι πληροφορίες προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος, 

http://ls.balkan.uowm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=27&lan
g=el, 14/11/13. 

http://ls.balkan.uowm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=27&lang=el
http://ls.balkan.uowm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=27&lang=el
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Συγκεκριμένα τα μαθήματα που περιέχονται στο Πρόγραμμα Σπουδών 

της πρώτης κατεύθυνσης στο πρώτο εξάμηνο είναι τα "Θέματα ιστορίας 

βαλκανικής λογοτεχνίας" όπου παρουσιάζεται ο εθνικός και κοσμικός 

χαρακτήρας της χώρας υπό την επίδραση του διαφωτισμού με τους 

ελληνιστές και ανθελληνιστές που πιστεύουν στην αναγέννηση της μεγάλης 

Βουλγαρίας και δομούν τη νέα εθνική ταυτότητα των Βουλγάρων. Επίσης 

γίνεται αναφορά στη βουλγαρική λογοτεχνία καθώς και στα ρεύματα και τις 

κοινωνικοπολιτικές μεταλλάξεις που επηρέασαν τους λογοτέχνες. Το μάθημα 

"Μεθοδολογία έρευνας στις πολιτισμικές σπουδές" σκοπεύει στο να μάθουν οι 

φοιτητές τα επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα που συνδέονται με 

την έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες και μαθαίνει στους φοιτητές τις 

τεχνικές συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. 

Στο μάθημα "Ιστορική και συγκριτική βαλκανική γλωσσολογία" 

προσεγγίζεται η έννοια της γλώσσας ως σύστημα, ο ορισμός της διγλωσσίας 

και πολυγλωσσίας, η κοινωνιογλωσσία ως μια διαφορετική θεώρηση της 

γλώσσας και οι διαστάσεις της γλωσσικής ποικιλότητας. 

Στο δεύτερο εξάμηνο περιέχονται τα  μαθήματα "Σλαβολογία", 

"Τουρκολογία" και "Πολιτισμός μη σλαβικών βαλκανικών χωρών". 

Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν τη κατεύθυνση που θα 

ακολουθήσουν και τα μαθήματα που περιλαμβάνονται σε κάθε μια από αυτές 

είναι τα παρακάτω. 

Στη κατεύθυνση της "Μετάφρασης" περιλαμβάνεται το μάθημα "Θεωρία 

μετάφρασης" το οποίο στοχεύει στην επισκόπηση ζητημάτων που αφορούν τη 

μετάφραση από τα ελληνικά στις βαλκανικές γλώσσες και το αντίστοιχο. 

Αφού οι φοιτητές ακολουθήσουν τη κατεύθυνση της Μετάφρασης είναι 

υποχρεωμένοι να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα. 

α.1 Ζητήματα μετάφρασης βουλγαρικής γλώσσας 

α.2 Ζητήματα μετάφρασης ρωσικής γλώσσας 

α.3 Ζητήματα μετάφρασης σερβικής γλώσσας 

α.4 Ζητήματα μετάφρασης ρουμανικής γλώσσας 

α.5 Ζητήματα μετάφρασης αλβανικής γλώσσας 

α.6 Ζητήματα μετάφρασης τουρκικής γλώσσας 

β.1 Ζητήματα βουλγαρικού πολιτισμού 

β.2 Ζητήματα ρωσικού πολιτισμού 

http://ls.balkan.uowm.gr/documents/AA1.pdf
http://ls.balkan.uowm.gr/documents/AA1.pdf
http://ls.balkan.uowm.gr/documents/AA2.pdf
http://ls.balkan.uowm.gr/documents/AA3.pdf
http://ls.balkan.uowm.gr/documents/%CE%91%CE%931.pdf
http://ls.balkan.uowm.gr/documents/%CE%91%CE%931.pdf
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β.3 Ζητήματα σερβικού πολιτισμού 

β.4 Ζητήματα ρουμανικού πολιτισμού 

β.5 Ζητήματα αλβανικού πολιτισμού 

β.6 Ζητήματα τουρκικού πολιτισμού199
 

Η κατεύθυνση της "Σλαβικής Φιλολογίας" περιέχει τα μαθήματα 

"Παλαιοσλαβολογία", "Ιστορία παλαιοσλαβικής γραμματείας", και "Σλαβική 

 λογοτεχνία". 

Τέλος η κατεύθυνση της "Τουρκικής Φιλολογίας" περιλαμβάνει τα 

μαθήματα "Μελέτη των οθωμανικών πηγών" στο οποίο πραγματοποιείται 

ανάλυση στις οθωμανικές ιστορικές πηγές βάση των οποίων γράφτηκε η 

οθωμανική ιστορία η οποία διήρκησε μέχρι το 1923. 

Στο μάθημα "Ιστορία τουρκικής λογοτεχνίας" μελετώνται οι περίοδοι της 

τουρκικής λογοτεχνίας και οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της Νεότερης 

Τουρκικής Λογοτεχνίας. Τέλος στο μάθημα "Τουρκική φιλολογία" μελετώνται 

οι περίοδοι της τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας και συγκεκριμένα 

πραγματοποιείται ιστορική ανασκόπηση της παρουσίας που είχαν οι Τούρκοι 

στη Κεντρική Ασία. 

Στο τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική 

τους  εργασία. 

Για την δεύτερη κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. το Πρόγραμμα Σπουδών στο 

πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει τα μαθήματα "Θέματα βαλκανικής ιστορίας" 

όπου επιχειρείται μια επισκόπηση γύρω από την ιστορία των λαών που 

αποτελούν τη Βαλκανική Χερσόνησο από την εποχή που εμφανίστηκαν στα 

Βαλκάνια μέχρι και την τουρκική κατάκτηση των περιοχών τους. 

Στο μάθημα "Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας" οι φοιτητές 

εξετάζουν τα επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα που συνδέονται με 

την έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες. Στο μάθημα "Εισαγωγή στις 

πολιτισμικές σπουδές του βαλκανικού χώρου" οι φοιτητές μελετούν και 

εξοικειώνονται με την έννοια του πολιτισμού στο βαλκανικό χώρο. 

                                                           

199
 Από κάθε ομάδα γίνεται η επιλογή του αντίστοιχου μαθήματος. Δηλαδή όσοι επέλεξαν 

Ζητήματα μετάφρασης βουλγαρικής γλώσσας θα επιλέξουν και το μάθημα Ζητήματα 
βουλγαρικού πολιτισμού. 

 

http://ls.balkan.uowm.gr/documents/%CE%91%CE%938.pdf
http://ls.balkan.uowm.gr/documents/%CE%91%CE%939.pdf
http://ls.balkan.uowm.gr/documents/%CE%91%CE%9310.pdf
http://ls.balkan.uowm.gr/documents/BA1.pdf
http://ls.balkan.uowm.gr/documents/BA2.pdf
http://ls.balkan.uowm.gr/documents/BA3.pdf
http://ls.balkan.uowm.gr/documents/BA3.pdf
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Στο δεύτερο εξάμηνο υπάρχουν τα μαθήματα "Εθνογραφία της ΝΑ 

Ευρώπης: Ζητήματα θεωρίας και πρακτικής", "Ανθρωπογενές περιβάλλον στα 

Βαλκάνια" και "Κοινωνικές δομές στα Βαλκάνια". 

Στο τρίτο εξάμηνο υπάρχουν τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 

από τα οποία οι φοιτητές επιλέγουν τα τρία. Το πρώτο είναι το "Σύγχρονα 

πολιτικά ζητήματα στα Βαλκάνια", το δεύτερο είναι "Αρχιτεκτονική Κληρονομιά 

στα Βαλκάνια: “Συγγενείς Τόποι” Μνημειακής Ταυτότητας" όπου αναλύεται η 

αρχιτεκτονική κληρονομιά σε συνάρτηση με τη μνημειακή ταυτότητα ενός 

τόπου. 

Στο μάθημα "Ταυτότητες και ετερότητες στα Βαλκάνια" εξετάζονται οι 

κυρίαρχες θεωρίες για τα ζητήματα των ταυτοτήτων , οι μηχανισμοί 

δημιουργίας τους και οι συνέπειες αυτών όπως έχουν καταγραφεί σε 

βαλκανικά κράτη.  Το μάθημα "Μορφές Βαλκανικού πολιτισμού" στοχεύει στη 

λεπτομερή επισκόπηση των μορφών βαλκανικού πολιτισμού.  

Στο μάθημα "Ιστορία των πολέμων στα Βαλκάνια (1912-1945)" μελετάται 

η διεύρυνση της πολιτισμικής δράσης των Ελλήνων στα Βαλκάνια και τη 

Μικρά Ασία στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου και τέλος στο 

μάθημα "Οικονομική πολιτική και ανάπτυξη στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης - 

επιχειρηματικότητα" αναλύονται θέματα που αφορούν την οικονομική πολιτική 

και την ανάλυση του οικονομικού γίγνεσθαι των χωρών της περιοχής των 

Βαλκανίων και οι προοπτικές ανάπτυξης. Τέλος στο τέταρτο εξάμηνο οι 

φοιτητές εκπονούν  τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία200. 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι φοιτητές των παρακάτω Τμημάτων: 

Βαλκανικών Σπουδών, Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 

Χωρών, Σλαβικών Σπουδών, Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών 

Σπουδών, Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών από τα 

Παιδαγωγικά Τμήματα, τα Τμήματα Φιλολογίας, Ξένων Γλωσσών και 

Φιλολογιών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 

Επιστημών, Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 

                                                           
200

 Οι πληροφορίες για το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχονται από την επίσημη ιστοσελίδα του 
Τμήματος, 
http://ls.balkan.uowm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=54&lan
g=el , 13/3/14. 

http://ls.balkan.uowm.gr/documents/%CE%92%CE%932.pdf
http://ls.balkan.uowm.gr/documents/%CE%92%CE%932.pdf
http://ls.balkan.uowm.gr/documents/%CE%92%CE%933.pdf
http://ls.balkan.uowm.gr/documents/%CE%92%CE%934.pdf
http://ls.balkan.uowm.gr/documents/%CE%92%CE%935.pdf
http://ls.balkan.uowm.gr/documents/%CE%92%CE%936.pdf
http://ls.balkan.uowm.gr/documents/%CE%92%CE%936.pdf
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αλλά και από άλλα Τμήματα με συναφή επιστημονικά πεδία και 

αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής201. 

Στο Τμήμα ΓΦΠΠΧ σύμφωνα με ΦΕΚ αριθ. Φύλλου 423, 7-4-2006 

λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακές Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο». 

Κύριος στόχος του ΜΠΣ είναι οι φοιτητές να διευρύνουν τις γνώσεις που 

έχουν αποκτήσει στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΠΣ με σκοπό η επιστημονική 

κατάρτιση που έχουν αποκτήσει να συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία και 

προαγωγή της αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των 

παρευξείνιων χωρών. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος περιλαμβάνει έξι γνωστικά αντικείμενα, τα οποία οι φοιτητές 

οφείλουν να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά. Επίσης οι φοιτητές ακολουθούν 

υποχρεωτικά τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. και εκπονούν τη μεταπτυχιακή 

διπλωματική εργασία μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου.  

Το χρονικό περιθώριο εκπόνησης της εργασίας ορίζεται σε τρεις μήνες 

το λιγότερο και η ειδίκευση του φοιτητή καθορίζεται από την μεταπτυχιακή 

εργασία που θα εκπονήσει. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα όλα τα μαθήματα 

πιστώνονται με 3 διδακτικές μονάδες η διπλωματική εργασία με 18 και 

συνολικά οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν 36ΔΜ για να αποκτήσουν το 

τίτλο. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν έξι μαθήματα από τα δέκα 

προσφερόμενα μαθήματα των δυο εξαμήνων με την προϋπόθεση ότι πρέπει 

να επιλέξουν τουλάχιστον ένα και όχι πάνω από τρία μαθήματα από κάθε 

άτυπο τομέα202. 

Τα μαθήματα που υπάρχουν στο ΠΣ  και συγκεκριμένα στο πρώτο  

εξάμηνο είναι τα: 

α) Ζητήματα οικονομίας και ιδεολογίας στον παρευξείνιο χώρο κατά τη 

βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. 

β) Θέματα ιστορίας και πολιτισμού στον παρευξείνιο χώρο. 

γ)Θεωρία της λογοτεχνίας. 

δ) Συγκριτική γλωσσολογική έρευνα και παρευξείνιος χώρος. 

ε) Διεθνείς σχέσεις στον παρευξείνιο χώρο. 

                                                           
201

 Ό.π.  
202

 Στο ΜΠΣ του Τμήματος υπάρχει ο άτυπος Τομέας της Γλώσσας και Φιλολογίας και ο 
Τομέας της Ιστορίας και Πολιτισμού. 
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Στο δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνονται τα μαθήματα: 

α) Γλωσσική πολιτική και γλωσσική παιδεία. 

β) Οι παρευξείνιες γλώσσες από την πλευρά της έρευνας της ξένης/δεύτερης 

γλώσσας.  

γ)Νομικά ζητήματα ασφαλείας και γεωπολιτικής στον παρευξείνιο χώρο. 

δ) Οθωμανική αυτοκρατορία: ζητήματα ιστορίας και πολιτισμού. 

ε) Θέματα Λαογραφίας και Εθνογραφίας στον Εύξεινο Πόντο203. 

 

                                                           
203

 http://bscc.duth.gr/masters/information/, 17/01/2014. 

http://bscc.duth.gr/masters/information/
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό της εργασίας επιχειρείται μια γενική επισκόπηση και 

ανακεφαλαίωση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας στα οποία 

διδάσκονται οι βαλκανικές γλώσσες και η ρωσική τα τελευταία είκοσι χρόνια. 

Στο δεύτερο και τρίτο μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκε αναφορά 

στο Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθεί το κάθε Τμήμα. 

Συγκεκριμένα στις ώρες που διδάσκονται οι γλώσσες, στους στόχους 

διδασκαλίας της κάθε γλώσσας σε κάθε εξάμηνο ξεχωριστά, στα εγχειρίδια τα 

οποία χρησιμοποιούνται από τους καθηγητές και τέλος στους καθηγητές που 

τις διδάσκουν. 

Αναφορικά λοιπόν με τις πληροφορίες που τίθενται στα προηγούμενα 

κεφαλαία διαπιστώνουμε πως η διδασκαλία των γλωσσών κυμαίνεται το 

ελάχιστο από δυο ώρες την εβδομάδα (Τμήμα ΞΓΜΔ) με το μέγιστο να φτάνει 

τις δώδεκα ώρες την εβδομάδα (Τμήμα ΣΣ).  

Η διαφοροποίηση αυτή έγκειται στο γεγονός ότι σε ορισμένα Τμήματα οι 

γλώσσες αποτελούν μαθήματα επιλογής ενώ σε κάποια άλλα οι γλώσσες 

αυτές διδάσκονται ως υποχρεωτικά μαθήματα. Επιδιωκόμενος στόχος, 

παρόλο αυτά, της διδασκαλίας των γλωσσών σε όλα τα Τμήματα είναι οι 

φοιτητές να καταστούν ικανοί να κατανοούν τόσο τον προφορικό όσο και τον 

γραπτό λόγο με άνεση και ευχέρεια. Οι φοιτητές πρέπει να μάθουν και να 

κατέχουν εφόσον αποφοιτήσουν ένα βασικό όγκο λεξιλογίου σε συνδυασμό 

πάντα με τα βασικά και ταυτόχρονα πιο σημαντικά γραμματικά φαινόμενα της 

εκάστοτε γλώσσας. Στα περισσότερα Τμήματα οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα 

να επιλέξουν ως μάθημα επιλογής μια δεύτερη γλώσσα την οποία 

διδάσκονται λιγότερες ώρες σε σχέση με την κύρια επιλογή τους. Επιπλέον η 

επιλογή της κύριας γλώσσας παίζει καθοριστικό ρόλο διότι βάσει αυτής οι 

φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση- ειδίκευση που θα ακολουθήσουν και θα 

εξειδικευτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 

Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης, υποχρεωτικός ή όχι, ο οποίος 

υλοποιείται στα Τμήματα είναι πολύ σημαντικός διότι συμβάλλει στην 

αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι 

φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με αποτέλεσμα να υπάρχει 
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σύνδεση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη. Όμως σύμφωνα με τις Εκθέσεις 

Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων δεν υπάρχουν παραδείγματα 

φοιτητών που να απασχολήθηκαν με σχέση εργασίας μετά την αποφοίτησή 

τους στους φορείς που πραγματοποίησαν την Πρακτική Άσκηση. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Εσωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος 

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών μετά την ολοκλήρωση της 

ΠΑ κανείς δεν έλαβε πρόταση για τη σύναψη σχέσης εργασίας204. 

Σύμφωνα με την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος 

Μεσογειακών Σπουδών στο Τμήμα περίπου το 4-5% των φοιτητών επιλέγουν 

να πραγματοποιήσουν ΠΑ. Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ συνέχισε να 

υπάρχει άτυπα η δυνατότητα για τους φοιτητές συνέχισης της ΠΑ ανάλογα 

όμως με τη δυνατότητα που είχαν οι αντίστοιχοι συνεργαζόμενοι φορείς όπως 

για παράδειγμα στη Βουλή των Ελλήνων με την οικονομική κάλυψη των 

δαπανών από την ίδια της Βουλή ή αμισθί στο Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών 

κ.ά. 

Παρόλο αυτά δεν υπάρχει δείγμα φοιτητών που να απασχολήθηκε με 

μόνιμη σχέση εργασίας μετά την αποφοίτησή του σε φορείς που είχαν επαφή 

μέσω της ΠΑ205. 

Και τέλος σύμφωνα με την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Τμήμα 

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών η ΠΑ ξεκίνησε το 

ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 παρέχοντας τη δυνατότητα σε 29 φοιτητές να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Σύμφωνα με την Έκθεση δεν υπάρχει 

κάποια πληροφορία σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των 

φοιτητών στους φορείς που πραγματοποιούν την ΠΑ206. 

Τέλος, όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας που 

αφορούν τις βαλκανικές, σλαβικές, παρευξείνιες και μεσογειακές σπουδές 

έχουν ιδρυθεί τα τελευταία είκοσι χρόνια με αποτέλεσμα οι σπουδές αυτές να 

διαφέρουν από τις παραδοσιακές σπουδές φιλολογίας. Απόρροια αυτών 

αποτελεί το γεγονός ότι η επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών είναι 

άμεση και η ζήτηση αυξημένη ανάλογα με την ειδίκευση των φοιτητών. 

Ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα όλο και περισσότερο αυξάνονται οι επιχειρήσεις 

                                                           
204

 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σελ.23. 
205

 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σελ.48-54. 
206

 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σελ.63. 
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που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες χώρες με αποτέλεσμα η ζήτηση για 

τη στελέχωση αυτών με πτυχιούχους που να γνωρίζουν τη γλώσσα, την 

οικονομία, την πολιτική των χωρών αυτών να αυξάνεται σημαντικά κάθε μέρα. 

Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος να μας δίνει 

ποσοστά σε σχέση με τον αριθμό των πτυχιούχων που κατάφεραν να 

αποκατασταθούν επαγγελματικά σε θέση εργασίας συνυφασμένη με το 

αντικείμενο των σπουδών τους. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων μπορούν να 

απευθυνθούν στα αντίστοιχα Γραφεία Διασύνδεσης τα οποία ανακοινώνουν 

θέσεις εργασίας που συνεχώς προκύπτουν ώστε η πρόσβαση σε αυτές να 

είναι άμεση και ευκολότερη καθώς και σε μεταπτυχιακά με τα οποία θα 

μπορέσουν να διευρύνουν περαιτέρω τις σπουδές τους και να εξελιχθούν 

επαγγελματικά. 

Βεβαίως στο κομμάτι αυτό της εργασίας πρέπει να γίνει αναφορά στον 

αριθμό των ενεργών φοιτητών και των αποφοίτων των Τμημάτων, 

πληροφορίες οι οποίες αντλήθηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τις 

γραμματείες των Τμημάτων. 

Συνεπώς, από το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 

Σπουδών από το 1996 έως και σήμερα οι απόφοιτοι ανέρχονται στους 1019 

ενώ σύμφωνα με τη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος οι 

εγγεγραμμένοι φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 ανέρχονταν 

στους 490207. 

Στο Τμήμα ΜΣ το οποίο λειτουργεί από το 1997 οι ενεργοί φοιτητές του 

Τμήματος ανέρχονται στους 570 και οι πτυχιούχοι μέχρι και σήμερα φτάνουν 

τους 1.120. 

Το Τμήμα ΒΣ το οποίο έχει συγχωνευθεί πλέον με το Τμήμα 

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, σύμφωνα με την Έκθεση 

Εσωτερικής Αξιολόγησης 2007-2008 έως 2010-2011, κατά τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε προπτυχιακό 

επίπεδο ανέρχονταν στους 569208. Ο τελικός αριθμός των αποφοίτων του 

Τμήματος μέχρι και σήμερα ανέρχεται στους 1019. 

                                                           
207

 Οι πληροφορίες προέρχονται από τη 2
η
 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011 του 

Τμήματος, σελ. 9-10, 78. 
208

 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2007-2008 έως 2010-2011, σελ.9,68. 
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Στο Τμήμα ΤΣΑΣ ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν στο 

Τμήμα είναι 653 με τους πρώτους φοιτητές να αποφοιτούν το ακαδημαϊκό 

έτος 2006-2007 και ο συνολικός αριθμός των αποφοιτησάντων μέχρι και το 

τρέχων ακαδημαϊκό έτος να ανέρχεται στους 114209. 

Στο νεοσύστατο Τμήμα Σλαβικών Σπουδών οι εγγεγραμμένοι φοιτητές 

του Τμήματος ανέρχονται στους 285 και με το Τμήμα να απαριθμεί μόνο ένα 

πτυχιούχο. 

Τέλος στο Τμήμα ΓΦΠΠΧ οι εγγεγραμμένοι ενεργοί φοιτητές φτάνουν 

τους 771 και οι πτυχιούχοι του Τμήματος ανέρχονται τους 901. 

                                                           
209

 Οι πληροφορίες για τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών και τους απόφοιτους 
προέρχονται από την γραμματεία του Τμήματος. 
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Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò:
á) ôùí Üñèñùí 24 ðáñ. 2, 50 ðáñ. 6 êáé 6 ðáñ. 6 ôïõ

Í.1268/1982 (Á´ 87), üðùò ôï ôåëåõôáßï Üñèñï óõìðëç-
ñþèçêå ìå ôá Üñèñá 48 ðáñ. 1 ôïõ Í.1404/1983 (Á´173),
êáé áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôï Üñèñï 15 ðáñ. 2 (á) ôïõ Í.
2640/1998 (Á´ 206).

â) ôïõ Üñèñïõ 79 ðáñ. 5 (ä) êáé 6 (éä) ôïõ Í. 1566/85
(Á167), óå óõíäõáóìü ìå ôï Üñèñï 20 ðáñ. 4 ôïõ Í.
2503/1997 (Á´107).

ã) ôïõ Üñèñïõ 29Á ôïõ Í.1558/1985 (Á´ 137), üðùò ðñï-
óåôÝèç ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/1992 (Á´ 154) êáé ôñïð.
ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ. 2á ôïõ Í. 2469/1997 (Á´ 38), óå óõí-
äõáóìü ìå ôçí ðáñ. 4 ôïõ ôåëåõôáßïõ ôïýôïõ Üñèñïõ (1 Í.
2469/97).

ä) ôçò áðüöáóçò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôçò Õðïõñ-

ãïý Åóùôåñéêþí Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò
8211/1999 "ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõðïõñãïýò
Åóùôåñéêþí Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò Ëå-
ùíßäá ÔæáíÞ êáé Ãåþñãéï Öëùñßäç" (Â´198).

å) ôçò áðüöáóçò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìéêþí áñéè. 1107147/1239/006Á/1996 "ÁíÜèå-
óç áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõðïõñãïýò Ïéêïíïìéêþí" (Â´
922). 

2. Ôç ãíþìç ôçò ÓõãêëÞôïõ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Ðåéñáé-
þò (óõíåäñéÜóåéò 28/1.10.98, 32/22.1.99 êáé .38/17-6-99).

3. Ôï ãåãïíüò üôé äå ãíùìïäüôçóå ôï Óõìâïýëéï Áíþ-
ôáôçò Ðáéäåßáò, áí êáé æçôÞèçêå ç ãíþìç ôïõ, ìå ôï Ýã-
ãñáöï Â1/229/30.4.99 êáé üôé Ý÷åé ðáñÝëèåé Üðñáêôç ç
ðñïèåóìßá ðïõ ïñßæåôáé óôï Üñèñï 50 ðáñ. 3 ôïõ
Í.1268/82.

4. To ãåãïíüò üôé áðü ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôïõ
ðáñüíôïò äéáôÜãìáôïò ðñïêáëåßôáé : 

á) åöÜðáî óõíïëéêÞ äáðÜíç ýøïõò 1,28 äéò äñ÷. ðåñß-
ðïõ ãéá ôçí êáôáóêåõÞ êôéñéáêþí åãêáôáóôÜóåùí êáé ôçí
ðñïìÞèåéá ôïõ áíáãêáßïõ åîïðëéóìïý êáé 

â) åôÞóéá äáðÜíç ìåôÜ ôçí ðëÞñç ëåéôïõñãßá ôïõ éäñõï-
ìÝíïõ ôìÞìáôïò ýøïõò 300 åêáô. äñ÷. ðåñßðïõ áðü ôçí
ðëÞñùóç ôùí èÝóåùí ðñïóùðéêïý, 900.000 äñ÷. ðåñßðïõ
áðü ôçí êáôáâïëÞ åðéäïìÜôùí èÝóçò, 160 åêáô. äñ÷. ðå-
ñßðïõ ãéá ôçí óßôéóç ôùí öïéôçôþí êáé ôçí áíôéìåôþðéóç
ôùí ëåéôïõñãéêþí åîüäùí ôùí éäñõïìÝíùí ôìçìÜôùí êáé
40 åêáô. äñ÷. ðåñßðïõ ãéá ôçí ðñïìÞèåéá óõããñáììÜôùí.
Ç åöÜðáî äáðÜíç êáèþò êáé ïé ëïéðÝò äáðÜíåò ôïõ ïéêï-
íïìéêïý Ýôïõò 2000, ðëçí ôçò äáðÜíçò ãéá åðéäüìáôá èÝ-
óçò, êáëýðôïíôáé áðü ðéóôþóåéò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Äç-
ìïóßùí Åðåíäýóåùí (Ð.Ä.Å.) êáé óõã÷ñçìáôïäïôïýíôáé
áðü ôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá Åêðáßäåõóçò êáé Áñ÷é-
êÞò ÅðáããåëìáôéêÞò ÊáôÜñôéóçò (ÅÐÅÁÅÊ) ôïõ Â´ Êïéíï-
ôéêïý Ðëáéóßïõ ÓôÞñéîçò (Ê.Ð.Ó.) Ç äáðÜíç ãéá åðéäüìáôá
èÝóçò, ãéá ôï 2000 ðåñéïñßæåôáé óôï ðïóü ôùí 300.000
äñ÷. èá âáñýíåé ôïí ôáêôéêü ðñïûðïëïãéóìü êáé èá êáëõ-
öèåß áðü ðéóôþóåéò ôçò ïìÜäáò ôïõ ÊÁÅ 0200 ôïõ åéäéêïý
öïñÝá 19.250, üðïõ èá ãßíåé ó÷åôéêÞ ðñüâëåøç.

Ç äáðÜíç ãéá áìïéâÝò ðñïóùðéêïý, áðü ôï ïéêïíïìéêü
Ýôïò 2001 êáé ìÝ÷ñé êáé ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2005, èá êáëý-
ðôåôáé áðü ðéóôþóåéò ôïõ Ð.Ä.Å. ìå êïéíïôéêÞ óõã÷ñçìá-
ôïäüôçóç (ÅÐÅÁÅÊ ôïõ Ã´ Ê.Ð.Ó.) êáé áðü ôï ïéêïíïìéêü
Ýôïò 2006 êáé åîÞò èá âáñýíåé óôáäéáêÜ ôïí ôáêôéêü ðñï-
ûðïëïãéóìü (Åéä. Öïñ. 19-250 ÊÁÅ ÏìÜäïò 0200). Áðü ôï
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ïéêïíïìéêü Ýôïò 2001 êáé ìÝ÷ñé êáé ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò
2005 ç äáðÜíç ãéá ôï åðßäïìá èÝóçò êáé ðïóïóôü 80%
ôçò äáðÜíçò ãéá ôçí ðñïìÞèåéá óõããñáììÜôùí èá âáñý-
íåé ôïí ôáêôéêü ðñïûðïëïãéóìü åêÜóôïõ ïéêïíïìéêïý
Ýôïõò, óôïí ïðïßï êáé èá åããñÜöïíôáé ó÷åôéêÝò ðéóôþóåéò
(Åéä. Ö. 19-250 ÊÁÅ ÏìÜäáò 0200 êáé 1123). Ïé äáðÜíåò
ôùí áíùôÝñù åôþí ãéá óßôéóç ôùí öïéôçôþí, ðïóïóôü 20%
ôçò äáðÜíçò ãéá ôçí ðñïìÞèåéá óõããñáììÜôùí êáèþò
êáé ïé ëïéðÝò ëåéôïõñãéêÝò äáðÜíåò ôïõ éäñõüìåíïõ ôìÞ-
ìáôïò èá âáñýíïõí ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ Ðáíåðéóôç-
ìßïõ Ðåéñáéþò êáé èá êáëýðôïíôáé ìå êñáôéêÞ åðé÷ïñÞãç-
óç (Åéä. Ö. 19-250 ÊÁÅ 2421, 2425).

5. Ôçí áñéèì. 49/2000 ãíùìïäüôçóç ôïõ Óõìâïõëßïõ
ôçò Åðéêñáôåßáò, ìå ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáé-
äåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí êáé ôùí Õöõðïõñãþí Åóùôåñé-
êþí Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò êáé Ïéêïíï-
ìéêþí, áðïöáóßæïõìå:

´Áñèñï 1

´Éäñõóç - áðïóôïëÞ
1. Éäñýåôáé óôï ÐáíåðéóôÞìéï Ðåéñáéþò  ÔìÞìá "Äéåèíþí

êáé Åõñùðáúêþí Óðïõäþí".
2. Ç Ýíáñîç ôçò åêðáéäåõôéêÞò ëåéôïõñãßáò ôïõ ôìÞìá-

ôïò êáé ç åéóáãùãÞ ôùí ðñþôùí öïéôçôþí ïñßæåôáé áðü ôï
áêáäçìáúêü Ýôïò 2000 - 2001.

3. Ôï ôìÞìá Ý÷åé ùò áðïóôïëÞ íá êáëëéåñãåß êáé íá
ðñïÜãåé ôçí åðéóôÞìç ìå ôçí áêáäçìáúêÞ êáé åöáñìï-
óìÝíç Ýñåõíá êáé áíáæÞôçóç êáé íá ðáñÝ÷åé óôïõò öïé-
ôçôÝò ôá áðáñáßôçôá åöüäéá ðïõ åîáóöáëßæïõí ôçí Üñ-
ôéá êáôÜñôéóÞ ôïõò ãéá ôçí åðéóôçìïíéêÞ êáé åðáããåëìá-
ôéêÞ ôïõò óôáäéïäñïìßá êáé åîÝëéîç. Åéäéêüôåñá ôï
ôìÞìá Ý÷åé ùò áðïóôïëÞ íá óõìâÜëëåé óôç äçìéïõñãßá
åðéóôçìüíùí õøçëïý åðéðÝäïõ ìå Üñôéá åðéóôçìïíéêÞ
êáôÜñôéóç åðß åõñùðáúêþí êáé äéåèíþí èåìÜôùí, éäßùò
äå áõôþí ðïõ Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôï åõñùðáúêü êáé ðáãêü-
óìéï ãßãíåóèáé óå üëïõò ôïõò ôïìåßò, ìå ôéò ðïëéôéêÝò
ôçò ÅõñùðáúêÞò ´Åíùóçò óå åíäïêïéíïôéêü êáé äéåèíÝò
åðßðåäï, êáèþò êáé ôéò ó÷Ýóåéò ôçò ÅëëÜäáò ìå ôñßôåò
÷þñåò êáé äéåèíåßò ïñãáíéóìïýò, þóôå ç åëëçíéêÞ ðá-
ñïõóßá êáé ç óõììåôï÷Þ óå üëá ôá åðßðåäá ôçò åõñù-
ðáúêÞò åíïðïéçôéêÞò äéáäéêáóßáò êáé ôçò äéåèíïýò êïé-
íùíßáò íá åßíáé ðëÞñçò, áðïäïôéêÞ, áðïôåëåóìáôéêÞ êáé
åðùöåëÞò ãéá ôá åëëçíéêÜ óõìöÝñïíôá. Ïé ðôõ÷éïý÷ïé
ìðïñïýí íá áðáó÷ïëïýíôáé ùò óôåëÝ÷ç ôùí ïñãÜíùí
ôçò ÅõñùðáúêÞò ´Åíùóçò, ôïõ Äéðëùìáôéêïý Óþìáôïò
êáé ãåíéêüôåñá ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò, ôùí
åõñùðáúêþí êáé äéåèíþí ïñãáíéóìþí, ôùí åðé÷åéñÞóåùí
ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá åíôüò êáé åêôüò ÅëëÜäïò, êáèþò êáé
ôùí åðéóôçìïíéêþí éíóôéôïýôùí êáé åñåõíçôéêþí êÝ-
íôñùí ôçò ÅëëÜäáò êáé ôïõ åîùôåñéêïý åðß åõñùðáúêþí
êáé äéåèíþí èåìÜôùí.

´Áñèñï 2

ÅéóáãùãÞ - öïßôçóç - ôßôëïé óðïõäþí

1. Ï áñéèìüò ôùí êáô' Ýôïò åéóáêôÝùí óôï ôìÞìá êáé ôá
ôïõ ôñüðïõ åéóáãùãÞò ïñßæïíôáé êáôÜ ôéò ðåñß åéóáãùãÞò
óðïõäáóôþí óôá Éäñýìáôá ôçò ôñéôïâÜèìéáò åêðáßäåõ-
óçò êåßìåíåò äéáôÜîåéò .

2. Ôï ôìÞìá áðïíÝìåé ôßôëïõò óðïõäþí ìÝ÷ñé êáé äéäá-
êôïñéêïý äéðëþìáôïò. 

3. Ç åëÜ÷éóôç õðï÷ñåùôéêÞ äéÜñêåéá öïßôçóçò ãéá ôç ëÞ-
øç ôïõ ðôõ÷ßïõ ïñßæåôáé, óå ïêôþ (8) åîÜìçíá óðïõäþí.

´Áñèñï 3

ºäñõóç èÝóåùí

Óôï ôìÞìá éäñýïíôáé åßêïóé ðÝíôå (25) èÝóåéò Äéäáêôé-
êïý Åñåõíçôéêïý Ðñïóùðéêïý (Ä.Å.Ð.) êáé äÝêá ðÝíôå
(15) èÝóåéò Åéäéêïý Äéïéêçôéêïý-Ôå÷íéêïý Ðñïóùðéêïý
(Å.Ä.Ô.Ð.), áðü ôéò ïðïßåò äÝêá (10) ÁÔ êáôçãïñßáò, êáé
ðÝíôå (5) ÌÅ êáôçãïñßáò.

´Áñèñï 4

Ãñáììáôåßá ôìÞìáôïò

Óôï ôìÞìá ðïõ éäñýåôáé ìå ôï ðáñüí äéÜôáãìá, óõíéóôÜ-
ôáé ãñáììáôåßá, ùò äéïéêçôéêÞ ìïíÜäá, ç ïðïßá ðáñÝ÷åé äé-
ïéêçôéêÞ êáé ãñáììáôåéáêÞ õðïóôÞñéîç óôï åí ãÝíåé åêðáé-
äåõôéêü êáé åñåõíçôéêü Ýñãï ôïõ ôìÞìáôïò. Ç ãñáììáôåßá
ïñãáíþíåôáé êáé ëåéôïõñãåß óå åðßðåäï ôìÞìáôïò, êáôÜ
ôçí Ýííïéá ôïõ Üñèñïõ 36 ðáñ. 1 ôïõ Í.2190/1994 (Á´ 28).

´Áñèñï 5

Äéáäéêáóßá ðëÞñùóçò èÝóåùí Ä.Å.Ð.

1. Ç ðëÞñùóç ôùí èÝóåùí äéäáêôéêïý åñåõíçôéêïý ðñï-
óùðéêïý ôïõ ôìÞìáôïò, Ýùò ôçí êáôÜ ôï Üñèñï 15 ðáñ. 3
ôïõ Í. 2454/1997 (Á 7) áõôïäýíáìç ëåéôïõñãßá ôïõ, ãßíå-
ôáé ìå ðñïêÞñõîç Þ ìå ìåôÜêëçóç Þ ìå ìåôáêßíçóç ìÝëïõò
ÄÅÐ, êáôÜ ôá åéäéêüôåñá ïñéæüìåíá óôï ðáñüí Üñèñï.

2. Ç ðñïêÞñõîç ãéá ôçí ðëÞñùóç êåíþí èÝóåùí ãßíåôáé
ìå áðüöáóç ôçò óõãêëÞôïõ, ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôçò
ðñïóùñéíÞò ãåíéêÞò óõíÝëåõóçò ôïõ ôìÞìáôïò, óýìöù-
íá ìå ôá ïñéæüìåíá óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ Í.
2083/1992, üðùò éó÷ýïõí êÜèå öïñÜ. Ç åêëïãÞ ãßíåôáé
áðü åíäåêáìåëÞ åêëåêôïñéêÜ óþìáôá. Óå êÜèå åêëåêôï-
ñéêü óþìá óõììåôÝ÷ïõí ôá ìÝëç ÄÅÐ ðïõ ôõ÷üí õðçñå-
ôïýí óôï ïéêåßï ôìÞìá êáé Ý÷ïõí äéêáßùìá øÞöïõ. Áí ôá
ìÝëç ÄÅÐ åßíáé ëéãüôåñá áðü Ýíäåêá (11) ôï åêëåêôïñéêü
óþìá óõìðëçñþíåôáé ìå áðüöáóç ôçò óõãêëÞôïõ ýóôå-
ñá áðü êëÞñùóç áðü äéðëÜóéï ôïõëÜ÷éóôï áñéèìü ìåëþí
ÄÅÐ ðïõ ïñßæåé ç ßäéá, áðü êáôÜëïãï ôïí ïðïßï åéóçãåßôáé
ç ðñïóùñéíÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç, ç ïðïßá ôáõôü÷ñïíá áíá-
öÝñåé êáé üóá Üëëá ìÝëç ÄÅÐ ìðïñïýí êáôÜ ôçí êñßóç ôçò
íá ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïí êáôÜëïãï. Ôá ïñéæüìåíá áðü ôç
óýãêëçôï ìÝëç ðñÝðåé íá êáôÝ÷ïõí èÝóç ÄÅÐ ôïõ ßäéïõ
ãíùóôéêïý áíôéêåéìÝíïõ óå ïìïåéäÞ Þ óõããåíÞ ôìÞìáôá
ôïõ ßäéïõ Þ Üëëùí ÁÅÉ êáé íá áíÞêïõí óôéò âáèìßäåò ôïõ
êáèçãçôÞ êáé ôïõ áíáðëçñùôÞ êáèçãçôÞ. ÅÜí äåí õðÜñ-
÷ïõí Þ äåí åðáñêïýí ôÝôïéá ìÝëç, ïñßæïíôáé ìÝëç ÄÅÐ ôçò
âáèìßäáò ôïõ êáèçãçôÞ êáé ôïõ áíáðëçñùôÞ êáèçãçôÞ
ôïõ óõããåíÝóôåñïõ ãíùóôéêïý áíôéêåéìÝíïõ. Óå êÜèå
åêëåêôïñéêü óþìá ðñïåäñåýåé ï ðñüåäñïò ôçò ðñïóùñé-
íÞò ãåíéêÞò óõíÝëåõóçò ôïõ ïéêåßïõ ôìÞìáôïò, ï ïðïßïò
ìðïñåß íá åßíáé êáé åêëÝêôïñáò. Ãéá ôç óõãêñüôçóç ôïõ
åêëåêôïñéêïý óþìáôïò åêäßäåôáé ó÷åôéêÞ äéáðéóôùôéêÞ
ðñÜîç ôïõ ðñýôáíç, áíôßãñáöï ôçò ïðïßáò ìáæß ìå ôá ó÷å-
ôéêÜ ðñáêôéêÜ êïéíïðïéïýíôáé, ÷ùñßò êáèõóôÝñçóç óôï
Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí. Ãéá êÜ-
èå ðñïêçñõóóüìåíç èÝóç ÄÅÐ ïñßæåôáé ìå áðüöáóç ôïõ
óþìáôïò ôùí åêëåêôüñùí ôñéìåëÞò åéóçãçôéêÞ åðéôñïðÞ,
ç ïðïßá êáôáñôßæåé êáé õðïâÜëëåé óôçí ðñïóùñéíÞ ãåíéêÞ
óõíÝëåõóç åéäéêÜ áéôéïëïãçìÝíç Ýêèåóç. ÌÝóá óôçí ðñï-
âëåðüìåíç áðü ôï íüìï ðñïèåóìßá óõíÝñ÷åôáé õðü ôçí
ðñïåäñßá ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ ôìÞìáôïò, óå êïéíÞ óõíå-
äñßáóç, ç ðñïóùñéíÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç êáé ôï óþìá ôùí
åêëåêôüñùí. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ ãéá ôçí åêëïãÞ åöáñìüæïíôáé
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áíáëüãùò ïé éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ôçò ðáíåðéóôçìéáêÞò
íïìïèåóßáò.

3.  Ç ðëÞñùóç êåíþí èÝóåùí ÄÅÐ ìå ìåôÜêëçóç ãßíåôáé
ìå áðüöáóç ôçò óõãêëÞôïõ, ýóôåñá áðü ðñüôáóç ôçò
ðñïóùñéíÞò ãåíéêÞò óõíÝëåõóçò, åöáñìïæïìÝíùí áíá-
ëüãùò ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Üñèñïõ 16 ôïõ Í. 1268/82,
üðùò Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó÷ýåé êÜèå öïñÜ. Ãéá ôç ìå-
ôÜêëçóç áðïöáóßæåé åíäåêáìåëÝò åêëåêôïñéêü óþìá ôï
ïðïßï óõãêñïôåßôáé ìå áðüöáóç ôçò ÓõãêëÞôïõ, ýóôåñá
áðü êëÞñùóç áðü äéðëÜóéï ôïõëÜ÷éóôïí áñéèìü ìåëþí
ÄÅÐ ôçò âáèìßäáò ôïõ ÊáèçãçôÞ ôïõ éäßïõ ãíùóôéêïý
áíôéêåéìÝíïõ ðïõ ïñßæåé ç ßäéá áðü êáôÜëïãï ôïí ïðïßï åé-
óçãåßôáé ç ðñïóùñéíÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ç ïðïßá ôáõôü-
÷ñïíá áíáöÝñåé êáé üóá ìÝëç ÄÅÐ ìðïñïýí êáôÜ ôçí êñß-
óç ôçò íá ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïí êáôÜëïãï. ÅÜí äåí õðÜñ-
÷ïõí Þ äåí åðáñêïýí êáèçãçôÝò ôïõ ßäéïõ ãíùóôéêïý
áíôéêåéìÝíïõ, ï êáôÜëïãïò óõìðëçñþíåôáé ìå êáèçãçôÝò
ôïõ óõããåíÝóôåñïõ ãíùóôéêïý áíôéêåéìÝíïõ. Ôïõ åêëå-
êôïñéêïý óþìáôïò ðñïåäñåýåé ï ðñüåäñïò ôçò ðñïóù-
ñéíÞò ãåíéêÞò óõíÝëåõóçò ôïõ ôìÞìáôïò, ï ïðïßïò ìðïñåß
íá åßíáé êáé åêëÝêôïñáò. Ãéá ôçí ðëÞñùóç èÝóçò ÄÅÐ ìå
ìåôÜêëçóç Þ ãéá ôç óõãêñüôçóç ôïõ åêëåêôïñéêïý óþìá-
ôïò åêäßäåôáé ó÷åôéêÞ êáôÜ ðåñßðôùóç äéáðéóôùôéêÞ ðñÜ-
îç ôïõ ðñýôáíç, áíôßãñáöï ôçò ïðïßáò ìáæß ìå ôá ó÷åôéêÜ
ðñáêôéêÜ êïéíïðïéïýíôáé, ÷ùñßò êáèõóôÝñçóç óôï
Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí. ÊáôÜ ôá
ëïéðÜ ãéá ôçí ðëÞñùóç èÝóåùí ÄÅÐ ìå ìåôÜêëçóç åöáñ-
ìüæïíôáé ïé éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ôçò ðáíåðéóôçìéáêÞò íï-
ìïèåóßáò.

4. Ç ðëÞñùóç êåíþí èÝóåùí ÄÅÐ ìå ìåôáêßíçóç ìÝëïõò
ÄÅÐ áðü Üëëï ôìÞìá ôïõ éäßïõ Þ Üëëïõ ÁÅÉ, ãßíåôáé õðü
ôéò ðñïûðïèÝóåéò êáé ôïõò ðåñéïñéóìïýò (Áðïêëåéóìüò
ìåôáêßíçóçò ìåëþí ÄÅÐ ðñïò ôá ðáíåðéóôÞìéá ÁôôéêÞò
êáé Èåóóáëïíßêçò) ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Í.2517/1997 (Á´160)
ìå ðñÜîç ôïõ ðñýôáíç ôïõ ðáíåðéóôçìßïõ Ðåéñáéþò ýóôå-
ñá áðü áßôçóç ôïõ åíäéáöåñïìÝíïõ ìÝëïõò ÄÅÐ, áéôéï-
ëïãçìÝíç óýìöùíç ãíþìç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ
ôìÞìáôïò ðñïÝëåõóçò êáé ôçò óõãêëÞôïõ ôïõ Ðáíåðé-
óôçìßïõ õðïäï÷Þò. 

5. Ïé äéáôÜîåéò ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ éó÷ý-
ïõí áíáëüãùò êáé ãéá ôç ìåôáêßíçóç åðéìåëçôþí, âïçèþí
êáé åðéóôçìïíéêþí óõíåñãáôþí áðü Üëëï ôìÞìá ôïõ ßäéïõ
Þ Üëëïõ ÁÅÉ.

´Áñèñï 8

ËïéðÝò ñõèìßóåéò

1. ´Åùò üôïõ åîáóöáëéóôïýí ïé ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí
áõôïäýíáìç ëåéôïõñãßá ôïõ ôìÞìáôïò, ç äéïßêçóÞ ôïõ,
áóêåßôáé áðü ðñïóùñéíÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ðïõ ïñßæåôáé,
ìå ðñÜîç ôïõ ðñýôáíç, ýóôåñá áðü áðüöáóç ôçò óõ-
ãêëÞôïõ. Ç ðñïóùñéíÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç áðïôåëåßôáé
áðü ðÝíôå (5) ôïõëÜ÷éóôïí ìÝëç Ä.Å.Ð., êáôÜ ðñïôßìçóç
äå åêåßíá ôùí ïðïßùí ôï ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï ôçò èÝóçò
åßíáé ó÷åôéêü ìå ôçí åðéóôÞìç ðïõ êáëëéåñãåß ôï ôìÞìá.
Ìå ôçí ßäéá ðñÜîç ïñßæåôáé ï ðñüåäñïò êáé ï áíáðëçñù-
ôÞò ôïõ ïé ïðïßïé ðñÝðåé íá êáôÝ÷ïõí èÝóç ÄÅÐ ôïõ ïéêåß-
ïõ ÁÅÉ ôçò âáèìßäáò ôïõ ÊáèçãçôÞ Þ ÁíáðëçñùôÞ Êáèç-
ãçôÞ. ÊáèÞêïíôá ãñáììáôÝá áóêåß ï ãñáììáôÝáò ôïõ
ôìÞìáôïò Þ ï íüìéìïò áíáðëçñùôÞò ôïõ Þ äéïéêçôéêüò
õðÜëëçëïò, óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí Ý÷åé ôïðïèåôçèåß.
Óôçí ðñïóùñéíÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç óõììåôÝ÷ïõí õðï÷ñå-
ùôéêÜ üëá ôá ìÝëç Ä.Å.Ð. ðïõ õðçñåôïýí óôï ôìÞìá êáé

äýï (2) åêðñüóùðïé ôùí öïéôçôþí, åöüóïí öïéôïýí. Ç
ðñïóùñéíÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç áóêåß ôéò áñìïäéüôçôåò
ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò ãéá ôç ãåíé-
êÞ óõíÝëåõóç ôìÞìáôïò (Üñèñï 4 Í.2083/1992), åêôüò
áõôþí ðïõ áíáôßèåíôáé óå Üëëá üñãáíá Þ ïñßæïíôáé êáôÜ
ôñüðï äéáöïñåôéêü ìå ôï ðáñüí äéÜôáãìá. Ï ðñüåäñïò
ôçò ðñïóùñéíÞò ãåíéêÞò óõíÝëåõóçò Þ ï áíáðëçñùôÞò
ôïõ óå ðåñßðôùóç áðïõóßáò Þ êùëýììáôïò, óõììåôÝ÷åé
óôçí Óýãêëçôï, ÷ùñßò äéêáßùìá øÞöïõ.

2. Ôï ðñüãñáììá óðïõäþí ôïõ ôìÞìáôïò Ýùò ôçí áõôï-
äýíáìç ëåéôïõñãßá ôïõ, êáôáñôßæåôáé áðü ôçí ðñïóùñéíÞ
ãåíéêÞ óõíÝëåõóç êáé åãêñßíåôáé áðü ôç Óýãêëçôï.

3. ´Åùò ôçí áõôïäýíáìç ëåéôïõñãßá ôïõ ôìÞìáôïò ç
ðñïêÞñõîç êáé ðëÞñùóç èÝóåùí Å.Å.Ð. êáé Å.Ä.Ô.Ð. ãßíå-
ôáé ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôçò ðñïóùñéíÞò ãåíéêÞò óõíÝ-
ëåõóçò ãéá ìåí ôéò èÝóåéò Å.Å.Ð. áðü ôç Óýãêëçôï, ãéá äå
ôéò èÝóåéò Å.Ä.Ô.Ð. áðü ôï Ðñõôáíéêü Óõìâïýëéï, ìå
åöáñìïãÞ ùò ðñïò ôéò ðñïûðïèÝóåéò êáé ôç äéáäéêáóßá,
ôùí êáôÜ ðåñßðôùóç éó÷õïõóþí äéáôÜîåùí. Ïìïßùò ç
ðñüóëçøç åðéóêåðôþí êáèçãçôþí, åíôåôáëìÝíùí åðé-
êïýñùí êáèçãçôþí, åéäéêþí åðéóôçìüíùí êáé óõìâáóéïý-
÷ùí äéäáóêüíôùí ôïõ  Üñèñïõ 5 ôïõ Ð.Ä. 407/1980, ãßíå-
ôáé ìå ðñÜîç ôïõ Ðñýôáíç, ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôçò
ðñïóùñéíÞò ãåíéêÞò óõíÝëåõóçò êáé áðüöáóç ôçò Óõ-
ãêëÞôïõ, åöáñìïæïìÝíùí ùò ðñïò ôéò ðñïûðïèÝóåéò êáé
ôç äéáäéêáóßá ðñüóëçøçò ôùí ïéêåßùí êáôÜ ðåñßðôùóç
éó÷õïõóþí äéáôÜîåùí.

4. Ãéá üóá èÝìáôá äå ñõèìßæïíôáé ìå ôï ðáñüí äéÜôáãìá
åöáñìüæïíôáé óõìðëçñùìáôéêÜ ïé éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò
ôçò ðáíåðéóôçìéáêÞò íïìïèåóßáò.

Óôïí Õðïõñãü ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí
áíáèÝôïõìå ôç äçìïóßåõóç êáé åêôÝëåóç ôïõ ðáñüíôïò
äéáôÜãìáôïò.

ÁèÞíá, 10 Ìáñôßïõ 2000
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÐÏÕËÏÓ

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÕÖÕÐ. ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ

ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ ÕÖÕÐ. ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

ËÅÙÍÉÄÁÓ ÔÆÁÍÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÁÊÇÓ

ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÁÉ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ

ÃÅÑÁÓÉÌÏÓ Ä. ÁÑÓÅÍÇÓ

Ö
(2)

ÐÑÏÅÄÑÉÊÏ  ÄÉÁÔÁÃÌÁ ÕÐ� ÁÑÉÈ. 90
ºäñõóç íÝùí ôìçìÜôùí óôï äçìïêñßôåéï ÐáíåðéóôÞìéï

ÈñÜêçò.

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò:
á) ôùí Üñèñùí 24 ðáñ. 2, 50 ðáñ. 3 êáé 6 êáé 6 ðáñ. 6 ôïõ

Í.1268/1982 (Á´ 87), üðùò ôï ôåëåõôáßï Üñèñï óõìðëç-
ñþèçêå ìå ôá Üñèñá 48 ðáñ. 1 ôïõ Í.1404/1983 (Á´173),
êáé áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôï Üñèñï 15 ðáñ. 2 (á) ôïõ
Í.2640/1998 (Á´ 206).

â) ôïõ Üñèñïõ 79 ðáñ. 5 (ä) êáé 6 (éä) ôïõ Í. 1566/85
(Á167), óå óõíäõáóìü ìå ôï Üñèñï 20 ðáñ. 4 ôïõ Í.
2503/1997 (Á´107).
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ã) ôïõ Üñèñïõ 29Á ôïõ Í.1558/1985 (Á´ 137), üðùò ðñï-
óåôÝèç ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í.2081/1992 (Á´ 154) êáé ôñïð.
ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ. 2á ôïõ Í.2469/1997 (Á´ 38), óå óõí-
äõáóìü ìå ôçí ðáñ. 4 ôïõ ôåëåõôáßïõ ôïýôïõ Üñèñïõ (1
Í. 2461/97).

ä) ôçò áðüöáóçò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôçò Õðïõñ-
ãïý Åóùôåñéêþí Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò
8211/1999 "ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõðïõñãïýò
Åóùôåñéêþí Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò Ëå-
ùíßäá ÔæáíÞ êáé Ãåþñãéï Öëùñßäç". (Â´198).

å) ôçò áðüöáóçò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìéêþí áñéè. 1107147/1239/006Á/1996 "ÁíÜèå-
óç áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõðïõñãïýò Ïéêïíïìéêþí"  (Â´
922). 

2. Ôç ãíþìç ôçò ÓõãêëÞôïõ ôïõ Äçìïêñßôåéïõ Ðáíåðé-
óôçìßïõ ÈñÜêçò (óõíåäñéÜóåéò 541/29.10.98,544/28-1-
1999 êáé 546/27-5-1999).

3. Ôï ãåãïíüò üôé, äåí ãíùìïäüôçóå ôï Óõìâïýëéï Áíþ-
ôáôçò Ðáéäåßáò áí êáé æçôÞèçêå ç ãíþìç ôïõ ìå ôï Ýããñá-
öï Â1/229/30-4-1999 êáé üôé Ý÷åé ðáñÝëèåé Üðñáêôç ç
ðñïèåóìßá ðïõ ïñßæåôáé áðü ôï Üñèñï 50 ðáñ. 3 ôïõ Í.
1268/82.

4. To ãåãïíüò üôé áðü ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôïõ
ðáñüíôïò äéáôÜãìáôïò ðñïêáëåßôáé : á) åöÜðáî óõíïëéêÞ
äáðÜíç ýøïõò 2,4 äéò äñ÷. ðåñßðïõ ãéá ôçí êáôáóêåõÞ
êôéñéáêþí åãêáôáóôÜóåùí êáé ôçí ðñïìÞèåéá ôïõ áíá-
ãêáßïõ åîïðëéóìïý êáé â) åôÞóéá äáðÜíç ìåôÜ ôçí ðëÞñç
ëåéôïõñãßá ôùí éäñõïìÝíùí ôìçìÜôùí ýøïõò 605,5 åêáô.
äñ÷. ðåñßðïõ áðü ôçí ðëÞñùóç ôùí èÝóåùí ðñïóùðéêïý,
1,8 åêáô. äñ÷. ðåñßðïõ áðü ôçí êáôáâïëÞ åðéäïìÜôùí èÝ-
óçò, 325 åêáô. äñ÷. ðåñßðïõ ãéá ôçí óßôéóç ôùí öïéôçôþí
êáé ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí ëåéôïõñãéêþí åîüäùí ôùí
éäñõïìÝíùí ôìçìÜôùí êáé 75 åêáô. äñ÷. ðåñßðïõ ãéá ôçí
ðñïìÞèåéá óõããñáììÜôùí. Ç åöÜðáî äáðÜíç êáèþò êáé
ïé ëïéðÝò äáðÜíåò ôïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2000, ðëçí ôçò
äáðÜíçò ãéá åðéäüìáôá èÝóçò, êáëýðôïíôáé áðü ðéóôþ-
óåéò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí (Ð.Ä.Å.)
êáé óõã÷ñçìáôïäïôïýíôáé áðü ôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñü-
ãñáììá Åêðáßäåõóçò êáé Áñ÷éêÞò ÅðáããåëìáôéêÞò Êá-
ôÜñôéóçò (ÅÐÅÁÅÊ) ôïõ Â´ Êïéíïôéêïý Ðëáéóßïõ ÓôÞñéîçò
(Ê.Ð.Ó.) Ç äáðÜíç ãéá åðéäüìáôá èÝóçò ãéá ôï 2000 ãéá ôï
ôåëåõôáßï ôåôñÜìçíï ðåñéïñßæåôáé óôï ðïóü ôùí 600.000
äñ÷. èá âáñýíåé ôïí ôáêôéêü ðñïûðïëïãéóìü êáé èá êáëõ-
öèåß áðü ðéóôþóåéò ôçò ïìÜäáò ôïõ ÊÁÅ 0200 ôïõ åéäéêïý
öïñÝá 19 250 üðïõ èá ãßíåé ó÷åôéêÞ ðñüâëåøç.

Ç äáðÜíç ãéá áìïéâÝò ðñïóùðéêïý, áðü ôï ïéêïíïìéêü
Ýôïò 2001 êáé ìÝ÷ñé ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2005, èá êáëýðôå-
ôáé áðü ðéóôþóåéò ôïõ Ð.Ä.Å. ìå êïéíïôéêÞ óõã÷ñçìáôï-
äüôçóç (ÅÐÅÁÅÊ ôïõ Ã´ Ê.Ð.Ó.) êáé áðü ôï ïéêïíïìéêü
Ýôïò 2006 êáé åîÞò èá âáñýíåé óôáäéáêÜ ôïí ôáêôéêü ðñï-
ûðïëïãéóìü (Åéä. Öïñ. 19-250 ÊÁÅ ÏìÜäïò 0200). Áðü ôï
ïéêïíïìéêü Ýôïò 2001 êáé åîÞò ôï åðßäïìá èÝóçò êáé ðï-
óïóôü 80% ôçò äáðÜíçò ãéá ôçí ðñïìÞèåéá óõããñáììÜ-
ôùí èá âáñýíåé ôïí ôáêôéêü ðñïûðïëïãéóìü åêÜóôïõ ïé-
êïíïìéêïý Ýôïõò, óôïí ïðïßï êáé èá åããñÜöïíôáé ó÷åôé-
êÝò ðéóôþóåéò (Åéä. Ö. 19-250 ÊÁÅ ÏìÜäáò 0200 êáé
1123). Ïé äáðÜíåò ôùí áíùôÝñù åôþí ãéá óßôéóç ôùí öïé-
ôçôþí, ðïóïóôü 20% ôçò äáðÜíçò ãéá ôçí ðñïìÞèåéá óõã-
ãñáììÜôùí êáèþò êáé ïé ëïéðÝò ëåéôïõñãéêÝò äáðÜíåò
ôùí éäñõïìÝíùí ôìçìÜôùí èá âáñýíïõí ôïí ðñïûðïëïãé-
óìü ôïõ Äçìïêñßôåéïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÈñÜêçò êáé èá êá-
ëýðôïíôáé ìå êñáôéêÞ åðé÷ïñÞãçóç (Åéä. Ö. 19-250 ÊÁÅ
2421, 2425).

5. Ôçí áñéèì. 519/1999 ãíùìïäüôçóç ôïõ Óõìâïõëßïõ
ôçò Åðéêñáôåßáò, ìå ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáé-
äåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí êáé ôùí Õöõðïõñãþí Åóùôåñé-
êþí Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò êáé Ïéêïíï-
ìéêþí, áðïöáóßæïõìå:

´Áñèñï 1

´Éäñõóç - áðïóôïëÞ
1.  Éäñýïíôáé óôï Äçìïêñßôåéï ÐáíåðéóôÞìéï ÈñÜêçò ôá

åîÞò ôìÞìáôá :
á) ÔìÞìá Ìç÷áíéêþí ÐáñáãùãÞò êáé Äéïßêçóçò, ìå

Ýäñá ôçí ðüëç ôçò ÎÜíèçò, ôï ïðïßï åíôÜóóåôáé óôçí Ðï-
ëõôå÷íéêÞ Ó÷ïëÞ.

â) ÔìÞìá Ãëþóóáò, Öéëïëïãßáò êáé Ðïëéôéóìïý Ðáñåõ-
îåßíéùí ×ùñþí , ìå Ýäñá ôçí ðüëç ôçò ÊïìïôçíÞò.

2. Ç Ýíáñîç ôçò åêðáéäåõôéêÞò ëåéôïõñãßáò ôùí ôìçìÜ-
ôùí êáé ç åéóáãùãÞ ôùí ðñþôùí öïéôçôþí ïñßæåôáé áðü ôï
áêáäçìáúêü Ýôïò 2000-2001.

Ôá ôìÞìáôá Ý÷ïõí ùò áðïóôïëÞ íá êáëëéåñãïýí êáé íá
ðñïÜãïõí ôçí ïéêåßá åðéóôÞìç ìå ôçí áêáäçìáúêÞ êáé
åöáñìïóìÝíç Ýñåõíá êáé áíáæÞôçóç êáé íá ðáñÝ÷ïõí
óôïõò öïéôçôÝò ôá áðáñáßôçôá åöüäéá ðïõ åîáóöáëßæïõí
ôçí Üñôéá êáôÜñôéóÞ ôïõò ãéá ôçí åðéóôçìïíéêÞ êáé åðáã-
ãåëìáôéêÞ ôïõò óôáäéïäñïìßá êáé åîÝëéîç. Åéäéêüôåñá ôá
ôìÞìáôá Ý÷ïõí ùò áðïóôïëÞ: á) Ôï ôìÞìá Ìç÷áíéêþí Ðá-
ñáãùãÞò êáé Äéïßêçóçò  ôçí êáëëéÝñãåéá êáé ðñïáãùãÞ
ôçò åðéóôÞìçò ôïõ ìç÷áíéêïý ðáñáãùãÞò êáé äéïßêçóçò,
ìå ôçí äéäáóêáëßá, Ýñåõíá êáé åöáñìïãÞ óõóôçìáôéêþí
ôñüðùí âåëôßùóçò ôçò ðáñáãùãéêüôçôáò (áýîçóç ôçò
ðïéüôçôáò êáé ôçò ðïóüôçôáò ôçò ðáñáãùãÞò ìå ôáõôü-
÷ñïíç ìåßùóç ôùí äéáôéèÝìåíùí ðüñùí) êáé ôçí êáôÜñôé-
óç åðéóôçìüíùí ìç÷áíéêþí éêáíþí íá ìåëåôïýí, åñåõ-
íïýí êáé áó÷ïëïýíôáé ìå ôï ó÷åäéáóìü ôçò äïìÞò êáé ôçò
ëåéôïõñãßáò óýã÷ñïíùí ôå÷íïëïãéêþí êáé äéïéêçôéêþí óõ-
óôçìÜôùí. Ïé äéðëùìáôïý÷ïé ìðïñïýí íá áðáó÷ïëïýíôáé
ùò óýìâïõëïé åðé÷åéñÞóåùí ãéá èÝìáôá åðåíäýóåùí åé-
óáãùãÞò íÝùí ôå÷íïëïãéþí, äéáóöÜëéóçò ðïéüôçôáò
(ISO), åñãïíïìéêïý ó÷åäéáóìïý êáé áóöÜëåéáò ôçò åñãá-
óßáò êáèþò êáé äéá÷åßñéóçò êáé ðñïóôáóßáò ôïõ ðåñéâÜë-
ëïíôïò, óå ôìÞìáôá Ýñåõíáò êáé áíÜðôõîçò ðñïãñáììá-
ôéóìïý êáé ó÷åäéáóìïý åðé÷åéñÞóåùí ôïõ äåõôåñïãåíïýò
êáé ôïõ ôñéôïãåíïýò ôïìÝá. Ïé äéðëùìáôïý÷ïé êáëýðôïõí
áíÜãêåò ðïõ ç óýã÷ñïíç êïéíùíßá êáé ðáñáãùãÞ äçìé-
ïõñãïýí Ý÷ïõí äå ôá åöüäéá ùò óôåëÝ÷ç Þ åëåýèåñïé
åðáããåëìáôßåò áõôïäýíáìá Þ óå óõíåñãáóßá ìå Üëëïõò
åðéóôÞìïíåò íá ðñïåôïéìÜóïõí êáé íá ðñï÷ùñÞóïõí
óôçí åðéóôçìïíéêÞ ëÞøç áðïöÜóåùí ìåôÜ áðü åêôßìçóç
ôçò õðÜñ÷ïõóáò êáôÜóôáóçò (óôáôéóôéêÞ èåþñçóç) êáé
ðñüâëåøç ôùí ìåëëïíôéêþí åîåëßîåùí (äõíáìéêÞ èåþñç-
óç). Ç åíáó÷üëçóç ôùí äéðëùìáôïý÷ùí áöïñÜ ôéò åîÞò
êõñßùò äñáóôçñéüôçôåò.

(é) Ðñïãñáììáôéóìü êáé Ýëåã÷ï ôçò ðáñáãùãéêÞò äéáäé-
êáóßáò. (Âåëôéóôïðïßçóç ñõèìþí ðáñáãùãÞò, êáôáíïìÞ
åñãáóéþí, Ýëåã÷ïò áðïèåìÜôùí, êáôáíïìÞ åðéóêåõáóôé-
êþí ðüñùí, ðñïãñáììáôéóìüò óõíôÞñçóçò êáé áíôéêáôÜ-
óôáóçò åîïðëéóìïý, êáôáíïìÞ ðñþôùí õëþí êáé Üëëåò
óõããåíåßò äñáóôçñéüôçôåò).

(éé) ´Åñåõíá, ó÷åäéáóìü êáé áõôïìáôïðïßçóç ôçò êáôá-
óêåõÞò ðÜóçò öýóçò ðñïúüíôùí, ìå ôçí âïÞèåéá çëå-
êôñïíéêþí õðïëïãéóôþí.

(ééé) ×ùñïèÝôçóç ôçò ìïíÜäáò ðáñáãùãÞò. (Ùò ìïíÜäá
ðáñáãùãÞò íïåßôáé ôï åñãïóôÜóéï Þ ç ìïíÜäá ðáñï÷Þò
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õðçñåóéþí ãéá ôç ÷ùñïèÝôçóç ôçò ïðïßáò ëáìâÜíïíôáé
õðüøç ôå÷íéêïß ïéêïíïìéêïß êáé ðåñéâáëëïíôéêïß ðáñÜãï-
íôåò).

(éí) Åíäïåðé÷åéñçóéáêÞ ÷ùñïôáîßá êáé ó÷åäßáóç ôùí
åðéìÝñïõò óõóôçìÜôùí ðáñáãùãÞò.(Âåëôéóôïðïßçóç
ôçò èÝóçò ôùí ìç÷áíçìÜôùí êáé åí ãÝíåé ôùí óôáèìþí ðá-
ñáãùãÞò, ÷ùñßò íá áãíïåßôáé êáé ç ðáñÜìåôñïò «áíèñþ-
ðéíï äõíáìéêü»).

(í) ÅðéóôçìïíéêÞ ðñïåôïéìáóßá ëÞøçò áðïöÜóåùí Þ/
êáé Üóêçóç åðéóôçìïíéêÞò äéïßêçóçò óå ïðïéïäÞðïôå äé-
ïéêçôéêü-ôå÷íéêü óýóôçìá, äçìüóéåò êáé éäéùôéêÝò åðé÷åé-
ñÞóåéò, êáé ïñãáíéóìïß - âéïìç÷áíéêÝò ìïíÜäåò.

(íé) ×ñïíéêü êáé ôå÷íéêï-ïéêïíïìéêü  ðñïãñáììáôéóìü
Ýñãùí.

(íéé) ÌåëÝôåò ðÜóçò öýóåùò ðïõ áöïñïýí ôçí ïñãÜíù-
óç åðé÷åéñÞóåùí, ìå óôü÷ï ôçí áðïôåëåóìáôéêÞ Üóêçóç
äéïßêçóçò.

(íééé) ÌåëÝôåò áíÜëõóçò áãïñÜò êáé ðñïþèçóçò ðñïúü-
íôùí ìå åðéóôçìïíéêÝò ìåèüäïõò.

(é÷) ÁíÜðôõîç êáé åöáñìïãÞ óõóôçìÜôùí äéáóöÜëéóçò
ðïéüôçôáò óôçí ðáñáãùãÞ ðñïúüíôùí êáé ôçí ðáñï÷Þ
õðçñåóéþí.

(÷) ÌåëÝôåò ðåñéâáëëïíôéêþí åðéðôþóåùí ôçò ðáñáãù-
ãÞò.

(÷é) ÌåëÝôåò ðïõ áöïñïýí óôçí áóöÜëåéá êáé õãéåéíÞ
óôïõò ÷þñïõò åñãáóßáò.

Ïé äéðëùìáôïý÷ïé ìðïñïýí íá åããñÜöïíôáé óôï Ôå÷íé-
êü ÅðéìåëçôÞñéï ÅëëÜäáò, óôï Ìçôñþï Åñãïëçðôéêþí
Åðé÷åéñÞóåùí, óôï Ìçôñþï Åìðåéñßáò Êáôáóêåõáóôþí
êáé óôç ÃíùìïäïôéêÞ ÅðéôñïðÞ Ìåëåôþí, ãéá ôá áíôßóôïé-
÷á Ýñãá.

â) Ôï ôìÞìá Ãëþóóáò, Öéëïëïãßáò êáé Ðïëéôéóìïý Ðá-
ñåõîåßíéùí ×ùñþí Ý÷åé ùò áðïóôïëÞ ôçí êáëëéÝñãåéá,
ðñïáãùãÞ êáé äéÜäïóç, ìå ôçí äéäáóêáëßá êáé ôçí Ýñåõíá
ôçò ãëþóóáò, ôçò ãëùóóïëïãßáò, ôçò ëïãïôå÷íßáò êáé
ôïõ ðïëéôéóìïý ôùí ëáþí ôùí ðáñåõîåßíéùí ÷ùñþí éäßùò
ôùí åëëçíéêÞò êáôáãùãÞò êáé ôçí êáôÜñôéóç åðéóôçìü-
íùí éêáíþí íá ìåëåôïýí, åñåõíïýí, êáôáíïïýí êáé äéáäß-
äïõí ôéò ãëþóóåò, ôçí ëïãïôå÷íßá êáé ôïí ðïëéôéóìü ôùí
ëáþí ôùí ðñïáíáöåñïìÝíùí ÷ùñþí, üðùò ÅëëÞíùí, Ñþ-
óùí, Ïõêñáíþí, Ãåùñãéáíþí, Áñìåíßùí, ÑïõìÜíùí,
BïõëãÜñùí, Ôïýñêùí êáé ëïéðþí. Ïé ðôõ÷éïý÷ïé ìðïñïýí
íá áðáó÷ïëïýíôáé ùò óôåëÝ÷ç óå êñáôéêÝò åëëçíéêÝò
õðçñåóßåò, ðñïîåíéêÜ ãñáöåßá, Þ éäéùôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò
óôéò ðáñåõîåßíéåò ÷þñåò (Ñùóßá, Ïõêñáíßá, Ãåùñãßá, Áñ-
ìåíßá, Ñïõìáíßá, Âïõëãáñßá, Ôïõñêßá) Þ ùò åêðáéäåõôÝò
ôçò ïéêåßáò êáôÜ ðåñßðôùóç ãëþóóáò Þ ùò åëåýèåñïé
åðáããåëìáôßåò Þ ùò åìðåéñïãíþìïíåò Þ ùò óýìâïõëïé äé-
ðëùìáôéêþí áðïóôïëþí óôéò ðñïáíáöåñüìåíåò ÷þñåò Þ
ùò åéäéêïß åðéóôÞìïíåò óå åñåõíçôéêÜ éäñýìáôá Þ ùò ìå-
ôáöñáóôÝò êåéìÝíùí.

´Áñèñï 2

ÅéóáãùãÞ - öïßôçóç - ôßôëïé óðïõäþí

1. Ï áñéèìüò ôùí êáô' Ýôïò åéóáêôÝùí ôïõ óå êÜèå ôìÞ-
ìá êáé ôá ôïõ ôñüðïõ åéóáãùãÞò ïñßæïíôáé êáôÜ ôéò ðåñß
åéóáãùãÞò óðïõäáóôþí óôá éäñýìáôá ôçò ôñéôïâÜèìéáò
åêðáßäåõóçò, êåßìåíåò äéáôÜîåéò .

2. ÊÜèå ôìÞìá áðïíÝìåé ôßôëïõò óðïõäþí ìÝ÷ñé êáé äé-
äáêôïñéêïý äéðëþìáôïò. 

3. Ç åëÜ÷éóôç õðï÷ñåùôéêÞ äéÜñêåéá öïßôçóçò ãéá ôç ëÞ-
øç ôïõ ðôõ÷ßïõ ïñßæåôáé óå äÝêá (10) åîÜìçíá óðïõäþí

ãéá ôï ÔìÞìá Ìç÷áíéêþí ÐáñáãùãÞò êáé Äéïßêçóçò êáé
ïêôþ (8) åîÜìçíá ãéá ôï ÔìÞìá Ãëþóóáò, Öéëïëïãßáò êáé
Ðïëéôéóìïý Ðáñåõîåßíéùí ×ùñþí.

´Áñèñï  3

ºäñõóç èÝóåùí

Óå êÜèå ôìÞìá éäñýïíôáé èÝóåéò äéäáêôéêïý åñåõíçôé-
êïý ðñïóùðéêïý (Ä.Å.Ð.), åéäéêïý åêðáéäåõôéêïý ðñïóù-
ðéêïý (Å.Å.Ð.) êáé åéäéêïý äéïéêçôéêïý-ôå÷íéêïý ðñïóùðé-
êïý (Å.Ä.Ô.Ð.), ùò áêïëïýèùò :

È Å Ó Å É Ó
ÔÌÇÌÁÔÁ ÄÅÐ ÅÅÐ ÅÄÔÐ

ÁÔ ÁÑ ÌÅ
á) ôìÞìá Ìç÷áíéêþí ÐáñáãùãÞò 25 3 10 - 10
êáé Äéïßêçóçò
â) ôìÞìá Ãëþóóáò, Öéëïëïãßáò êáé
Ðïëéôéóìïý Ðáñåõîåßíéùí ×ùñþí 21 8 2 3 5
Ó Õ Í Ï Ë Ï 46 11 12 3 15

´Áñèñï 4

Ãñáììáôåßá ôìçìÜôùí

Óå êÜèå ôìÞìá ðïõ éäñýåôáé ìå ôï ðáñüí äéÜôáãìá, óõ-
íéóôÜôáé ãñáììáôåßá, ùò äéïéêçôéêÞ ìïíÜäá, ç ïðïßá ðá-
ñÝ÷åé äéïéêçôéêÞ êáé ãñáììáôåéáêÞ õðïóôÞñéîç óôï åí ãÝ-
íåé åêðáéäåõôéêü êáé åñåõíçôéêü Ýñãï ôïõ ôìÞìáôïò. Ç
ãñáììáôåßá ïñãáíþíåôáé êáé ëåéôïõñãåß óå åðßðåäï ôìÞ-
ìáôïò, êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ Üñèñïõ 36 ðáñ. 1 ôïõ
Í.2190/1994 (Á´ 28).

´Áñèñï 5

Äéáäéêáóßá ðëÞñùóçò èÝóåùí Ä.Å.Ð.

1.  Ç ðëÞñùóç ôùí èÝóåùí äéäáêôéêïý åñåõíçôéêïý ðñï-
óùðéêïý êÜèå ôìÞìáôïò, Ýùò ôçí êáôÜ ôï Üñèñï 15 ðáñ.
3 ôïõ Í. 2454/97 (Á´7) áõôïäýíáìç ëåéôïõñãßá ôïõ, ãßíå-
ôáé ìå ðñïêÞñõîç Þ ìå ìåôÜêëçóç Þ ìå ìåôáêßíçóç ìÝëïõò
ÄÅÐ, êáôÜ ôá åéäéêüôåñá ïñéæüìåíá óôï ðáñüí Üñèñï.

2. Ç ðñïêÞñõîç ãéá ôçí ðëÞñùóç êåíþí èÝóåùí ãßíåôáé
ìå áðüöáóç ôçò óõãêëÞôïõ, ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôçò
ðñïóùñéíÞò ãåíéêÞò óõíÝëåõóçò ôïõ ôìÞìáôïò, óýìöùíá
ìå ôá ïñéæüìåíá óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ Í.
2083/1992, üðùò éó÷ýïõí êÜèå öïñÜ. Ç åêëïãÞ ãßíåôáé áðü
åíäåêáìåëÞ åêëåêôïñéêÜ óþìáôá. Óå êÜèå åêëåêôïñéêü
óþìá óõììåôÝ÷ïõí ôá ìÝëç ÄÅÐ ðïõ ôõ÷üí õðçñåôïýí óôï
ïéêåßï ôìÞìá êáé Ý÷ïõí äéêáßùìá øÞöïõ. Áí ôá ìÝëç ÄÅÐ åß-
íáé ëéãüôåñá áðü Ýíäåêá (11) ôï åêëåêôïñéêü óþìá óõ-
ìðëçñþíåôáé ìå áðüöáóç ôçò óõãêëÞôïõ ýóôåñá áðü êëÞ-
ñùóç áðü äéðëÜóéï ôïõëÜ÷éóôï áñéèìü ìåëþí ÄÅÐ ðïõ
ïñßæåé ç ßäéá, áðü êáôÜëïãï ôïí ïðïßï åéóçãåßôáé ç ðñïóù-
ñéíÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç, ç ïðïßá ôáõôü÷ñïíá áíáöÝñåé êáé
üóá Üëëá ìÝëç ÄÅÐ ìðïñïýí êáôÜ ôçí êñßóç ôçò íá ðåñé-
ëáìâÜíïíôáé óôïí êáôÜëïãï. Ôá ïñéæüìåíá áðü ôç óýãêëç-
ôï ìÝëç ðñÝðåé íá êáôÝ÷ïõí èÝóç ÄÅÐ ôïõ ßäéïõ ãíùóôéêïý
áíôéêåéìÝíïõ óå ïìïåéäÞ Þ óõããåíÞ ôìÞìáôá ôïõ ßäéïõ Þ Üë-
ëùí ÁÅÉ êáé íá áíÞêïõí óôéò âáèìßäåò ôïõ êáèçãçôÞ êáé ôïõ
áíáðëçñùôÞ êáèçãçôÞ. ÅÜí äåí õðÜñ÷ïõí Þ äåí åðáñêïýí
ôÝôïéá ìÝëç, ïñßæïíôáé ìÝëç ÄÅÐ ôçò âáèìßäáò ôïõ êáèç-
ãçôÞ êáé ôïõ áíáðëçñùôÞ êáèçãçôÞ ôïõ óõããåíÝóôåñïõ
ãíùóôéêïý áíôéêåéìÝíïõ. Óå êÜèå åêëåêôïñéêü óþìá ðñïå-
äñåýåé ï ðñüåäñïò ôçò ðñïóùñéíÞò ãåíéêÞò óõíÝëåõóçò
ôïõ ïéêåßïõ ôìÞìáôïò, ï ïðïßïò ìðïñåß íá åßíáé êáé åêëÝ-
êôïñáò. Ãéá ôç óõãêñüôçóç ôïõ åêëåêôïñéêïý óþìáôïò åê-
äßäåôáé ó÷åôéêÞ äéáðéóôùôéêÞ ðñÜîç ôïõ ðñýôáíç, áíôßãñá-
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öï ôçò ïðïßáò ìáæß ìå ôá ó÷åôéêÜ ðñáêôéêÜ êïéíïðïéïýíôáé,
÷ùñßò êáèõóôÝñçóç óôï Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé
ÈñçóêåõìÜôùí. Ãéá êÜèå ðñïêçñõóóüìåíç èÝóç ÄÅÐ ïñß-
æåôáé ìå áðüöáóç ôïõ óþìáôïò ôùí åêëåêôüñùí ôñéìåëÞò
åéóçãçôéêÞ åðéôñïðÞ, ç ïðïßá êáôáñôßæåé êáé õðïâÜëëåé
óôçí ðñïóùñéíÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç åéäéêÜ áéôéïëïãçìÝíç
Ýêèåóç. ÌÝóá óôçí ðñïâëåðüìåíç áðü ôï íüìï ðñïèåóìßá
óõíÝñ÷åôáé õðü ôçí ðñïåäñßá ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ ôìÞìá-
ôïò, óå êïéíÞ óõíåäñßáóç, ç ðñïóùñéíÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç
êáé ôï óþìá ôùí åêëåêôüñùí. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ ãéá ôçí åêëïãÞ
åöáñìüæïíôáé áíáëüãùò ïé éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ôçò ðáíå-
ðéóôçìéáêÞò íïìïèåóßáò.

3. Ç ðëÞñùóç êåíþí èÝóåùí ÄÅÐ ìå ìåôÜêëçóç ãßíåôáé
ìå áðüöáóç ôçò óõãêëÞôïõ ýóôåñá áðü ðñüôáóç ôçò
ðñïóùñéíÞò ãåíéêÞò óõíÝëåõóçò, åöáñìïæïìÝíùí áíá-
ëüãùò ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Üñèñïõ 16 ôïõ Í. 1268/82,
üðùò Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó÷ýåé êÜèå öïñÜ. Ãéá ôç ìå-
ôÜêëçóç áðïöáóßæåé åíäåêáìåëÝò åêëåêôïñéêü óþìá ôï
ïðïßï óõãêñïôåßôáé ìå áðüöáóç ôçò óõãêëÞôïõ ýóôåñá
áðü êëÞñùóç áðü äéðëÜóéï ôïõëÜ÷éóôïí áñéèìü ìåëþí
ÄÅÐ ôçò âáèìßäáò ôïõ êáèçãçôÞ ôïõ éäßïõ ãíùóôéêïý
áíôéêåéìÝíïõ ðïõ ïñßæåé ç ßäéá áðü êáôÜëïãï ôïí ïðïßï åé-
óçãåßôáé ç ðñïóùñéíÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ç ïðïßá ôáõôü-
÷ñïíá áíáöÝñåé êáé üóá ìÝëç ÄÅÐ ìðïñïýí êáôÜ ôçí êñß-
óç ôçò íá ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïí êáôÜëïãï. ÅÜí äåí õðÜñ-
÷ïõí Þ äåí åðáñêïýí êáèçãçôÝò ôïõ ßäéïõ ãíùóôéêïý
áíôéêåéìÝíïõ, ï êáôÜëïãïò óõìðëçñþíåôáé ìå êáèçãçôÝò
ôïõ óõããåíÝóôåñïõ ãíùóôéêïý áíôéêåéìÝíïõ. Ôïõ åêëå-
êôïñéêïý óþìáôïò ðñïåäñåýåé ï ðñüåäñïò ôçò ðñïóù-
ñéíÞò ãåíéêÞò óõíÝëåõóçò ôïõ ôìÞìáôïò, ï ïðïßïò ìðïñåß
íá åßíáé êáé åêëÝêôïñáò. Ãéá ôçí ðëÞñùóç èÝóçò ÄÅÐ ìå
ìåôÜêëçóç Þ ãéá ôç óõãêñüôçóç ôïõ åêëåêôïñéêïý óþìá-
ôïò åêäßäåôáé ó÷åôéêÞ êáôÜ ðåñßðôùóç äéáðéóôùôéêÞ ðñÜ-
îç ôïõ ðñýôáíç, áíôßãñáöï ôçò ïðïßáò ìáæß ìå ôá ó÷åôéêÜ
ðñáêôéêÜ êïéíïðïéïýíôáé, ÷ùñßò êáèõóôÝñçóç óôï
Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí. ÊáôÜ ôá
ëïéðÜ ãéá ôçí ðëÞñùóç èÝóåùí ÄÅÐ ìå ìåôÜêëçóç åöáñ-
ìüæïíôáé ïé éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ôçò ðáíåðéóôçìéáêÞò íï-
ìïèåóßáò.

4. Ç ðëÞñùóç êåíþí èÝóåùí ÄÅÐ ìå ìåôáêßíçóç ìÝëïõò
ÄÅÐ áðü Üëëï ôìÞìá ôïõ éäßïõ Þ Üëëïõ ÁÅÉ, ãßíåôáé õðü
ôéò ðñïûðïèÝóåéò êáé ôïõò ðåñéïñéóìïýò (Áðïêëåéóìüò
ìåôáêßíçóçò ìåëþí ÄÅÐ ðñïò ôá ðáíåðéóôÞìéá ÁôôéêÞò
êáé Èåóóáëïíßêçò) ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Í. 2517/97 (Á´160)
ìå ðñÜîç ôïõ ðñýôáíç ýóôåñá áðü áéôéïëïãçìÝíç óýì-
öùíç ãíþìç ôçò ãåíéêÞò óõíÝëåõóçò ôïõ ôìÞìáôïò ðñï-
Ýëåõóçò êáé ôçò óõãêëÞôïõ ôïõ ðáíåðéóôçìßïõ õðïäï-
÷Þò. 

5. Ïé äéáôÜîåéò ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ éó÷ý-
ïõí áíáëüãùò êáé ãéá ôç ìåôáêßíçóç åðéìåëçôþí, âïçèþí
êáé åðéóôçìïíéêþí óõíåñãáôþí áðü Üëëï ôìÞìá ôïõ ßäéïõ
Þ Üëëïõ ÁÅÉ.

´Áñèñï 6

ËïéðÝò ñõèìßóåéò

1. ´Åùò üôïõ åîáóöáëéóôïýí ïé ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí
áõôïäýíáìç ëåéôïõñãßá êÜèå ôìÞìáôïò, ç äéïßêçóÞ ôïõ,
áóêåßôáé áðü ðñïóùñéíÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ðïõ ïñßæåôáé,
ìå ðñÜîç ôïõ ðñýôáíç, ýóôåñá áðü áðüöáóç ôçò óõ-
ãêëÞôïõ. Ç ðñïóùñéíÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç áðïôåëåßôáé
áðü ðÝíôå (5) ôïõëÜ÷éóôïí ìÝëç Ä.Å.Ð., êáôÜ ðñïôßìçóç
äå åêåßíá ôùí ïðïßùí ôï ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï ôçò èÝóçò

åßíáé ó÷åôéêü ìå ôçí åðéóôÞìç ðïõ êáëëéåñãåß ôï ïéêåßï
ôìÞìá. Ìå ôçí ßäéá ðñÜîç ïñßæåôáé ï ðñüåäñïò êáé ï áíá-
ðëçñùôÞò ôïõ ïé ïðïßïé ðñÝðåé íá êáôÝ÷ïõí èÝóç ÄÅÐ ôïõ
ïéêåßïõ ÁÅÉ ôçò âáèìßäáò ôïõ êáèçãçôÞ Þ áíáðëçñùôÞ
êáèçãçôÞ. ÊáèÞêïíôá ãñáììáôÝá áóêåß ï ãñáììáôÝáò
ôïõ ïéêåßïõ ôìÞìáôïò Þ ï íüìéìïò áíáðëçñùôÞò ôïõ Þ äé-
ïéêçôéêüò õðÜëëçëïò, óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí Ý÷åé ôïðï-
èåôçèåß. Óôçí ðñïóùñéíÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç óõììåôÝ÷ïõí
õðï÷ñåùôéêÜ üëá ôá ìÝëç Ä.Å.Ð. ðïõ õðçñåôïýí óôï ôìÞ-
ìá êáé äýï (2) åêðñüóùðïé ôùí öïéôçôþí, åöüóïí öïé-
ôïýí. Ç ðñïóùñéíÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç áóêåß ôéò áñìïäéü-
ôçôåò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò ãéá ôç
ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôìÞìáôïò (Üñèñï 4 Í.2083/1992),
åêôüò áõôþí ðïõ áíáôßèåíôáé óå Üëëá üñãáíá Þ ïñßæïíôáé
êáôÜ ôñüðï äéáöïñåôéêü ìå ôï ðáñüí äéÜôáãìá. Ï ðñüå-
äñïò ôçò ðñïóùñéíÞò ãåíéêÞò óõíÝëåõóçò Þ ï áíáðëç-
ñùôÞò ôïõ óå ðåñßðôùóç áðïõóßáò Þ êùëýììáôïò, óõì-
ìåôÝ÷åé óôçí óýãêëçôï, ÷ùñßò äéêáßùìá øÞöïõ.

2. Ôï ðñüãñáììá óðïõäþí êÜèå ôìÞìáôïò Ýùò ôçí áõ-
ôïäýíáìç ëåéôïõñãßá ôïõ, êáôáñôßæåôáé áðü ôçí ðñïóùñé-
íÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç êáé åãêñßíåôáé áðü ôç óýãêëçôï.

3. ´Åùò ôçí áõôïäýíáìç ëåéôïõñãßá êÜèå ôìÞìáôïò ç
ðñïêÞñõîç êáé ðëÞñùóç èÝóåùí Å.Å.Ð. êáé Å.Ä.Ô.Ð. ãßíå-
ôáé ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôçò ðñïóùñéíÞò ãåíéêÞò óõíÝ-
ëåõóçò ãéá ìåí ôéò èÝóåéò Å.Å.Ð. áðü ôç óýãêëçôï, ãéá äå
ôéò èÝóåéò Å.Ä.Ô.Ð. áðü ôï ðñõôáíéêü óõìâïýëéï, ìå åöáñ-
ìïãÞ ùò ðñïò ôéò ðñïûðïèÝóåéò êáé ôç äéáäéêáóßá, ôùí
êáôÜ ðåñßðôùóç éó÷õïõóþí äéáôÜîåùí. Ïìïßùò ç ðñü-
óëçøç åðéóêåðôþí êáèçãçôþí, åíôåôáëìÝíùí åðéêïýñùí
êáèçãçôþí, åéäéêþí åðéóôçìüíùí êáé åðéóôçìüíùí ìå ôá
ðñïâëåðüìåíá áðü ôï Üñèñï 5 ôïõ ð.ä. 407/1980, ðñï-
óüíôá ãßíåôáé ìå ðñÜîç ôïõ ðñýôáíç, ýóôåñá áðü åéóÞãç-
óç ôçò ðñïóùñéíÞò ãåíéêÞò óõíÝëåõóçò êáé áðüöáóç ôçò
óõãêëÞôïõ, åöáñìïæïìÝíùí ùò ðñïò ôéò ðñïûðïèÝóåéò
êáé ôç äéáäéêáóßá ðñüóëçøçò ôùí ïéêåßùí êáôÜ ðåñßðôù-
óç éó÷õïõóþí äéáôÜîåùí.

4. Ãéá üóá èÝìáôá äå ñõèìßæïíôáé ìå ôï ðáñüí äéÜôáãìá
åöáñìüæïíôáé óõìðëçñùìáôéêÜ ïé éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò
ôçò ðáíåðéóôçìéáêÞò íïìïèåóßáò.

Óôïí Õðïõñãü ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí
áíáèÝôïõìå ôç äçìïóßåõóç êáé åêôÝëåóç ôïõ ðáñüíôïò
äéáôÜãìáôïò.

ÁèÞíá, 10 Ìáñôßïõ 2000
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÐÏÕËÏÓ

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÕÖÕÐ. ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ

ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ ÕÖÕÐ. ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

ËÅÙÍÉÄÁÓ ÔÆÁÍÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÁÊÇÓ

ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÁÉ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ

ÃÅÑÁÓÉÌÏÓ Ä. ÁÑÓÅÍÇÓ

Ö
(3)

ÐÑÏÅÄÑÉÊÏ  ÄÉÁÔÁÃÌÁ ÕÐ� ÁÑÉÈ. 91
Ôñïðïðïßçóç ôïõ Ð. Ä/ôïò 376/1997 (Á´ 246) «Êáíïíé-

óìüò Ëåéôïõñãßáò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ».

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1) Ôéò äéáôÜîåéò ôoõ Üñèñoõ 23 ôïõ Í.1756/1988 "Êþäé-
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êáò Ïñãávéóìoý Äéêáóôçñßùv êáé êáôÜóôáóçò Äéêáóôé-
êþv Ëåéôoõñãþv" (Á´ 35) üðùò ôï Üñèñï áõôü áíôéêáôá-
óôÜèçêå ìå ôï Üñèñï 5 ôïõ Í. 2172/1993 (207 Á´) áêïëïý-
èùò äå ôñïðïðïéÞèçêå êáé óõìðëçñþèçêå ìå ôá Üñèñá 2
êáé 6 ðáñ.2 ôïõ Í. 2298/1995 (62 Á´), ôï Üñèñï 16 ôïõ Í.
2331/1995 (173 Á´) êáé ôï Üñèñï 3 ðáñ.6 ôïõ Í. 2479/1997
(67 Á´).

2) Ôéò äéáôÜîåéò ôoõ Üñèñoõ 29Á ôoõ Í. 1558/1985 "Êõ-
âÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ üñãáíá" (Á´ 137) ðïõ ðñoóôÝ-
èçêå ìå ôo Üñèño 27 ôoõ Í. 2081/1992 (Á´154) êáé ôñïðï-
ðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ.2 åäáö.á ôïõ Í. 2469/1997
(Á´ 38).

3) Ôo ãåãovüò üôé ôo ðáñüv äéÜôáãìá äåv ðñoêáëåß äá-
ðÜvç óå âÜñoò ôoõ êñáôéêoý ðñoûðoëoãéóìoý.

4) Ôéò 33/1999 êáé 2/2000 áðïöÜóåéò  ôçò ÄéïéêçôéêÞò
ÏëïìÝëåéáò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ.

5)Ôçí 97/2000 ãvùìoäüôçóç ôoõ Óõìâoõëßoõ ôçò Åðé-
êñáôåßáò, ìåôÜ áðü ðñüôáóç ôoõ Õðoõñãoý Äéêáéoóývçò,
áðïöáóßæïõìå:

Êõñþíåôáé ç ôñïðïðïßçóç ôïõ Êáíïíéóìïý Ëåéôïõñ-
ãßáò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ, (Ð.Ä.376/1997) óýìöùíá ìå ôéò
õð' áñéè. 33/1999 êáé 2/2000 áðïöÜóåéò ôçò ÄéïéêçôéêÞò
ÏëïìÝëåéáò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ, êáé ïé ïðïßåò Ý÷ïõí ùò
åîÞò: 

ÔÑÏÐÏÐÏÉÇÓÇ ÔÏÕ ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÕ ÔÏÕ Á.Ð.

"Óôïí Êáíïíéóìü Ëåéôïõñãßáò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ ðïõ
êáôáñôßóèçêå ìå ôçí áðüöáóç ôçò ÄéïéêçôéêÞò ÏëïìÝëåé-
áò 7/1997, üðùò áíáìïñöþèçêå ìå ôçí üìïéá 17/1997,
êáé êõñþèçêå ìå ôï Ðñïåäñéêü ÄéÜôáãìá 376/1997 (ÖÅÊ
Á´ 246),  åðÝñ÷ïíôáé ïé áêüëïõèåò ôñïðïðïéÞóåéò :

1. Ôï ðñþôï åäÜöéï ôïõ Üñèñïõ 2 áíôéêáèßóôáôáé ùò
åîÞò : " Óôïí ´Áñåéï ÐÜãï ëåéôïõñãïýí Ýîé ðïëéôéêÜ ÔìÞ-
ìáôá  (Á, Â1, Â2, Ã, Ä êáé Æ)  êáé äýï ðïéíéêÜ ÔìÞìáôá (Å êáé
ÓÔ)."

2. Ôï Üñèñï 3 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîÞò :

" Áñìïäéüôçôá ÔìçìÜôùí

1. Óôï Á´ Ðïëéôéêü ÔìÞìá õðÜãïíôáé á) áéôÞóåéò áíáßñå-
óçò åðß õðïèÝóåùí åíï÷éêïý êáé åìðïñéêïý äéêáßïõ, ðëçí
åêåßíùí ðïõ áíÞêïõí óôçí áñìïäéüôçôá Üëëïõ ðïëéôéêïý
ÔìÞìáôïò, â) ïé áéôÞóåéò áíáßñåóçò ðïõ äåí õðÜãïíôáé
óôçí áñìïäéüôçôá Üëëïõ ðïëéôéêïý ÔìÞìáôïò, êáé ã) ïé äé-
ïéêçôéêÝò õðïèÝóåéò, ðïõ áíÞêïõí óôçí áñìïäéüôçôá ôïõ
Áñåßïõ ÐÜãïõ, ðëçí åêåßíùí ãéá ôéò ïðïßåò áñìüäéá åßíáé
ç ÏëïìÝëåéá. Óôçí õðü óôïé÷. ã ðåñßðôùóç, áí óôï ÔìÞìá
õðçñåôïýí ðåñéóóüôåñïé áíôéðñüåäñïé, ðñïåäñåýåé ï
áñ÷áéüôåñïò.

2. Óôá Â1 êáé Â2 ðïëéôéêÜ ÔìÞìáôá õðÜãïíôáé áéôÞóåéò
áíáßñåóçò êáôÜ áðïöÜóåùí ðïõ Ý÷ïõí åêäïèåß êáôÜ ôçí
åéäéêÞ äéáäéêáóßá á) ôùí åñãáôéêþí äéáöïñþí (Üñèñï.
664 Ýùò 676 Ê.Ðïë.Äéê.) êáé â) ôùí äéáöïñþí áðü áìïéâÝò
ãéá ôçí ðáñï÷Þ åñãáóßáò (Üñèñï 678 Ýùò 681 Ê.Ðïë.Ä.)

3. Óôï Ã  ðïëéôéêü ÔìÞìá õðÜãïíôáé áéôÞóåéò áíáßñåóçò
åðß õðïèÝóåùí åìðñáãìÜôïõ êáé êëçñïíïìéêïý äéêáßïõ
êáèþò êáé ïé õðïèÝóåéò ðïõ Ý÷ïõí ðáñáðåìöèåß óå áõôü
ìå áðüöáóç ôïõ Ä´ ÔìÞìáôïò (ýóôåñá áðü áíáßñåóç).

4. Óôï Ä´ ðïëéôéêü ÔìÞìá õðÜãïíôáé ïé áéôÞóåéò áíáßñå-
óçò êáôÜ áðïöÜóåùí á) åðß ðÜóçò öýóåùò ìéóèùôéêþí
äéáöïñþí (Üñèñï 647 ðáñ. 1 Ê.Ðïë.Ä. êáé åéäéêþí íü-
ìùí), â) åðß õðïèÝóåùí áðïæçìßùóçò áðü áõôïêéíçôéêÜ
áôõ÷Þìáôá êáé áðü ôç óýìâáóç áóöÜëéóçò ôçò áóôéêÞò

åõèýíçò áðü áõôïêßíçôá åí ãÝíåé, ã) åðß õðïèÝóåùí áêý-
ñùóçò áðïöÜóåùí  ãåíéêþí óõíåëåýóåùí óùìáôåßùí
êáé óõíåôáéñéóìþí, ä) åðß õðïèÝóåùí åêïýóéáò äéêáéï-
äïóßáò, ðëçí ôùí ðôù÷åõôéêþí, å) åðß õðïèÝóåùí áíá-
ãêáóôéêþí áðáëëïôñéþóåùí êáé óô) åðß õðïèÝóåùí äéáé-
ñåìÝíçò ïñéæïíôßùò Þ êáèÝôùò éäéïêôçóßáò (Üñèñï. 17
ðáñ. 2 Ê.Ðïë.Ä.). Óôï Ä  ÔìÞìá õðÜãïíôáé êáé ïé õðïèÝ-
óåéò ðïõ Ý÷ïõí ðáñáðåìöèåß óå áõôü ýóôåñá áðü áíáß-
ñåóç.

5. Óôï Æ´ Ðïëéôéêü ÔìÞìá õðÜãïíôáé áéôÞóåéò  áíáßñåóçò
êáô� áðïöÜóåùí ðïõ Ý÷ïõí åêäïèåß á) åðß õðïèÝóåùí
áíáãêáóôéêÞò åêôÝëåóçò êáôÜ ôïí Ê.Ðïë.Ä., ôïí Êþäéêá
ÅéóðñÜîåùò Äçìïóßùí Åóüäùí (ÊÅÄÅ) êáé ôï Í.Ä. ôçò 17
Éïõëßïõ/13 Áõãïýóôïõ 1923 "ðåñß åéäéêþí äéáôÜîåùí åðß
áíùíýìùí åôáéñéþí", êáèþò êáé åðß õðïèÝóåùí áíáêïðÞò
êáôÜ äéáôáãþí ðëçñùìÞò êáé â) åðß õðïèÝóåùí ïéêïãå-
íåéáêïý åí ãÝíåé äéêáßïõ.  

ÁéôÞóåéò áíáøçëÜöçóçò êáôÜ áðïöÜóåùí ôïõ Áñåßïõ
ÐÜãïõ (Üñèñï 538 Ê.Ðïë.Ä.) äéêÜæïíôáé áðü ôï ÔìÞìá
ðïõ åîÝäùóå ôçí ðñïóâáëëüìåíç áðüöáóç.

Ç åéóáãùãÞ õðüèåóçò óå ìç áñìüäéï, êáôÜ ôéò Üíù äéá-
ôÜîåéò, ðïëéôéêü ÔìÞìá äåí óõíåðÜãåôáé áðáñÜäåêôï Þ
áêõñüôçôá.

6. Ìåôáîý ôùí äýï ðïéíéêþí ÔìçìÜôùí ïé õðïèÝóåéò äéá-
êñßíïíôáé êáé õðÜãïíôáé óå áõôÜ êáôÜ ôïõò åéäéêïýò ïñé-
óìïýò ôïõ Üñèñïõ 23 ðáñ. 3 åä. â´ ôïõ Êþäéêá Ïñãáíé-
óìïý ôùí äéêáóôçñßùí (êõñ. Í. 1756/1988), üðùò éó÷ýåé
ìåôÜ ôï Üñèñï 6 ðáñ. 2 ôïõ Í. 2298/1995 êáé ôï Üñèñï 16
ôïõ Í. 2331/1995."

3. Óôï ôÝëïò ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 4 ðñïóôßèåôáé åäÜ-
öéï ðïõ Ý÷åé ùò åîÞò : " Ôï Æ´ ðïëéôéêü ÔìÞìá óõíåäñéÜæåé
ôçí äåýôåñç åñãÜóéìç ÔåôÜñôç ôïõ äåõôÝñïõ 15çìÝñïõ
ôïõ Óåðôåìâñßïõ êáé ôç äåýôåñç êáé ôÝôáñôç åñãÜóéìç Ôå-
ôÜñôç êÜèå ìçíüò".

4. Óôï ôÝëïò ôçò ðñþôçò ðáñáãñÜöïõ ôïõ Üñèñïõ 8
ðñïóôßèåíôáé ôá áêüëïõèá åäÜöéá : " Ôï Æ´ ðïëéôéêü ÔìÞ-
ìá èá áñ÷ßóåé íá óõíåäñéÜæåé áðü ôï ðñïóå÷Ýò äéêáóôéêü
Ýôïò (16 Óåðôåìâñßïõ 2000 êáé åöåîÞò), ï ðñïóäéïñéóìüò
üìùò õðïèÝóåùí óå äéêáóßìïõò ôïõ ÔìÞìáôïò  áõôïý èá
áñ÷ßóåé áìÝóùò . Åùóüôïõ óõãêñïôçèåß, óýìöùíá ìå ôéò
äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 2 åä. â´, ôï Æ ÔìÞìá, ï ðñïóäéïñé-
óìüò ôùí õðïèÝóåùí ðïõ õðÜãïíôáé ó´ áõôü èá ãßíåôáé
ðñïóùñéíÜ áðü ôïí íåüôåñï ðñüåäñï ôïõ Á´ ÔìÞìáôïò
êáé ùò åéóçãçôÝò èá ïñßæïíôáé ðñïóùñéíÜ ïé ôñåéò íåüôå-
ñïé áðü ôïõò áñåïðáãßôåò ðïõ óõãêñïôïýí ôï êáèÝíá
áðü ôá ðïëéôéêÜ ÔìÞìáôá Á êáé Ã. Ïé ôñïðïðïéÞóåéò ðïõ
áöïñïýí ôç ìåôáîý õöéóôáìÝíùí Þäç ðïëéôéêþí ÔìçìÜ-
ôùí êáôáíïìÞ õðïèÝóåùí áñ÷ßæïõí íá åöáñìüæïíôáé
áìÝóùò". 

ÊÅÖÁËÁÉÏ Â´

ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÔÇÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁÓ

´Áñèñï 9

Ç ãñáììáôåßá ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ áðïôåëåßôáé áðü ôç äé-
åýèõíóç êáé Ýîé (É-VÉ) ôìÞìáôá.

´Áñèñï 10

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ

Ï ÄéåõèõíôÞò äéåõèýíåé ãåíéêÜ ôç ãñáììáôåßá. Ðáñáêï-
ëïõèåß êáé åëÝã÷åé ôç äéåîáãùãÞ êÜèå õðçñåóßáò ôçò

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ) 1453



ãñáììáôåßáò êáé óõíôïíßæåé ôç äñÜóç ôùí ôìçìÜôùí  ôçò.
Äéêáéïýôáé íá áíáèÝôåé óå ðñïúóôÜìåíï ôìÞìáôïò  ôçí ðá-
ñáêïëïýèçóç êáé ôïí Ýëåã÷ï óõãêåêñéìÝíùí ôïìÝùí.

Åêôåëåß êáèÞêïíôá ãñáììáôÝá ôïõ Áíþôáôïõ Äéêáóôé-
êïý Óõìâïõëßïõ, ôïõ Õðçñåóéáêïý-Ðåéèáñ÷éêïý Óõì-
âïõëßïõ  õðáëëÞëùí (ðåíôáìåëïýò êáé åðôáìåëïýò) êáé
ôçò äéïéêçôéêÞò ÏëïìÝëåéáò ìðïñåß äå íá õðïâÜëëåé ó´
áõôÞí  ðñïôÜóåéò ãéá èÝìáôá ôñïðïðïßçóçò ôïõ êáíïíé-
óìïý êáèþò êáé ïñãÜíùóçò êáé ëåéôïõñãßáò ôçò ãñáì-
ìáôåßáò.

Åéóçãåßôáé  óôïí Ðñüåäñï ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ ôçí ôïðï-
èÝôçóç êáé ìåôáêßíçóç ôùí ðñïúóôáìÝíùí ôùí ôìçìÜôùí
êáèþò êáé ôùí õðáëëÞëùí óå Üëëá ôìÞìáôá.

ÓõíôÜóóåé ôéò êáôÜ ôï íüìï åêèÝóåéò ãéá ôïõò õðáëëÞ-
ëïõò ôçò ãñáììáôåßáò êáé áóêåß üóåò Üëëåò áñìïäéüôç-
ôåò Ý÷åé âÜóåé ôùí êåéìÝíùí äéáôÜîåùí.

Óôï ãñáöåßï ôïõ ÄéåõèõíôÞ õðçñåôåß Ýíáò õðÜëëçëïò
êáé Ýíáò åðéìåëçôÞò.

´Áñèñï 11

ÁÍÁÐËÇÑÙÓÇ ÔÏÕ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇ
Áí äåí õðÜñ÷åé ÄéåõèõíôÞò, Þ ãéá ïðïéïäÞðïôå ëüãï

áðïõóéÜæåé Þ êùëåýåôáé, áíáðëçñþíåôáé üðùò ðñïâëÝ-
ðåôáé áðü ôï íüìï.

´Áñèñï 12

ÔÌÇÌÁÔÁ ÊÁÉ ÃÑÁÖÅÉÁ ÔÇÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁÓ
Ç ãñáììáôåßá ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ ðåñéëáìâÜíåé ôá áêü-

ëïõèá ôìÞìáôá :
É. ÔÌÇÌÁ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ, ðåñéëáìâÜíåé á)ôç ãñáììáôåßá

ôïõ éäéáßôåñïõ ãñáöåßïõ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ Áñåßïõ ÐÜ-
ãïõ, óôçí ïðïßá áíÞêåé ç äéåîáãùãÞ ôçò áëëçëïãñáößáò
êáé ç åí ãÝíåé ãñáììáôåéáêÞ åñãáóßá ðïõ áíÜãåôáé óôéò
áñìïäéüôçôåò ôïõ ÐñïÝäñïõ êáé â)ç äéïßêçóç ôçò ãñáì-
ìáôåßáò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ, óôçí ïðïßá áíÞêåé:

1) ç ôÞñçóç âéâëßùí : á) ãåíéêïý êáé åìðéóôåõôéêïý ðñù-
ôïêüëëïõ åéóåñ÷ïìÝíùí êáé åîåñ÷ïìÝíùí åããñÜöùí,  â)
åêèÝóåùí åìöÜíéóçò êáé áíá÷þñçóçò, ã) êáíïíéêþí,
áíáññùôéêþí êáé ëïéðþí áäåéþí, ä) åðßðëùí  êáé óêåõþí,
å) ìéóèïëïãßïõ, óô) äçìïóßåõóçò ôùí áðïöÜóåùí ôçò
åðéôñïðÞò ôïõ Üñèñïõ 38 ôïõ Ð.Ä. 92/96, æ) üóùí Üëëùí
ðñïâëÝðïíôáé áðü ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò êáé áöïñïýí ôç
äéïßêçóç ôçò ãñáììáôåßáò.

2)  ç ôÞñçóç ìçôñþïõ êáé ç åíçìÝñùóç ôùí áôïìéêþí
öáêÝëùí ôùí õðáëëÞëùí  ôçò ãñáììáôåßáò êáé ôïõ âïç-
èçôéêïý ðñïóùðéêïý (åðéìåëçôþí, óõíôçñçôþí, êáèáñé-
óôñéþí ê.ë.ð).

3) ç áëëçëïãñáößá ôçò õðçñåóßáò êáé ç äéåêðåñáßùóç
êÜèå Üëëçò åñãáóßáò äéïéêçôéêÞò öýóåùò,

4) ç ðáñáêïëïýèçóç, ç óõíôÞñçóç êáé ïé åðéóêåõÝò ôùí
åðßðëùí êáé óêåõþí, ðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé üëùí ôùí ìç-
÷áíïëïãéêþí êáé çëåêôñéêþí - çëåêôñïíéêþí åãêáôáóôÜ-
óåùí (çëåêôñéóìïý, êëéìáôéóìïý, áíåëêõóôÞñùí, õäñáõ-
ëéêþí, öùôïôõðéêþí, õðïëïãéóôþí êáé ðëçñïöïñéêÞò åí
ãÝíåé ) .

5) ç óýíôáîç ôïõ êáôÜ ôï Üñèñï 563 ðáñ. 2 Ê.Ðïë.Ä. êïé-
íïý ðñáêôéêïý ðáñáðïìðÞò óôçí ÏëïìÝëåéá.

6) ç ëïãéóôéêÞ åí ãÝíåé åñãáóßá êáé ïé ðñïìÞèåéåò, åéäé-
êüôåñá äå :

á) ç ìéóèïäïóßá äéêáóôþí, õðáëëÞëùí êáé üëïõ ãåíéêÜ
ôïõ ðñïóùðéêïý ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ

â) ç ôÞñçóç âéâëßùí ìéóèïëïãßïõ, ëïãéóôçñßïõ,

ã ç ðñïìÞèåéá êáé äéá÷åßñéóç äéêáóôéêþí åíôýðùí êáé âé-
âëßùí,

ä) ç ÷ïñÞãçóç âåâáéþóåùí ðáñáêñÜôçóçò öüñïõ
å) ïé äéáãùíéóìïß, ðñü÷åéñïé êáé ôáêôéêïß, ãéá ôçí åêìß-

óèùóç êõëéêåßïõ, êáèþò  êáé ãéá ôçí ðñïìÞèåéá åðßðëùí,
óêåõþí, ìç÷áíçìÜôùí êáé ãéá ôç óõíôÞñçóç åðßðëùí êáé
óêåõþí,

óô) ïé äéá÷åéñéóôéêÝò ëïãïäïóßåò (ãñáöéêÞò ýëçò êáé êá-
èáñéüôçôáò).

Óôï ôìÞìá áõôü õðçñåôïýí ðÝíôå (5) õðÜëëçëïé, åðôÜ
(7) äéêáóôéêïß åðéìåëçôÝò, ôÝóóåñéò (4) óõíôçñçôÝò êáé
ðÝíôå  (5) êáèáñßóôñéåò.

ÉÉ. ÔÌÇÌÁ ÐÏËÉÔÉÊÏ ÊÁÉ ÁÑ×ÅÉÏÕ, óôï ïðïßï áíÞêåé ç
êáôÜ  ôá Üñèñá 568 êáé åðïì. ôïõ Ê.Ðïë.Ä. ðñïäéêáóßá
Ýùò ôçí åêäßêáóç ôùí õðïèÝóåùí, åéäéêüôåñá äå :

1) ç ôÞñçóç : á) ôùí ðéíáêßùí ôùí ðïëéôéêþí  õðïèÝóå-
ùí, â) ôïõ âïçèçôéêïý âéâëßïõ êáôÜ äéêáóßìïõò, ã) ôïõ ãå-
íéêïý âéâëßïõ äçìïóßåõóçò ðïëéôéêþí áðïöÜóåùí, ä) ôïõ
âéâëßïõ ðáñáëáâÞò ôùí ó÷åôéêþí, å) ôïõ âéâëßïõ êáôá÷þ-
ñéóçò áíáêïðþí åñçìïäéêßáò, óô) ôïõ âéâëßïõ áíáøçëá-
öÞóåùí, æ) üóùí Üëëùí âéâëßùí ðñïâëÝðïíôáé áðü ôéò êåß-
ìåíåò äéáôÜîåéò êáé áíÜãïíôáé óôçí êßíçóç ôùí ðïëéôéêþí
äéêïãñáöéþí óôïí ́Áñåéï ÐÜãï.

2) ç áñ÷åéïèÝôçóç êáé öýëáîç ôùí ðñùôïôýðùí ôùí
áðïöÜóåùí êáé ðñáêôéêþí ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ, êáèþò êáé
ôùí ðñïôÜóåùí, áíáéñåôçñßùí, äéêïãñÜöùí ðñïóèÝôùí
ëüãùí  êáé åêèÝóåùí åéóçãçôþí.

3) ç ðáñÜäïóç ôùí ó÷åôéêþí ôçò äßêçò åããñÜöùí óôïõò
äéêáéïý÷ïõò ìåôÜ ôçí êáèáñïãñáöÞ ôùí áðïöÜóåùí

4) ç Ýêäïóç áíôéãñÜöùí êáé áðïóðáóìÜôùí áðü ôá
ðñùôüôõðá ðïõ öõëÜóóïíôáé óôï áñ÷åßï

5) ç ðáñáëáâÞ åêèÝóåùí  ðñáãìáôïãíùìïóýíçò êáé åê-
èÝóåùí åîÝôáóçò ìáñôýñùí åíþðéïí äéêáóôÞ, ï ïðïßïò
Ý÷åé ïñéóèåß ìå áðüöáóç ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ

6) ç óõììåôï÷Þ óôéò óõíåäñéÜóåéò ôùí ðïëéôéêþí Ôìç-
ìÜôùí êáé ôçò ÏëïìÝëåéáò, ùò ðñïò ôéò õðáãüìåíåò ó´ áõ-
ôÞí ðïëéôéêÝò õðïèÝóåéò, êáé ç óýíôáîç ôùí ó÷åôéêþí ðñá-
êôéêþí

7) ç Ýêäïóç ðéóôïðïéçôéêþí áíáâïëÞò, ìáôáßùóçò êáé
ðáñáßôçóçò

8) ç ìåôÜ ôçí åêäßêáóç ôùí ðïëéôéêþí õðïèÝóåùí áðï-
óôïëÞ ôùí äéêïãñáöéþí óôïõò åéóçãçôÝò áñåïðáãßôåò

9) ç äçìïóßåõóç ôùí áðïöÜóåùí êáé ç ìÝñéìíá ãéá ôç
èåþñçóç êáé õðïãñáöÞ ôïõò ìåôÜ ôçí êáèáñïãñáöÞ

10) ç çëåêôñïíéêÞ êáôá÷þñéóç êáé ðáñáêïëïýèçóç ôùí
áíáéñÝóåùí áðü ôï óôÜäéï ôçò ðñïäéêáóßáò ìÝ÷ñé ôç äç-
ìïóßåõóç ôùí áðïöÜóåùí êáé

11) ç ðáñáëáâÞ ôùí êáôÜ ôï Üñèñï 565 ðáñ. 2 Ê.Ðïë.Ä.
áéôÞóåùí áíáóôïëþí êáé áéôÞóåùí áíÜêëçóçò êáèþò êáé
ç ìÝñéìíá ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôïõò êáé ÷ïñÞãçóç ðñï-
óùñéíþí äéáôáãþí (óçìåéùìÜôùí), ç óõììåôï÷Þ óôç óõ-
æÞôçóç, ç ôÞñçóç ôïõ âéâëßïõ äçìïóßåõóçò ôùí áðïöÜ-
óåùí êáé ç ÷ïñÞãçóç áíôéãñÜöïõ ôùí áðïöÜóåùí ôïý-
ôùí.

Óôï ÔìÞìá áõôü õðçñåôïýí (13) õðÜëëçëïé.

ÉÉÉ. ÔÌÇÌÁ ÊÁÈÁÑÏÃÑÁÖÇÓ-ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ

Óôï ÔìÞìá áõôü áíÞêåé :
1) ç êáèáñïãñáöÞ ôùí ðïëéôéêþí êáé ðïéíéêþí áðïöÜ-

óåùí  êáé ôùí áðïöÜóåùí åðß áéôÞóåùí áíáóôïëþí ùò êáé
ôùí åéóçãçôéêþí åêèÝóåùí,

2) ç ôÞñçóç âéâëßùí : á) åéóçãçôþí, â) áðïãñÜöùí êáé
ã) êßíçóçò äéêïãñáöéþí
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3) ç Ýêäïóç áðïãñÜöùí êáé áíôéãñÜöùí ôùí áðïöÜóå-
ùí ôïýôùí

4) ç áðïóôïëÞ áíôéãñÜöùí ôùí áíáéñåôéêþí áðïöÜóå-
ùí óôïõò ãñáììáôåßò ôùí äéêáóôçñßùí, ôùí ïðïßùí áíáé-
ñÝèçêáí ïé áðïöÜóåéò, ãéá ôçí êáôá÷þñéóç óôá ðåñéèþ-
ñéá ôùí áðïöÜóåùí ôïýôùí,

5) ç áðïóôïëÞ óôï ðïëéôéêü ôìÞìá (ãñáììáôåßò åäñþí)
ôùí äéêïãñáöéþí áìÝóùò ìåôÜ ôçí êáèáñïãñáöÞ ôùí
áðïöÜóåùí êáé

6) ç áðïóôïëÞ óôï áñ÷åßï ôùí áðïöÜóåùí âéâëéïäåôç-
ìÝíùí, áöïý ðáñáìåßíïõí óôï ôìÞìá (êáèáñïãñáöÞò)
üëï ôï Ýôïò ôçò ÝêäïóÞò ôïõò.

Óôï ÔìÞìá áõôü õðçñåôïýí Ýíôåêá (11) õðÜëëçëïé êáé
ðÝíôå (5) äáêôõëïãñÜöïé.

IV. ÔÌÇÌÁ ÐÏÉÍÉÊÏ

Óôï ÔìÞìá áõôü áíÞêåé :
1) ç óõììåôï÷Þ óôéò óõíåäñéÜóåéò ôùí ðïéíéêþí ÔìçìÜ-

ôùí  êáé ôçò ÏëïìÝëåéáò ùò ðñïò ôéò õðáãüìåíåò ó´ áõôÞí
ðïéíéêÝò õðïèÝóåéò êáé ç óýíôáîç ôùí ó÷åôéêþí ðñáêôé-
êþí,

2) ç ìåôÜ ôçí åêäßêáóç ôùí ðáñáðÜíù õðïèÝóåùí áðï-
óôïëÞ   ôùí äéêïãñáöéþí óôïõò åéóçãçôÝò êáé ç åíçìÝñù-
óç ôïõ âéâëßïõ åéóçãçôþí,

3) ç ôÞñçóç ôïõ âéâëßïõ äçìïóßåõóçò áðïöÜóåùí
4) ç ÷ïñÞãçóç áðïãñÜöùí, áíôéãñÜöùí êáé áðïóðá-

óìÜôùí ôùí áðïöÜóåùí  ôïýôùí,
5) ç ÷ïñÞãçóç ðéóôïðïéçôéêþí, ãéá ôçí Üóêçóç Þ ìç

áíáßñåóçò
6) ç âåâáßùóç ôùí áðïëçøßìùí äéê. åîüäùí ôùí áðïñ-

ñéðôïìÝíùí áðïöÜóåùí êáé ç áðïóôïëÞ ôùí ó÷åôéêþí êá-
ôáóôÜóåùí óôá áñìüäéá Äçìüóéá Ôáìåßá êáé

7) ç åðéóôñïöÞ ôùí äéêïãñáöéþí óôçí Åéóáããåëßá ôïõ
Áñåßïõ ÐÜãïõ áìÝóùò ìåôÜ ôçí õðïãñáöÞ ôùí áðïöÜ-
óåùí, áöïý ðáñáìåßíïõí  óôï ÔìÞìá ôïýôï ôá áíáéñåôÞ-
ñéá, ðñüóèåôïé ëüãïé, õðïìíÞìáôá, ðñïóâáëëüìåíç áðü-
öáóç êáé ðëçñåîïýóéá, ôá ïðïßá áðïóôÝëëïíôáé óôï áñ-
÷åßï ìåôÜ ôç ëÞîç ôïõò.

Óôï ÔìÞìá áõôü õðçñåôïýí ðÝíôå (5) õðÜëëçëïé.

V. ÔÌÇÌÁ ÓÕÌÂÏÕËÉÙÍ

Óôï ÔìÞìá áõôü áíÞêåé :
1) ç áëëçëïãñáößá êáé ç ôÞñçóç ðñùôïêüëëïõ åéóåñ-

÷ïìÝíùí êáé åîåñ÷ïìÝíùí åããñÜöùí ôïõ ÁíùôÜôïõ Äéêá-
óôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé äéïéêçôéêÞò Ïëïìåëåßáò,

2) ç ôÞñçóç âéâëßùí åñùôçìÜôùí Õðïõñãåßïõ Äéêáéï-
óýíçò áñìïäéüôçôáò ÁíùôÜôïõ Äéêáóôéêïý Óõìâïõëßïõ
êáé ÏëïìÝëåéáò êáèþò êáé âéâëßùí äéêáóôéêþí ëåéôïõñãþí
(êáô´ áñ÷áéüôçôá êáé êáôÜ äéêáóôÞñéá),

3) ç óýíôáîç åêèåìÜôùí ÄéïéêçôéêÞò ÏëïìÝëåéáò, Áíù-
ôÜôïõ Äéêáóôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé Äéêáóôéêïý (Õðçñåóéá-
êïý êáé Ðåéèáñ÷éêïý) Óõìâïõëßïõ,

4) ç ôÞñçóç âéâëßùí êáôá÷þñéóçò áðïöÜóåùí ÁíùôÜ-
ôïõ Äéêáóôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ÏëïìÝëåéáò,

5) ç ôÞñçóç êáé åíçìÝñùóç áôïìéêþí öáêÝëùí äéêáóôé-
êþí ëåéôïõñãþí, ç ôïðïèÝôçóç ó´ áõôïýò ôùí åêèÝóåùí
åðéèåþñçóçò, ðåéèáñ÷éêþí áðïöÜóåùí êáé Üëëùí óõíá-
öþí åããñÜöùí (áíáññùôéêÝò Üäåéåò, âáèìïëïãéêÝò êáé
ìéóèïëïãéêÝò ðñïáãùãÝò êëð),

6) ç óýíôáîç ðéíÜêùí ôùí õðü ðñïáãùãÞ äéêáóôéêþí
ëåéôïõñãþí êáé åêåßíùí ðïõ æçôïýí ìåôÜèåóç,

7) ç åíçìÝñùóç ôïõ çëåêôñïíéêïý ðñïãñÜììáôïò äéêá-
óôþí ìå êáôá÷þñéóç ôùí áðïöÜóåùí ôïõ ÁíùôÜôïõ Äé-

êáóôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé ôçò ÏëïìÝëåéáò (ðñïáãùãÝò,
ìåôáèÝóåéò, áðïóðÜóåéò, áíáññùôéêÝò Üäåéåò êëð),

8) ç áëëçëïãñáößá êáé ç ôÞñçóç ðñùôïêüëëïõ åéóåñ-
÷ïìÝíùí êáé åîåñ÷ïìÝíùí åããñÜöùí ôïõ Ðåíôáìåëïýò
êáé Åðôáìåëïýò Äéêáóôéêþí (Õðçñåóéáêþí) Óõìâïõëßùí,

9) ç ôÞñçóç âéâëßùí á) åñùôçìÜôùí Õðïõñãåßïõ Äéêáé-
ïóýíçò êáé â) åõñåôçñßïõ åñùôçìÜôùí êáôÜ êáôÜóôçìá,

10) ç ôÞñçóç âéâëßïõ äçìïóéåýóåùò áðïöÜóåùí Ðå-
íôáìåëïýò êáé Åðôáìåëïýò Äéêáóôéêþí (Õðçñåóéáêþí êáé
Ðåéèáñ÷éêþí) Óõìâïõëßùí,

11) ç ôÞñçóç âéâëßïõ ðñùôïêüëëïõ ðåéèáñ÷éêþí õðï-
èÝóåùí äéêáóôéêþí õðáëëÞëùí,

12) ç ôÞñçóç âéâëßïõ êßíçóçò ðåéèáñ÷éêþí öáêÝëùí,
13) ç ôÞñçóç âéâëßïõ-åõñåôçñßïõ ðåéèáñ÷éêþí õðïèÝ-

óåùí,
14) ç ôÞñçóç âéâëßïõ åöÝóåùí êáôÜ ðåéèáñ÷éêþí áðï-

öÜóåùí äéêáóôéêþí õðáëëÞëùí,
15) ç êáèáñïãñáöÞ ôùí áðïöÜóåùí : á) ÄéïéêçôéêÞò

ÏëïìÝëåéáò, â) Åíäåêáìåëïýò êáé Äåêáðåíôáìåëïýò
ÁíùôÜôïõ Äéêáóôéêïý Óõìâïõëßïõ, ã) Ðåíôáìåëïýò êáé
Åðôáìåëïýò Äéêáóôéêïý (Õðçñåóéáêïý êáé Ðåéèáñ÷éêïý)
Óõìâïõëßïõ.

16) ç ãñáììáôåéáêÞ õðïóôÞñéîç ôïõ Áíþôáôïõ Ðåéèáñ-
÷éêïý Óõìâïõëßïõ ôùí Äéêçãüñùí.

Óôï ÔìÞìá áõôü õðçñåôïýí ðÝíôå (5) õðÜëëçëïé.

VI. ÔÌÇÌÁ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇÓ, ÐÅÉÈÁÑ×ÉÊÏÕ ÊÁÉ 
ÍÏÌÏËÏÃÉÁÓ

Ó´ áõôü áíÞêåé :
Á. 1) ç óõãêÝíôñùóç, êáèáñïãñáöÞ êáé äéåêðåñáßùóç

åêèÝóåùí åðéèåùñçôþí áñåïðáãéôþí-áíôåéóáããåëÝùí
Áñåßïõ ÐÜãïõ,

2) ç óõãêÝíôñùóç  êáé äéåêðåñáßùóç åêèÝóåùí åðéèåþ-
ñçóçò åðéèåùñçôþí ðñïÝäñùí åöåôþí ê.ëð ãéá  äéêáóôé-
êïýò ëåéôïõñãïýò, óõìâïëáéïãñÜöïõò, õðïèçêïöýëá-
êåò êáé äçìüóéïõò êáôçãüñïõò,

3) ï Ýëåã÷ïò åêêñåìüôçôáò äéêáóôþí
4) ïé áíáöïñÝò êáôÜ äéêáóôéêþí ëåéôïõñãþí
5) ç Üóêçóç ðåéèáñ÷éêþí áãùãþí êáé åöÝóåùí êáôÜ

áðïöÜóåùí ðñùôïâÜèìéùí ðåéèáñ÷éêþí óõìâïõëßùí, 
6) ç êáôÜèåóç ðñïóöõãþí êáôÜ åêèÝóåùí åðéèåþñç-

óçò åíþðéïí ôïõ Óõìâïõëßïõ Åðéèåþñçóçò, óõæÞôçóç ôÞ-
ñçóç êáé óýíôáîç ðñáêôéêþí êáé êáèáñïãñáöÞ áðïöÜ-
óåùí,

7) ç ôÞñçóç âéâëßùí : á) åìðéóôåõôéêïý êáé ãåíéêïý ðñù-
ôïêüëëïõ, â) ðñùôïêüëëïõ åðéèåùñçôþí, ã) ðåéèáñ÷éêþí
áãùãþí, ä) åöÝóåùí, å) ðñïóöõãþí, óô) áðïöÜóåùí åðß
ðñïóöõãþí êáé æ) áëöáâçôéêïý åõñåôçñßïõ áíáöïñþí,

Â. 1) ç êáôÜèåóç ðåéèáñ÷éêþí áãùãþí êáé åöÝóåùí,
2) ç óýíôáîç êáé äéåêðåñáßùóç üëùí ôùí åããñÜöùí óôï

óôÜäéï ôçò ðñïäéêáóßáò  (êëÞóåéò, ðñÜîåéò ê.ëð)
3) ï ðñïóäéïñéóìüò ðåéèáñ÷éêþí óõìâïõëßùí êáé Ïëï-

ìÝëåéáò,
4) ç ôÞñçóç êáé ç óýíôáîç ðñáêôéêþí,
5) ç êáèáñïãñáöÞ áðïöÜóåùí,
6) ç äçìïóßåõóç áðïöÜóåùí,
7) ç åðßäïóç êáé êïéíïðïßçóç áðïöÜóåùí,
8) ç  äéáâßâáóç ðåéèáñ÷éêþí äéêïãñáöéþí óôï Õðïõñ-

ãåßï,
9) ç ôÞñçóç âéâëßùí : á) ðñùôïêüëëïõ åéóåñ÷ïìÝíùí-

åîåñ÷ïìÝíùí, â) åöÝóåùí, ã) ðñÜîåùí, ä) áëöáâçôéêïý
åõñåôçñßïõ êáé å) äçìïóßåõóçò áðïöÜóåùí.

Ã. Ç åðéëïãÞ, óõãêÝíôñùóç  êáé êáôá÷þñçóç áðïöÜóå-



ùí óå çëåêôñïíéêü õðïëïãéóôÞ. Ôï áñ÷åßï íïìïëïãßáò ôç-
ñåßôáé ÷ùñéóôÜ ãéá ôéò ðïëéôéêÝò êáé ðïéíéêÝò áðïöÜóåéò.

Ç ïñãÜíùóç âéâëéïèÞêçò êáé ç óõíôÞñçóç êáé âéâëéï-
äÝôçóç ôùí âéâëßùí êáé ðåñéïäéêþí ôçò âéâëéïèÞêçò êáé
ãåíéêÜ ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ, óýìöùíá êáé ìå ôç äéÜôáîç ôïõ
Üñèñïõ 20 ôïõ Êþäéêá Ïñãáíéóìïý ôùí äéêáóôçñßùí
(êõñ. í. 1756/1988).

Óôï ôìÞìá áõôü õðçñåôïýí ðÝíôå (5) õðÜëëçëïé
Ï Ðñüåäñïò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ ìðïñåß ìå ðñÜîç ôïõ íá

áõîïìåéþíåé ôïí áñéèìü  ôùí äéêáóôéêþí õðáëëÞëùí ðïõ
õðçñåôïýí óå êÜèå ÔìÞìá ôçò Ãñáììáôåßáò ôïõ Áñåßïõ
ÐÜãïõ áíÜëïãá ìå ôéò áíÜãêåò ôçò õðçñåóßáò. Ç äéÜôáîç
áõôÞ äåí åöáñìüæåôáé  ùò ðñïò ôïõò äéêáóôéêïýò åðéìå-
ëçôÝò.

´Áñèñï 13

Ï ðáñþí Êáíïíéóìüò ôßèåôáé óå éó÷ý áðü ôç äçìïóßåõ-
óÞ ôïõ óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.

Áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôïõ ðáñüíôïò êáôáñãåßôáé êÜèå
äéÜôáîç Êáíïíéóìïý Ëåéôïõñãßáò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ ðïõ
áíôßêåéôáé óôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò Þ áíÜãåôáé óå èÝ-
ìáôá ñõèìéæüìåíá áðü áõôüí.

Óôov Õðoõñãü Äéêáéoóývçò áváèÝôoõìå ôç äçìoóßåõóç
êáé åêôÝëåóç ôoõ ðáñüvôoò ÄéáôÜãìáôoò.

ÁèÞíá, 10 Ìáñôßïõ 2000
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÐÏÕËÏÓ

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÄÉÊÁÉÏÓÕÍÇÓ

ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÓ

Ö
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ÊáôáíïìÞ ðÝíôå (5) ïñãáíéêþí èÝóåùí ÐñïÝäñùí Åöå-

ôþí äþäåêá (12) Åöåôþí, ðÝíôå (5) ÐñïÝäñùí Ðñùôï-
äéêþí êáé äÝêá ôåóóÜñùí (14) Ðñùôïäéêþí ÐáñÝäñùí
Ðñùôïäéêåßïõ ôùí Ôáêôéêþí Äéïéêçôéêþí Äéêáóôçñßùí
ôïõ ÊñÜôïõò.

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
Á. Ôéò äéáôÜîåéò:
1) Ôïõ Üñèñïõ 3 ðáñ.2 åä.á~ ðåñ.ââ~, ôïõ Í. 1756/1988

«Êþäéêáò Ïñãáíéóìïý Äéêáóôçñßùí êáé êáôÜóôáóçò Äé-
êáóôéêþí Ëåéôïõñãþí» (Á~ 35) üðùò äéáìïñöþèçêå ìå ôï
Üñèñï 6 ðáñ. 8 ôïõ Í.2408/96 (Á� 104).

2) Ôïõ Üñèñïõ 29 Á~ ôïõ Í. 1558/1985 «ÊõâÝñíçóç êáé
ÊõâåñíçôéêÜ üñãáíá» (Á~ 137) üðùò ðñïóôÝèçêáí ìå ôï
Üñèñï 27 ôïõ Í.2081/1992 (Á~154) êáé ôñïðïðïéÞèçêáí
ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ.2á ôïõ Í.2469/1997 (Á�38).

Â. Ôçí 223/17.1.2000 ãíþìç ôïõ Ãåíéêïý Åðéôñüðïõ ôçò
ÅðéêñÜôåéáò ôùí Ôáêôéêþí Äéïéêçôéêþí Äéêáóôçñßùí
áöïý Ýëáâå õðüøç ôéò áéôéïëïãçìÝíåò ðñïôÜóåéò ôùí äé-
êáóôéêþí ëåéôïõñãþí ðïõ äéåõèýíïõí ôá ÄéïéêçôéêÜ Åöå-
ôåßá ôçò ×þñáò.

Ã. Ôï ãåãïíüò üôé ôï ðáñüí äéÜôáãìá äåí ðñïêáëåß åðé-
ðëÝïí äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý.

Ä. Ôçí 79/2000 ãíùìïäüôçóç ôïõ Óõìâïõëßïõ Åðéêñá-
ôåßáò, ìåôÜ áðü ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãïý Äéêáéïóýíçò,
áðïöáóßæïõìå:

¢ñèñï 1
Ïé ôñéÜíôá Ýîé (36) ïñãáíéêÝò èÝóåéò ôùí Äéêáóôéêþí ëåé-

ôïõñãþí ôùí Ôáêôéêþí Äéïéêçôéêþí Äéêáóôçñßùí ôïõ ÊñÜ-
ôïõò ðïõ óõóôÞèçêáí áðü 1.1.2000 ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ
Üñèñïõ 16 ðáñ.4 ðåñ.Ã ôïõ Í. 2521/1997 «Åéäéêü ìéóèï-
ëüãéï äéêáóôéêþí ëåéôïõñãþí, ìéóèïëüãéá êýñéïõ ðñïóù-
ðéêïý ôïõ Íïìéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÊñÜôïõò, Éáôñïäéêá-
óôþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (Á�174) êáôáíÝìïíôáé óôá Äéïé-
êçôéêÜ Åöåôåßá êáé Ðñùôïäéêåßá ôïõ ÊñÜôïõò ùò åîÞò:

Á. ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÁ ÅÖÅÔÅÉÁ
1 Áèçíþí: á) Ôñåéò (3) ïñãáíéêÝò èÝóåéò ÐñïÝäñùí

Åöåôþí ïñéæïìÝíïõ ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý áõôþí óå åß-
êïóé åííÝá (29).

â) ÐÝíôå (5) ïñãáíéêÝò èÝóåéò Åöåôþí ïñéæïìÝíïõ ôïõ
óõíïëéêïý áñéèìïý áõôþí óå åêáôüí ðÝíôå (105).

2. Èåóóáëïíßêçò á) Ìßá (1) ïñãáíéêÞ èÝóç ÐñïÝäñïõ
Åöåôþí ïñéæïìÝíïõ ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý áõôþí óå åí-
íÝá (9).

â) Äýï (2) ïñãáíéêÝò èÝóåéò Åöåôþí ïñéæïìÝíïõ ôïõ óõ-
íïëéêïý áñéèìïý áõôþí óå åßêïóé-Ýîé (26).

3. ÐåéñáéÜ: Ìßá (1) ïñãáíéêÞ èÝóç ÐñïÝäñïõ Åöåôþí
ïñéæïìÝíïõ ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý áõôþí óå åðôÜ (7).

â) Ìßá (1) ïñãáíéêÞ èÝóç ÅöÝôç ïñéæïìÝíïõ ôïõ óõíïëé-
êïý áñéèìïý áõôþí óå åßêïóé ðÝíôå (25).

4. ÊïìïôçíÞò: Ìßá (1) ïñãáíéêÞ èÝóç ÅöÝôç ïñéæïìÝíïõ
ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý áõôþí óå ôÝóóåñéò (4).

5. ËÜñéóáò Ìßá (1) ïñãáíéêÞ èÝóç ÅöÝôç ïñéæïìÝíïõ
ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý áõôþí óå ïêôþ (8).

6. ÐÜôñáò Ìßá (1) ïñãáíéêÞ èÝóç ÅöÝôç ïñéæïìÝíïõ ôïõ
óõíïëéêïý áñéèìïý áõôþí óå åííÝá (9).

7.×áíßùí: Ìßá (1) ïñãáíéêÞ èÝóç ÅöÝôç ïñéæïìÝíïõ ôïõ
óõíïëéêïý áñéèìïý áõôþí óå ðÝíôå (5).

Â. ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÁ ÐÑÙÔÏÄÉÊÅÉÁ

1. Áèçíþí: á) Äýï (2) ïñãáíéêÝò èÝóåéò ÐñïÝäñùí Ðñù-
ôïäéêþí ïñéæïìÝíïõ ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý áõôþí óå
ôñéÜíôá äýï (32).

â) ÔÝóóåñéò (4) ïñãáíéêÝò èÝóåéò Ðñùôïäéêþí-ÐáñÝ-
äñùí Ðñùôïäéêåßïõ ïñéæïìÝíïõ ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý
áõôþí óå åêáôüí ðåíÞíôá ïêôþ (158).

2. Èåóóáëïíßêçò á) Äýï (2) ïñãáíéêÝò èÝóåéò ÐñïÝ-
äñùí Ðñùôïäéêþí ïñéæïìÝíïõ ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý
áõôþí óå äÝêá ôñåéò (13).

â). Ôñåéò (3) ïñãáíéêÝò èÝóåéò Ðñùôïäéêþí-ÐáñÝäñùí
Ðñùôïäéêåßïõ ïñéæïìÝíïõ ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý áõôþí
óå ðåíÞíôá äýï (52).

3. ÐÜôñáò á) Ìßá (1) ïñãáíéêÞ èÝóç ÐñïÝäñïõ Ðñùôï-
äéêþí ïñéæïìÝíïõ ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý áõôþí óå ôÝó-
óåñéò (4).

â) Ìßá (1) ïñãáíéêÞ èÝóç Ðñùôïäßêç-ÐáñÝäñïõ Ðñù-
ôïäéêåßïõ ïñéæïìÝíïõ ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý áõôþí óå
äþäåêá (12).

4. ÂÝñïéáò: Ìßá (1) ïñãáíéêÞ èÝóç Ðñùôïäßêç-ÐáñÝ-
äñïõ Ðñùôïäéêåßïõ ïñéæïìÝíïõ ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý
áõôþí óå ðÝíôå (5).

5. Êïñßíèïõ: Ìßá (1) ïñãáíéêÞ èÝóç Ðñùôïäßêç-ÐáñÝ-
äñïõ Ðñùôïäéêåßïõ ïñéæïìÝíïõ ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý
áõôþí óå ðÝíôå (5).

6. Ìåóïëïããßïõ: Ìßá (1) ïñãáíéêÞ èÝóç Ðñùôïäßêç-Ðá-
ñÝäñïõ Ðñùôïäéêåßïõ ïñéæïìÝíïõ ôïõ óõíïëéêïý áñéè-
ìïý áõôþí óå ôñåßò (3).

7. Ðýñãïõ: Ìßá (1) ïñãáíéêÞ èÝóç Ðñùôïäßêç-ÐáñÝ-
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äñïõ Ðñùôïäéêåßïõ ïñéæïìÝíïõ ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý
áõôþí óå ôÝóóåñéò (4).

8. Ôñßðïëçò: Ìßá (1) ïñãáíéêÞ èÝóç Ðñùôïäßêç-ÐáñÝ-
äñïõ Ðñùôïäéêåßïõ ïñéæïìÝíïõ ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý
áõôþí óå Ýîé (6).

9. ×áíßùí: Ìßá (1) ïñãáíéêÞ èÝóç Ðñùôïäßêç-ÐáñÝäñïõ
Ðñùôïäéêåßïõ ïñéæïìÝíïõ ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý áõôþí
óå ôÝóóåñéò (4).

¢ñèñï 2

Ç éó÷ýò ôïõ ðáñüíôïò äéáôÜãìáôïò áñ÷ßæåé áðü ôç äç-
ìïóßåõóÞ ôïõ óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.

Óôïí Õðïõñãü Äéêáéïóýíçò áíáèÝôïõìå ôçí äçìïóßåõ-
óç êáé åêôÝëåóç ôïõ ðáñüíôïò äéáôÜãìáôïò.

ÁèÞíá, 10 Ìáñôßïõ 2000
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÐÏÕËÏÓ

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÄÉÊÁÉÏÓÕÍÇÓ

ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÓ
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Óýóôáóç ÊëÜäïõ ÐëçñïöïñéêÞò óôï Ðõñïóâåóôéêü

Óþìá.

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1.Ôéò äéáôÜîåéò:
á. Ôïõ Üñèñïõ 11 ðáñ. 1 êáé 7 ôïõ Í. 1481/84 "Ïñãáíé-

óìüò Õðïõñãåßïõ Äçìüóéáò ÔÜîçò" (Á´152), üðùò ôï Üñ-
èñï áõôü áíôéêáôáóôÜèçêå áðü ôçí ðáñ.1 ôïõ Üñèñïõ 1
ôïõ Í.1590/1986.

â. Ôïõ Üñèñïõ 1 ðáñ. 2 ôïõ Í. 1590/1986 "Ôñïðïðïßçóç
äéáôÜîåùí ôïõ Í.1481/1984 "Ïñãáíéóìüò Õðïõñãåßïõ
Äçìüóéáò ÔÜîçò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" (Á´49).

ã. Ôïõ Üñèñïõ 22 ðáñ. 3 ôïõ Í. 2362/1995 "Ðåñß Äçìï-
óßïõ Ëïãéóôéêïý, åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò êáé
Üëëåò äéáôÜîåéò" (Á´ 247).

ä. Ôïõ Üñèñïõ 29 Á ôïõ Í.1558/1985 "ÊõâÝñíçóç êáé
ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá" (Á´ 137), üðùò ðñïóôÝèçêå ìå ôï
Üñèñï 27 ôïõ Í.2081/1998 (Á´ 154) êáé áíôéêáôáóôÜèçêå
ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ.2 á ôïõ Í.2649/1997 (Á´ 38).

å. Ôïõ Ð.Ä. 137/1986 "Óõãêñüôçóç ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììá-
ôåßáò Äçìüóéáò ÔÜîçò óå Õðïõñãåßï Äçìüóéáò ÔÜîçò"
(Á´51).

óô. Ôïõ Ð.Ä.108/1994 "Ðåñéïñéóìüò óõíáñìïäéüôçôáò
êáôÜ ôçí Ýêäïóç êáíïíéóôéêþí äéáôáãìÜôùí êáé áðïöÜ-
óåùí óå èÝìáôá áñìïäéüôçôáò ôùí Õðïõñãåßùí Ðñïå-
äñßáò ôçò ÊõâÝñíçóçò êáé äçìüóéáò ÔÜîçò" (Á´82).

ç. Ôçò 1107147/1239/0006 Á´/4-10-1996 ÊïéíÞò Áðüöá-
óçò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí,
"ÁíÜèåóç áñìïäéüôçôáò Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí óôïõò
Õöõðïõñãïýò Ïéêïíïìéêþí (Â´ 922).

2. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò äéá-
ôÜãìáôïò èá ðñïêëçèåß äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ êñáôéêïý
ðñïûðïëïãéóìïý. Ç äáðÜíç ðïõ èá ðñïêëçèåß êáôÜ ôï
ôñÝ÷ïí Ýôïò êáèþò êáé ãéá ôá åðüìåíá ôÝóóåñá ïéêïíïìé-
êÜ Ýôç áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 3.000.000 äñ÷. ãéá êÜèå
Ýôïò êáé èá êáëõöèåß áðü ôéò ðéóôþóåéò ðïõ èá åããñÜöï-
íôáé óôïí Ê.Á.Å. 0439 ôïõ Åéäéêïý ÖïñÝá 43-120 ôïõ Ðñï-

ûðïëïãéóìïý ôïõ Õðïõñãåßïõ Äçìüóéáò ÔÜîçò.
3. Ôçí  24/2000 ãíùìïäüôçóç ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðé-

êñáôåßáò ýóôåñá áðü ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãïý Äçìüóéáò
ÔÜîçò êáé ôïõ Õöõðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, áðïöáóßæïõìå:

¢ñèñï ìüíï

1. ÓõíéóôÜôáé óôï Ðõñïóâåóôéêü Óþìá óôçí êáôçãïñßá
ðõñïóâåóôéêïý ðñïóùðéêïý Åéäéêþí Õðçñåóéþí ÊëÜäïò
ÐëçñïöïñéêÞò ãéá ôçí êÜëõøç ôùí ó÷åôéêþí áíáãêþí
ôùí Õðçñåóéþí ôïõ. Ïé åéäéêüôçôåò ôïõ ðñïóùðéêïý ðïõ
èá ôïí óôåëå÷þóïõí åßíáé ïé ðñïâëåðüìåíåò áðü ôï
Ð.Ä.410/1998 (Á´ 287). Áðü ôéò åéäéêüôçôåò áõôÝò åêåßíåò
ôùí Áíáëõôþí, Ðñïãñáììáôéóôþí êáé Ìç÷áíéêþí Ç/Õ
áíôéóôïé÷ïýí óå èÝóåéò Áîéùìáôéêþí êáé ïé õðüëïéðåò óå
èÝóåéò Ðõñïóâåóôþí-Áñ÷éðõñïóâåóôþí êáé Ðõñïíü-
ìùí.

2.Ãéá ôç óôåëÝ÷ùóç ôïõ ÊëÜäïõ ôçò ðñïçãïýìåíçò ðá-
ñáãñÜöïõ ìåôáôñÝðïíôáé ïé ðáñáêÜôù èÝóåéò ðñïóùðé-
êïý Ãåíéêþí Õðçñåóéþí:

Ìßá (1) èÝóç ÐõñÜñ÷ïõ 
Ìßá (1) èÝóç ÁíôéðõñÜñ÷ïõ
Äýï (2) èÝóåéò Åðéðõñáãþí 
Ôñåéò (3) èÝóåéò Ðõñáãþí
ÐÝíôå (5) èÝóåéò Õðïðõñáãþí-Áíèõðïðõñáãþí
Ôñåéò (3) èÝóåéò Ðõñïíüìùí
ÄÝêá (10) èÝóåéò Áñ÷éðõñïóâåóôþí-Ðõñïóâåóôþí, 
óôéò áêüëïõèåò èÝóåéò ðñïóùðéêïý Åéäéêþí Õðçñåóéþí

ôïõ ÊëÜäïõ ÐëçñïöïñéêÞò:
Äýï (2) ÐõñÜñ÷ùí-ÁíôéðõñÜñ÷ùí
ÐÝíôå (5) Åðéðõñáãþí-Ðõñáãþí
ÐÝíôå (5) Õðïðõñáãþí-Áíèõðïðõñáãþí
ÄÝêá ôñåéò (13) Ðõñïíüìùí-Áñ÷éðõñïóâåóôþí-Ðõñï-

óâåóôþí
3. Ôéò ìåôáôñåðüìåíåò êáôÜ ôçí ðñïçãïýìåíç ðáñÜ-

ãñáöï èÝóåéò Áîéùìáôéêþí ÐëçñïöïñéêÞò êáôáëáìâÜ-
íïõí ìåôáôáóóüìåíïé üóïé áðü ôïõò õðçñåôïýíôåò óÞìå-
ñá óôï Ðõñïóâåóôéêü Óþìá Áîéùìáôéêïß Ý÷ïõí ðôõ÷ßï
Á.Å.É. ÅðéóôÞìçò ÐëçñïöïñéêÞò êáé åðéèõìïýí ôç ìåôÜ-
ôáîç êáèþò êáé ïé õðçñåôïýíôåò êáôÜ ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò
ôïõ ðáñüíôïò Áîéùìáôéêïß óôç Ä/íóç ÐëçñïöïñéêÞò êáé
Ôçëåðéêïéíùíéþí ôïõ Áñ÷çãåßïõ Ðõñïóâåóôéêïý Óþìá-
ôïò áó÷ïëïýìåíïé ìå ôá êáèÞêïíôá ôùí ÅéäéêïôÞôùí Áíá-
ëõôþí - Ðñïãñáììáôéóôþí êáé Çëåêôñïíéêþí Ìç÷áíéêþí
ðïõ Ý÷ïõí ðôõ÷ßï Á.Å.É. Ó÷ïëþí Þ ÔìçìÜôùí èåôéêÞò êá-
ôåýèõíóçò Þ ðôõ÷ßï Þ âåâáßùóç Äçìüóéáò Þ áíáãíùñé-
óìÝíçò éäéùôéêÞò Ó÷ïëÞò Ðñïãñáììáôéóôþí Ç/Õ - Áíáëõ-
ôïý êáé áóêïýí áíÜëïãá êáèÞêïíôá óôï Ðõñïóâåóôéêü
Óþìá åðß äéåôßá. Ïé õðüëïéðåò èÝóåéò Áîéùìáôéêþí êáëý-
ðôïíôáé áðü ðõñïóâåóôéêïýò õðáëëÞëïõò ðôõ÷éïý÷ïõò
Á.Å.É. Ó÷ïëþí Þ ÔìçìÜôùí Êáôåýèõíóçò ÐëçñïöïñéêÞò
êáôÜ ôç äéáäéêáóßá ðïõ ðñïâëÝðåôáé ãéá ôçí êáôÜôáîç
ðôõ÷éïý÷ùí Áîéùìáôéêþí áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1
ôïõ Ð.Ä.365/1990 (Á´ 144) üðùò áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôï
Üñèñï 1 ôïõ Ð.Ä.203/1995 (Á´ 109) êáé ôñïðïðïéÞèçêå ìå
ôï Üñèñï 3 ðáñ.1 ôïõ Ð.Ä.239/1997 (Á´ 177).

4.Ïé êåíÝò èÝóåéò Áîéùìáôéêþí ôïõ ÊëÜäïõ ôçò Ðëçñï-
öïñéêÞò êáëýðôïíôáé áðü éäéþôåò ðôõ÷éïý÷ïõò Á.Å.É. Ó÷ï-
ëþí Þ ÔìçìÜôùí Êáôåýèõíóçò ÐëçñïöïñéêÞò óýìöùíá
ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ôåëåõôáßïõ åäáößïõ ôçò ðñïçãïýìå-
íçò ðáñáãñÜöïõ ìå ôç äéáöïñÜ üôé ç öïßôçóç áõôþí
óôçí ÐõñïóâåóôéêÞ Áêáäçìßá åßíáé ôåôñÜìçíç êáé ç åê-
ðáßäåõóÞ ôïõò èá åßíáé áõôÞ ðïõ ðñïâëÝðåôáé ãéá ôïõò
Äïêßìïõò ÐõñïóâÝóôåò. Äéêáßùìá óõììåôï÷Þò óôïõò
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äéáãùíéóìïýò áõôïýò Ý÷ïõí êáé ïé ðõñïóâåóôéêïß õðÜë-
ëçëïé ðïõ Ý÷ïõí ôá áðáéôïýìåíá ðñïóüíôá åêôüò ôïõ ïñß-
ïõ çëéêßáò êáé ïé ïðïßïé åöüóïí åðéôý÷ïõí ïíïìÜæïíôáé
Áíèõðïðõñáãïß Åéäéêþí Õðçñåóéþí ôïõ ÊëÜäïõ Ðëçñï-
öïñéêÞò ÷ùñßò íá õðïóôïýí ôçí ðñïâëåðüìåíç ãéá ôïõò
êáôáôáóóüìåíïõò åî éäéùôþí åêðáßäåõóç.

5.Ïé èÝóåéò Ðõñïíüìùí-Áñ÷éðõñïóâåóôþí êáé Ðõñï-
óâåóôþí Åéäéêþí Õðçñåóéþí ôïõ ÊëÜäïõ ÐëçñïöïñéêÞò
êáëýðôïíôáé ùò åîÞò:

á. Óå èÝóåéò ÷åéñéóôþí Ç/Õ åéóáãùãåßò óôïé÷åßùí êáé êù-
äéêïãñÜöùí ìåôáôÜóóïíôáé ðõñïóâåóôéêïß õðÜëëçëïé
ðïõ õðçñåôïýí êáôÜ ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò äéá-
ôÜãìáôïò óôï ÔìÞìá ÐëçñïöïñéêÞò, Ý÷ïõí äéåôÞ ôïõëÜ-
÷éóôïí ðñïûðçñåóßá óôï áíôéêåßìåíï êáé åðéèõìïýí ôç ìå-
ôÜôáîç êáé üóïé áðü ôïõò õðçñåôïýíôåò óôï ÔìÞìá Ðëç-
ñïöïñéêÞò êáôÜ ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò
äéáôÜãìáôïò, áðáó÷ïëïýíôáé ìå ôï áíôéêåßìåíï áõôü êáé
åßíáé êáôÜëëçëïé ãé´ áõôü áíåîáñôÞôùò ÷ñüíïõ õðçñå-
óßáò áõôþí. 

â. Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí êáëõöèïýí üëåò ïé èÝóåéò áõ-
ôÝò êáëýðôïíôáé áðü ôïõò õðçñåôïýíôåò óôï Ðõñïóâå-
óôéêü Óþìá õðáëëÞëïõò ìÝ÷ñé ôï âáèìü ôïõ Ðõñïíüìïõ
ðïõ Ý÷ïõí ðôõ÷ßï Ô.Å.É. êáôåýèõíóçò ÐëçñïöïñéêÞò
ïðïéáóäÞðïôå åéäéêüôçôáò Þ ðôõ÷ßï Þ âåâáßùóç Ó÷ïëÞò
÷åéñéóôïý Ç/Õ, åéóáãùãÞò óôïé÷åßùí.

ã. ÌåôÜ ôçí ðñþôç åöáñìïãÞ ôïõ ðñïåäñéêïý äéáôÜã-
ìáôïò ïé êåíÝò èÝóåéò Ðõñïíüìùí-Áñ÷éðõñïóâåóôþí-
Ðõñïóâåóôþí Åéäéêþí Õðçñåóéþí ôïõ ÊëÜäïõ Ðëçñïöï-
ñéêÞò èá êáëýðôïíôáé áðü éäéþôåò Ôå÷íïëüãïõò Ðëçñï-
öïñéêÞò ðôõ÷éïý÷ïõò Ô.Å.É. óýìöùíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò
äéáôÜîåéò ãéá ôçí êáôÜôáîç ðôõ÷éïý÷ùí Ô.Å.É. ùò Äïêßìùí
Ðõñïóâåóôþí. Ïé êáô' áõôüí ôïí ôñüðï êáôáôáóóüìåíïé
ðáñáêïëïõèïýí óôçí ÐõñïóâåóôéêÞ Áêáäçìßá ôçí ðñï-
âëåðüìåíç ãéá ôïõò Äïêßìïõò ÐõñïóâÝóôåò åêðáßäåõóç.

Äéêáßùìá óõììåôï÷Þò óôïõò äéáãùíéóìïýò áõôïýò
Ý÷ïõí êáé ïé ðõñïóâåóôéêïß õðÜëëçëïé ðïõ Ý÷ïõí ôá áðáé-
ôïýìåíá ðñïóüíôá åêôüò ôïõ ïñßïõ çëéêßáò êáé ïé ïðïßïé
åöüóïí åðéôý÷ïõí ïíïìÜæïíôáé Áñ÷éðõñïóâÝóôåò-Ðõñï-
óâÝóôåò Åéäéêþí Õðçñåóéþí ôïõ ÊëÜäïõ ÐëçñïöïñéêÞò
÷ùñßò íá õðïóôïýí ôçí ðñïâëåðüìåíç ãéá ôïõò êáôáôáó-
óüìåíïõò åî éäéùôþí åêðáßäåõóç.

6. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ïé åðéèõìïýíôåò ôç ìåôÜôáîç óôïí
ÊëÜäï ÐëçñïöïñéêÞò ðïõ Ý÷ïõí ôéò ðñïûðïèÝóåéò ôïõ
ðáñüíôïò äéáôÜãìáôïò åßíáé ðåñéóóüôåñïé áðü ôéò ðñï-
âëåðüìåíåò èÝóåéò ôçñåßôáé ç äéáäéêáóßá ðïõ ðñïâëÝðå-
ôáé áðü ôéò ðáñ.1 êáé 2 ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ Ð.Ä.410/1998.

7. Ãéá ôçí âáèìïëïãéêÞ êáé ìéóèïëïãéêÞ åîÝëéîç ôïõ
ðñïóùðéêïý Åéäéêþí Õðçñåóéþí ôïõ ÊëÜäïõ Ðëçñïöïñé-
êÞò Ý÷ïõí åöáñìïãÞ ïé äéáôÜîåéò ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôï ðõ-
ñïóâåóôéêü ðñïóùðéêü Åéäéêþí Õðçñåóéþí ôïõ ÊëÜäïõ
ôùí Ôå÷íéêþí.

8. Ôï ðñïóùðéêü Åéäéêþí Õðçñåóéþí ôïõ ÊëÜäïõ Ðëç-
ñïöïñéêÞò ôïðïèåôåßôáé ìüíï óôç Äéåýèõíóç Ðëçñïöï-
ñéêÞò ôïõ Áñ÷çãåßïõ êáé äýíáôáé íá áðïóðáóèåß óå Üëëåò
Õðçñåóßåò ôïõ Óþìáôïò, óýìöùíá ìå ôá éó÷ýïíôá óôïí
Êáíïíéóìü ÌåôáèÝóåùí, üôáí õðçñåóéáêÝò áíÜãêåò ôçò
åéäéêüôçôÜò ôïõò ôï åðéâÜëëïõí.

9. Ôá èÝìáôá óôïëÞò ôïõ ðñïóùðéêïý ôïõ ÊëÜäïõ Ðëç-
ñïöïñéêÞò ñõèìßæïíôáé áðü ôïí Êáíïíéóìü Óôïëþí ôïõ
ðõñïóâåóôéêïý ðñïóùðéêïý.

Óôïí Õðïõñãü Äçìüóéáò ÔÜîçò áíáèÝôïõìå ôç äçìïóß-
åõóç êáé åêôÝëåóç ôïõ ðáñüíôïò äéáôÜãìáôïò.

ÁèÞíá, 9 Ìáñôßïõ 2000
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÐÏÕËÏÓ

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÕÖÕÐ. ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÔÁÎÇÓ
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 136

 Ίδρυση Τμήματος Σλαβικών Σπουδών στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του 

ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως το τελευταίο 
άρθρο συμπληρώθηκε με τα εδαφ. α και β της παρ. 1 
του άρθρου 48 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία 
των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), τρο−
ποποιήθηκε με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 15 του 
ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) και συμπλη−
ρώθηκε με το εδάφ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών 
Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 132).

β) Του άρθρου 79 παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του 
ν. 2503/1997 (Α΄ 107).

γ) Του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση 
των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 78) σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 
49 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιή−
θηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 
1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 
179/9.2.2006 όμοιά της (Β΄ 204).

3. Της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (Β΄ 608).

4. Τη γνώμη της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδριάσεις 26.5.2005 
και 24.11.2005).

5. Τη γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημια−
κής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 1/19.12.2005).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος προκαλείται:

α) Δαπάνη ύψους 260.000 ΕΥΡΩ για το έτος 2007 από 
την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού.

β) Ετήσια δαπάνη μετά την πλήρη λειτουργία του 
ιδρυόμενου Τμήματος ύψους 1.028.000 ΕΥΡΩ περίπου 
από την πλήρωση θέσεων προσωπικού, 4.700 ΕΥΡΩ 
περίπου από την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύ−
νης και εξόδων παράστασης 88.000 ΕΥΡΩ περίπου για 
τη σίτιση των φοιτητών, 122.000 ΕΥΡΩ για την αντι−
μετώπιση των λειτουργικών εξόδων του ιδρυόμενου 
Τμήματος και 30.000 ΕΥΡΩ περίπου για την προμήθεια 
συγγραμμάτων.

Η υπό στοιχείο α) δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 
με ενδεχόμενη συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησια−
κό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματι−
κής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης (Δ΄ Κ.Π.Σ.).

Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού θα βαρύνει τον 
τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ (Ειδ. Φορέας 19−250, 
ΚΑΕ Ομάδας 0200).

Η δαπάνη για το επίδομα θέσης ευθύνης και τα έξοδα 
παράστασης θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτι−
κού προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. εκάστου οικονομικού 
έτους στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώ−
σεις (Ειδ. Φορέας 19−250, ΚΑΕ 0215 και 0259).

Η δαπάνη για τη σίτιση φοιτητών ύψους 7.600 ΕΥΡΩ 
για το οικονομικό έτος 2007, 29.600 ΕΥΡΩ για το οικ. 
έτος 2008, 51.600 ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2009, 73.600 
ΕΥΡΩ για το οικ. έτος 2010, και 88.000 ΕΥΡΩ για τα 
οικ. έτη 2011 και εφεξής θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών και θα καλύπτεται με κρατική επι−
χορήγηση (Ειδ. Φ. 19−250, ΚΑΕ 2425).

Τα λειτουργικά έξοδα του ιδρυόμενου Τμήματος 
ύψους 80.000 ΕΥΡΩ για το 2007, και 122.000 ΕΥΡΩ για 
τα έτη 2008−11 θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών.
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Η δαπάνη για την προμήθεια των συγγραμμάτων θα 
βαρύνει σε ποσοστό 80% τον τακτικό προϋπολογισμό 
του ΥΠΕΠΘ εκάστου οικονομικού έτους, στον οποίο 
και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ.Φ. 19−250, 
ΚΑΕ 1123) και σε ποσοστό 20% τον προϋπολογισμό του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 
19−250, ΚΑΕ 2421),

7. Την υπ’ αριθμ. 103/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1
΄Ιδρυση – Αποστολή

1. Ιδρύεται Τμήμα Σλαβικών Σπουδών στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

2. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμή−
ματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών ορίζεται 
από το έτος για το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά 
αριθμός εισακτέων.

3. Το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών έχει ως αποστολή:
α) να καλλιεργεί και να προάγει με τη διδασκαλία και 

την έρευνα, τη γλώσσα−γλωσσολογία, τη λογοτεχνία 
την ιστορία, τον πολιτισμό και τους πολιτικούς θεσμούς 
των Σλαβικών χωρών.

β) να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες 
τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια 
κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική 
σταδιοδρομία.

γ) να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν 
στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις 
σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, και

δ) να παρέχει στη δημόσια διοίκηση τεκμηριωμένες 
πληροφορίες και επιστημονικά στοιχεία που να διευκο−
λύνουν τη συνεργασία με τις σλαβικές χώρες.

΄Αρθρο 2
Εισαγωγή – Φοίτηση – Διάρκεια Σπουδών

1. Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τμήμα ορί−
ζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 
του ν. 1351/1983 (Α΄ 56), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν 
κάθε φορά.

2. Η εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα γίνεται σύμφωνα 
με τις περί εισαγωγής φοιτητών στην ανώτατη εκπαί−
δευση, εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο 
Τμήμα για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξά−
μηνα σπουδών.

4 Το τμήμα απονέμει ενιαίο πτυχίο και τίτλους σπου−
δών μέχρι και διδακτορικό δίπλωμα.

Άρθρο 3
Ίδρυση θέσεων

1. Για τις ανάγκες του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών 
ιδρύονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών είκοσι μία (21) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πέντε (5) θέσεις Ειδικού και Εργα−
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και τέσσε−
ρις (4) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω−
πικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εκ των οποίων δύο (2) Π.Ε. κατηγορίας, 
μία (1) Τ.Ε. κατηγορίας και μία (1) Δ.Ε. κατηγορίας.

΄Αρθρο 4
Γραμματεία Τμήματος

Στο Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει 
διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Η Γραμματεία 
οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, κατά 
την έννοια του άρθρου 8 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151), με 
το οποίο επανήλθαν σε ισχύ οι παράγραφοι 1−16 του 
άρθρου 36 του ν.2190/1994 (Α΄ 28).

Άρθρο 5
Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π.

1. Η πλήρωση των θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος έως την αυτοδύναμη 
λειτουργία του γίνεται με προκήρυξη ή μετάκληση ή 
μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο παρόν άρθρο.

2. Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται 
με απόφαση της συγκλήτου ύστερα από εισήγηση της 
Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος εφαρ−
μοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 
6 του ν. 2083/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκλογή 
γίνεται από ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα. Στο εκλε−
κτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ που τυχόν 
υπηρετούν στο τμήμα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν τα 
μέλη ΔΕΠ είναι λιγότερα από ένδεκα (11), το εκλεκτο−
ρικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση της Συγκλήτου 
ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθ−
μό μελών ΔΕΠ, από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η 
Προσωρινή Γενική Συνέλευση του τμήματος. Τα μέλη 
ΔΕΠ που ορίζονται από τη Σύγκλητο πρέπει να κατέ−
χουν θέση ΔΕΠ του ιδίου γνωστικού αντικειμένου σε 
ομοειδή ή συγγενή τμήματα του ιδίου ή άλλων πανεπι−
στημίων και να ανήκουν στη βαθμίδα του καθηγητή και 
του αναπληρωτή καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν 
επαρκούν τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη ΔΕΠ της βαθμί−
δας του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή του συγ−
γενέστερου γνωστικού αντικειμένου Στο εκλεκτορικό 
σώμα προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος ο οποίος μπορεί να είναι και 
εκλέκτορας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των 
προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που δεν έχει ορι−
στεί ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος, προεδρεύει 
αυτού, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για τη συγκρότηση του 
εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική 
πράξη του Πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα 
σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση 
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση ΔΕΠ ορίζεται με από−
φαση του εκλεκτορικού σώματος τριμελής εισηγητι−
κή επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 
κεφ. Γ παρ. 1 του ν. 2083/1992, η οποία καταρτίζει και 
υποβάλλει στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση ειδικά 
αιτιολογημένη έκθεση. Για τον ορισμό της τριμελούς 
εισηγητικής επιτροπής, την προθεσμία υποβολής ειση−
γητικής έκθεσης, το περιεχόμενο και την κοινοποίηση 
αυτής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 
6 κεφ. Γ΄ του ν. 2083/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
Εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας, 
συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση η Προσωρινή Γενική 
Συνέλευση και το εκλεκτορικό σώμα. Ο διορισμός του 
μέλους ΔΕΠ γίνεται με πράξη του Πρύτανη που δημο−
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα 
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από την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας από τον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τα 
λοιπά θέματα που αφορούν στην εκλογή των μελών ΔΕΠ 
και δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται 
αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής 
νομοθεσίας.

3. Η διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων ΔΕΠ με με−
τάκληση γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα 
από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων 
του άρθρου 16 του ν.1268/1982 όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει 
ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται 
με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από 
διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών ΔΕΠ, από κατάλογο 
τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση. 
Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν Καθηγητές του ιδίου 
γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται 
με καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμέ−
νου. Του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει ο Πρόεδρος 
της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης ο οποίος μπορεί 
να είναι και εκλέκτορας. Σε περίπτωση που δεν έχει 
οριστεί ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος, προε−
δρεύει αυτού χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για την πλήρωση 
θέσης ΔΕΠ ή τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώμα−
τος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική 
πράξη του Πρύτανη αντίγραφο της οποίας μαζί με τα 
σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση 
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων . 
Κατά τα λοιπά για τα θέματα που αφορούν την πλή−
ρωση θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση και δεν ρυθμίζονται 
με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ−
θρου 16 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) όπως αυτές κάθε φορά 
ισχύουν.

4. Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετακίνηση μέ−
λους ΔΕΠ από άλλο τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπι−
στημίου γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιο−
ρισμούς των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 
(Α΄ 160), όπως εκάστοτε ισχύουν, με πράξη του Πρύτανη, 
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μέλους ΔΕΠ, 
αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευ−
σης του Τμήματος προέλευσης και σύμφωνη γνώμη της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία λαμ−
βάνεται μετά από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος.

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ισχύ−
ουν αναλόγως και για την μετακίνηση επιμελητών, βοη−
θών και επιστημονικών συνεργατών από άλλο Τμήμα 
άλλου Πανεπιστημίου.

΄Αρθρο 6
Λοιπές ρυθμίσεις

1. Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την 
αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η διοίκησή του 
ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζε−
ται με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της 
Συγκλήτου. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται 
από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., των οποίων το 
γνωστικό αντικείμενο πρέπει να είναι σχετικό με την 
επιστήμη που καλλιεργεί το Τμήμα. Με την ίδια πράξη 
ορίζονται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος και ο Ανα−
πληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση 
Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθη−

γητή. Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του 
Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός 
υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί 
Γραμματέας. Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση συμμε−
τέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν 
στο Τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, εφ’ 
όσον έχουν εισαχθεί φοιτητές στο Τμήμα. Η ανάδειξη 
των εκπροσώπων των φοιτητών στην Προσωρινή Γενική 
Συνέλευση γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 2 παρ. 
3 (β) του ν. 1268/1982 όπως ισχύει. Σε περίπτωση μη 
ανάδειξης η Προσωρινή Γενική Συνέλευση λειτουργεί 
νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 4 
του ν. 1268/1982. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί 
τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες 
διατάξεις για την Γενική Συνέλευση Τμήματος (άρθρο 
4 ν. 2083/1992) εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα 
όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το πα−
ρόν Διάταγμα. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής 
Συνέλευσης, ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, συμμετέχει στη 
Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, έως την 
αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την 
Προσωρινή Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από τη 
Σύγκλητο.

3. Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η 
προκήρυξη θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος 
αυτού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της 
Συγκλήτου και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συ−
νέλευσης του Τμήματος, αναλόγως εφαρμοζόμενων των 
εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.

4. Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η 
πρόσληψη Επισκεπτών Καθηγητών, Εντεταλμένων Επί−
κουρων Καθηγητών και Ειδικών Επιστημόνων γίνεται 
με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της Προ−
σωρινής Γενικής Συνέλευσης και απόφαση της Συγκλή−
του, εφαρμοζομένων ως προς τις προϋποθέσεις και τη 
διαδικασία πρόσληψης των οικείων κατά περίπτωση 
ισχυουσών διατάξεων.

5. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν διά−
ταγμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι ισχύουσες 
διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος.

  Αθήνα, 17 Ιουλίου 2007
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• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

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

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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ÐÑÏÅÄÑÉÊÏ ÄÉÁÔÁÃÌÁ ÕÐ� ÁÑÉÈ. 83
ºäñõóç ÔìÞìáôïò Ôïõñêéêþí Óðïõäþí êáé Óýã÷ñïíùí

Áóéáôéêþí Óðïõäþí óôç ÖéëïóïöéêÞ Ó÷ïëÞ ôïõ Åèíé-
êïý êáé Êáðïäéóôñéáêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí.

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò:
á) Ôùí Üñèñùí 24 ðáñ. 2, 50 ðáñ. 6 êáé 6 ðáñ. 6 ôïõ Í.

1268/1982 «Ãéá ôç äïìÞ êáé ëåéôïõñãßá ôùí Áíþôáôùí Åê-
ðáéäåõôéêþí ÉäñõìÜôùí», (Á´ 87), üðùò ôï ôåëåõôáßï Üñ-
èñï óõìðëçñþèçêå ìå ôá åäáö. á êáé â ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñ-
èñïõ 48 ôïõ Í. 1404/1983 «ÄïìÞ êáé ëåéôïõñãßá ôùí Áíù-
ôÜôùí Ôå÷íïëïãéêþí ÉäñõìÜôùí» (Á´ 173) ôñïðïðïéÞèçêå
ìå ôï åäáö. á ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ Í. 2640/1998
«ÄåõôåñïâÜèìéá Ôå÷íéêÞ ÅðáããåëìáôéêÞ Åêðáßäåõóç êáé
Üëëåò äéáôÜîåéò» (Á´ 206) êáé óõìðëçñþèçêå ìå ôï åäáö.
â, ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Í. 3027/2002 (Á´ 152) «Ñýèìé-
óç èåìÜôùí Ïñãáíéóìïý Ó÷ïëéêþí Êôéñßùí, áíùôÜôçò åê-
ðáßäåõóçò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

â) Ôïõ Üñèñïõ 20 ôïõ Í. 2503/1997 (Á´ 100) óå óõíäõáóìü
ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 79 ôïõ Í. 1566/1989 (Á´ 167).

ã) Ôùí Üñèñùí 50 ðáñ. 3 ôïõ Í. 1268/1982 êáé 15 ðáñ. 2
åäáö. (è) ôïõ Í. 2817/2000 «Åêðáßäåõóç ôùí áôüìùí ìå
åéäéêÝò åêðáéäåõôéêÝò áíÜãêåò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»
(Á´ 78).

ä) Ôïõ Üñèñïõ 29Á ôïõ Í. 1558/1985 (Á´ 137) üðùò áõ-
ôü ðñïóôÝèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/1992 (Á´ 154)
êáé ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ. 2 ðåñ. á ôïõ
Í. 2469/1997 (Á´ 38).

å) Ôïõ Ð.Ä. 81/2002 «Óõã÷þíåõóç ôùí Õðïõñãåßùí Åèíé-
êÞò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíï-
ìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí» (Á´ 57).

óô) Ôçò áðüöáóçò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñ-
ãïý Åóùôåñéêþí Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò
ÄÉÄÊ/Ö. 1/2/13773/16.07.2003 «ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí
óôïõò Õöõðïõñãïýò Åóùôåñéêþí Äçìüóéáò Äéïßêçóçò
êáé ÁðïêÝíôñùóçò» (Â´ 985), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôç
ÄÉÄÊ/Ö. 1/2/14145/21.7.2003 üìïéÜ ôçò (Â´ 1000).

æ) Ôçò áðüöáóçò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé Õðïõñãïý Ïé-
êïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí 1065956/863/Á0006/15.7.2003
«Êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíï-
ìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí» (Â´ 985).

2. Ôç ãíþìç ôçò ÓõãêëÞôïõ ôïõ Åèíéêïý êáé Êáðïäé-
óôñéáêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí (óõíåäñßáóç 27.2.2003).

3. Ôï ãåãïíüò üôé äåí ãíùìïäüôçóå ôï Óõìâïýëéï Áíþ-
ôáôçò Ðáéäåßáò áí êáé æçôÞèçêå ç ãíþìç ôïõ ìå ôï
28571/9.4.2003 Ýããñáöï ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáéäåß-
áò êáé ÈñçóêåõìÜôùí êáé üôé Ý÷åé ðáñÝëèåé Üðñáêôç ç
ðñïèåóìßá ðïõ ïñßæïõí ïé äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 50 ðáñ.
3 ôïõ Í. 1268/1982.

4. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ äéáôÜãìáôïò áõ-
ôïý ðñïêáëåßôáé åôÞóéá äáðÜíç, ìåôÜ ôçí ðëÞñç ëåéôïõñ-
ãßá ôïõ éäñõüìåíïõ ÔìÞìáôïò, ýøïõò 866.500 ÅÕÑÙ ðå-
ñßðïõ, áðü ôçí ðëÞñùóç ôùí èÝóåùí ðñïóùðéêïý, 4.700
ÅÕÑÙ ðåñßðïõ, áðü ôçí êáôáâïëÞ åðéäïìÜôùí èÝóçò åõ-
èýíçò êáé åîüäùí ðáñáóôÜóåùò, 39.600 ÅÕÑÙ ðåñßðïõ,
ãéá ôç óßôéóç ôùí öïéôçôþí, 72.000 ÅÕÑÙ ðåñßðïõ, ãéá ôçí
áíôéìåôþðéóç ëåéôïõñãéêþí åîüäùí ôïõ éäñõüìåíïõ ÔìÞ-
ìáôïò êáé 90.000 ÅÕÑÙ ðåñßðïõ ãéá ôçí ðñïìÞèåéá óõã-
ãñáììÜôùí.

Ç äáðÜíç ãéá áìïéâÝò ðñïóùðéêïý ìÝ÷ñé êáé ôï ïéêïíï-
ìéêü Ýôïò 2006 êáëýðôåôáé áðü ôï Å.Ð.Å.Á.Å.Ê ôïõ Ã´
Ê.Ð.Ó. êáé áðü ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2007 êáé åîÞò èá âáñý-
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íåé óôáäéáêÜ ôïí ôáêôéêü ðñïûðïëïãéóìü (Åéä. ÖïñÝá 19-
250 ÊÁÅ ÏìÜäïò 0200).

Ç äáðÜíç ãéá åðéäüìáôá èÝóåùò åõèýíçò êáé åîüäùí
ðáñáóôÜóåùò ç ïðïßá ãéá ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2004 áíÝñ-
÷åôáé óôï ðïóüí ôùí 6.300 ÅÕÑÙ èá êáëõöèåß áðü ôçí ðß-
óôùóç ôïõ ÊÁÅ 5173 ôïõ öïñÝá 19-110, åíþ ç äáðÜíç
áðü ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2005 êáé ìåôÜ èá âáñýíåé ôïí ôá-
êôéêü ðñïûðïëïãéóìü åêÜóôïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò óôïí
ïðïßï êáé èá åããñÜöïíôáé ó÷åôéêÝò ðéóôþóåéò (åéä. ÖïñÝá
19-250 ÊÁÅ ÏìÜäïò 0200).

Ç äáðÜíç ãéá ôç óßôéóç öïéôçôþí ýøïõò 24.120 ÅÕÑÙ
ãéá ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2004, 29.700 ÅÕÑÙ ãéá ôï Ýôïò
2005, 39.600 ÅÕÑÙ ãéá ôï Ýôïò 2006 êáé åîÞò èá âáñýíåé
ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí êáé èá
êáëýðôåôáé áðü ôçí êñáôéêÞ åðé÷ïñÞãçóç (Åéä. ÖïñÝá 19-
250 ÊÁÅ 2425).

Ôá ëåéôïõñãéêÜ Ýîïäá ôïõ éäñõüìåíïõ ÔìÞìáôïò,
ýøïõò 96.000 ÅÕÑÙ ãéá ôï 2004 êáé 72.000 ÅÕÑÙ ãéá êÜ-
èå åðüìåíï ïéêïíïìéêü Ýôïò èá êáëýðôïíôáé, ìÝ÷ñé ôï
2006, áðü ðéóôþóåéò ôïõ ÅÐÅÁÅÊ ôïõ Ã´ Ê.Ð.Ó. Áðü ôï ïé-
êïíïìéêü Ýôïò 2007 êáé ìåôÜ ç ùò Üíù äáðÜíç èá âáñýíåé
ìüíï ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí êá-
ëõðôüìåíï áðü ôçí êñáôéêÞ åðé÷ïñÞãçóç (Åéä. ÖïñÝá 19-
250 ÊÁÅ 2421).

Ç äáðÜíç ãéá ôçí ðñïìÞèåéá óõããñáììÜôùí èá âáñý-
íåé óå ðïóïóôü 80% ôïí ôáêôéêü ðñïûðïëïãéóìü åêÜóôïõ
ïéêïíïìéêïý Ýôïõò óôïí ïðïßï êáé èá åããñÜöïíôáé ó÷åôé-
êÝò ðéóôþóåéò (Åéä. ÖïñÝá 19-250 ÊÁÅ 1123) êáé óå ðï-
óïóôü 20% ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèç-
íþí ðïõ èá êáëýðôåôáé áðü ôçí êñáôéêÞ åðé÷ïñÞãçóç
(Åéä. ÖïñÝáò 19-250 ÊÁÅ 2421)

5. Ôçí 79/2004 ãíùìïäüôçóç ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðé-
êñáôåßáò ìå ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé
ÈñçóêåõìÜôùí êáé ôùí Õöõðïõñãþí Åóùôåñéêþí Äçìü-
óéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò êáé Ïéêïíïìßáò êáé Ïé-
êïíïìéêþí, áðïöáóßæïõìå:

¢ñèñï 1
ºäñõóç - ÁðïóôïëÞ

1. Óôçí ÖéëïóïöéêÞ Ó÷ïëÞ ôïõ Åèíéêïý êáé Êáðïäé-
óôñéáêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, ðïõ áíáóõãêñïôÞèçêå
ìå ôï Ð.Ä. 229/2002 (Á´ 209) éäñýåôáé ÔìÞìá 'Ôïõñêéêþí
Óðïõäþí êáé Óýã÷ñïíùí Áóéáôéêþí Óðïõäþí'.

2. Ç Ýíáñîç ôçò åêðáéäåõôéêÞò ëåéôïõñãßáò ôïõ ÔìÞìá-
ôïò êáé ç åéóáãùãÞ ôùí ðñþôùí öïéôçôþí ïñßæåôáé áðü ôï
áêáäçìáúêü Ýôïò 2003 - 2004.

3. Ôï ÔìÞìá Ý÷åé ùò áðïóôïëÞ á) íá êáëëéåñãåß êáé íá ðñï-
Üãåé ìå ôç äéäáóêáëßá êáé ôçí Ýñåõíá, ôç ëïãïôå÷íßá, ôçí
éóôïñßá, ôïí ðïëéôéóìü, ôïõò ðïëéôéêïýò èåóìïýò êáé ôçí ïé-
êïíïìßáò ôçò Ôïõñêßáò êáé Áóéáôéêþí ×ùñþí (Éáðùíßáò, Éí-
äßáò êáé Êßíáò), â) íá ðáñÝ÷åé óôïõò öïéôçôÝò êáé ôéò öïéôÞ-
ôñéåò ôá áðáñáßôçôá åöüäéá ðïõ åîáóöáëßæïõí ôçí Üñôéá
êáôÜñôéóÞ ôïõò ãéá åðéóôçìïíéêÞ êáé åðáããåëìáôéêÞ óôá-
äéïäñïìßá, ã) íá ïñãáíþíåé ìåôáðôõ÷éáêÝò óðïõäÝò ðïõ
ïäçãïýí óôçí êáôÜñôéóç åðéóôçìüíùí ìå åîåéäéêåõìÝíåò
ãíþóåéò óå åðéìÝñïõò ãíùóôéêÜ áíôéêåßìåíá ä) íá ðáñÝ÷åé
óôç äçìüóéá äéïßêçóç ôåêìçñéùìÝíåò ðëçñïöïñßåò êáé åðé-
óôçìïíéêÜ óôïé÷åßá ðïõ íá äéåõêïëýíïõí ôç óõíåñãáóßá ìå
ôçí Ôïõñêßá êáé ÁóéáôéêÝò ×þñåò (Éáðùíßá, Éíäßá êáé Êßíá).

¢ñèñï 2
ÅéóáãùãÞ - Öïßôçóç - Ôßôëïé - ÄéÜñêåéá Óðïõäþí 

1. Ï áñéèìüò ôùí êáô' Ýôïò åéóáêôÝùí óôï ÔìÞìá êáé ôá ôïõ

ôñüðïõ åéóáãùãÞò ïñßæïíôáé êáôÜ ôéò ðåñß åéóáãùãÞò óðïõ-
äáóôþí óôá ÐáíåðéóôÞìéá åêÜóôïôå éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò.

2. Ôï ÔìÞìá áðïíÝìåé ôßôëïõò óðïõäþí ìÝ÷ñé êáé äéäá-
êôïñéêïý äéðëþìáôïò. Ôï åíéáßï ðôõ÷ßï ôïõ ÔìÞìáôïò
ðñïóäéïñßæåôáé áðü ôéò êáôåõèýíóåéò: á) Ôïõñêéêþí
Óðïõäþí êáé â) Óýã÷ñïíùí Áóéáôéêþí Óðïõäþí. Ìå áðü-
öáóç ôçò (ÐñïóùñéíÞò) ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ ÔìÞìá-
ôïò, ñõèìßæïíôáé ôá èÝìáôá ôùí åîáìÞíùí, Ýíáñîçò ëåé-
ôïõñãßáò ôùí êáôåõèýíóåùí, ï ÷ñüíïò êáé ç äéáäéêáóßá
õðïâïëÞò äçëþóåùí ðñïôßìçóçò ôùí öïéôçôþí, ï ôñü-
ðïò åðéëïãÞò áõôþí, ôï ðñüãñáììá óðïõäþí áõôþí êáé
êÜèå ëåðôïìÝñåéá ðïõ áöïñÜ ôéò êáôåõèýíóåéò.

3. Ç åëÜ÷éóôç õðï÷ñåùôéêÞ äéÜñêåéá öïßôçóçò ãéá ôç ëÞ-
øç ðôõ÷ßïõ ïñßæåôáé óå ïêôþ (8) åîÜìçíá óðïõäþí.

¢ñèñï 3
ºäñõóç èÝóåùí

1. Óôï Åèíéêü êáé Êáðïäéóôñéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí
éäñýïíôáé åßêïóé ìßá (21) èÝóåéò Äéäáêôéêïý Åñåõíçôéêïý
Ðñïóùðéêïý (Ä.Å.Ð.), ôÝóóåñéò (4) èÝóåéò Åéäéêïý êáé Åñ-
ãáóôçñéáêïý Äéäáêôéêïý Ðñïóùðéêïý (Å.Å.ÄÉ.Ð.) êáé ôÝó-
óåñéò (4) èÝóåéò Åéäéêïý Ôå÷íéêïý Åñãáóôçñéáêïý Ðñï-
óùðéêïý (Å.Ô.Å.Ð.) åê ôùí ïðïßùí äýï (2) Ð.Å. êáôçãïñßáò
èÝóåéò, Ô.Å. êáôçãïñßáò ìßá (1) èÝóç êáé Ä.Å. êáôçãïñßáò
ìßá (1) èÝóç.

¢ñèñï 4
Ãñáììáôåßá ÔìÞìáôïò

Óôï ÔìÞìá ðïõ éäñýåôáé ìå ôï ðáñüí ÄéÜôáãìá óõíé-
óôÜôáé Ãñáììáôåßá, ç ïðïßá ðáñÝ÷åé äéïéêçôéêÞ êáé ãñáì-
ìáôåéáêÞ õðïóôÞñéîç óôï åí ãÝíåé åêðáéäåõôéêü êáé åñåõ-
íçôéêü Ýñãï ôïõ. Ç Ãñáììáôåßá ïñãáíþíåôáé êáé ëåéôïõñ-
ãåß óå åðßðåäï ÔìÞìáôïò.

¢ñèñï 5
Äéáäéêáóßá ðëÞñùóçò èÝóåùí Ä.Å.Ð.

1. Ç ðëÞñùóç ôùí èÝóåùí Äéäáêôéêïý Åñåõíçôéêïý
Ðñïóùðéêïý (Ä.Å.Ð.) ôïõ ÔìÞìáôïò Ýùò ôçí áõôïäýíáìç
ëåéôïõñãßá ôïõ ãßíåôáé ìå ðñïêÞñõîç Þ ìå ìåôÜêëçóç Þ ìå
ìåôáêßíçóç ìÝëïõò Ä.Å.Ð. êáôÜ ôá åéäéêüôåñá ïñéæüìåíá
óôï ðáñüí Üñèñï.

2. Ç ðñïêÞñõîç ãéá ôçí ðëÞñùóç êåíþí èÝóåùí ãßíåôáé
ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé Èñç-
óêåõìÜôùí ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôçò ÓõãêëÞôïõ êáé ãíþ-
ìç ôçò ÐñïóùñéíÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ ÔìÞìáôïò
åöáñìïæüìåíùí êáôÜ ôá ëïéðÜ ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Üñ-
èñïõ 6 ôïõ Í. 2083/1992 üðùò éó÷ýïõí êÜèå öïñÜ. Ç
åêëïãÞ ãßíåôáé áðü åíäåêáìåëÝò åêëåêôïñéêü óþìá. Óôï
åêëåêôïñéêü óþìá óõììåôÝ÷ïõí ôá ìÝëç Ä.Å.Ð. ðïõ ôõ÷üí
õðçñåôïýí óôï ïéêåßï ÔìÞìá êáé Ý÷ïõí äéêáßùìá øÞöïõ.
Áí ôá ìÝëç Ä.Å.Ð. åßíáé ëéãüôåñá áðü Ýíäåêá (11), ôï åêëå-
êôïñéêü óþìá óõìðëçñþíåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñ-
ãïý ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí ýóôåñá áðü
êëÞñùóç áðü äéðëÜóéï ôïõëÜ÷éóôïí áñéèìü ìåëþí Ä.Å.Ð.
áðü êáôÜëïãï ôïí ïðïßï åéóçãåßôáé ç Óýãêëçôïò ýóôåñá
áðü ðñüôáóç ôçò ÐñïóùñéíÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ
ÔìÞìáôïò. Óôïí êáôÜëïãï ìðïñïýí ôáõôü÷ñïíá íá áíá-
öåñèïýí êáé üóá Üëëá ìÝëç Ä.Å.Ð. ìðïñïýí êáôÜ ôçí êñß-
óç ôùí ðñïôåéíüíôùí ïñãÜíùí íá ðåñéëáìâÜíïíôáé óå
áõôüí. Ï êáôÜëïãïò ôïí ïðïßï åéóçãåßôáé ç Óýãêëçôïò ðå-
ñéëáìâÜíåé ìÝëç Ä.Å.Ð. ôïõ ßäéïõ ãíùóôéêïý áíôéêåéìÝíïõ
ìå ôçí ðñïò ðëÞñùóç èÝóç, ôá ïðïßá õðçñåôïýí óå ïìï-
åéäÞ Þ óõããåíÞ ÔìÞìáôá ôïõ ßäéïõ Þ Üëëùí Ðáíåðéóôç-
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ìßùí êáé áíÞêïõí óôéò âáèìßäåò ôïõ ÊáèçãçôÞ êáé ôïõ
ÁíáðëçñùôÞ ÊáèçãçôÞ. ÅÜí äåí õðÜñ÷ïõí Þ äåí åðáñ-
êïýí ôÝôïéá ìÝëç, ïñßæïíôáé ìÝëç Ä.Å.Ð. ôçò âáèìßäáò ôïõ
ÊáèçãçôÞ êáé ÁíáðëçñùôÞ ÊáèçãçôÞ ôïõ óõããåíÝóôå-
ñïõ ãíùóôéêïý áíôéêåéìÝíïõ. Óôï åêëåêôïñéêü óþìá ðñï-
åäñåýåé ï Ðñüåäñïò ÐñïóùñéíÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò
ôïõ ÔìÞìáôïò. Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí Ý÷åé ïñéóôåß ùò ìÝ-
ëïò ôïõ åêëåêôïñéêïý óþìáôïò, ðñïåäñåýåé áõôïý ÷ùñßò
äéêáßùìá øÞöïõ. Ãéá ôç óõãêñüôçóç ôïõ åêëåêôïñéêïý
óþìáôïò åêäßäåôáé ó÷åôéêÞ äéáðéóôùôéêÞ ðñÜîç ôïõ
Õðïõñãïý. Ãéá êÜèå ðñïêçñõóóüìåíç èÝóç Ä.Å.Ð. ïñßæå-
ôáé ìå áðüöáóç ôïõ óþìáôïò ôùí åêëåêôüñùí ôñéìåëÞò
åéóçãçôéêÞ åðéôñïðÞ, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñ-
èñïõ 6. êåö. Ã´ ðáñ. 1 ôïõ Í. 2083/1992, ç ïðïßá êáôáñôß-
æåé êáé õðïâÜëëåé óôçí Óýãêëçôï åéäéêÜ áéôéïëïãçìÝíç Ýê-
èåóç. ÌÝóá óôçí ðñïâëåðüìåíç áðü ôï íüìï ðñïèåóìßá
óõíÝñ÷åôáé óå êïéíÞ óõíåäñßáóç ç Óýãêëçôïò êáé ôï óþ-
ìá ôùí åêëåêôüñùí. Ï äéïñéóìüò ôïõ ìÝëïõò ÄÅÐ ãßíåôáé
ìå ðñÜîç ôïõ Ðñýôáíç ðïõ äçìïóéåýåôáé óôçí Åöçìåñß-
äá ôçò ÊõâåñíÞóåùò, ýóôåñá áðü ôçí Üóêçóç ôïõ åëÝã-
÷ïõ íïìéìüôçôáò áðü ôïí Õðïõñãü ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé
ÈñçóêåõìÜôùí. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ ãéá ôçí åêëïãÞ åöáñìüæï-
íôáé áíáëüãùò ïé éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ôçò ðáíåðéóôçìéá-
êÞò íïìïèåóßáò.

3. Ç äéáäéêáóßá ðëÞñùóçò êåíþí èÝóåùí Ä.Å.Ð. ìå ìå-
ôÜêëçóç ãßíåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáé-
äåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôçò Óõ-
ãêëÞôïõ êáé ðñüôáóç ôçò ÐñïóùñéíÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõ-
óçò ôïõ ÔìÞìáôïò, åöáñìïæüìåíùí áíáëüãùò ôùí
äéáôÜîåùí ôïõ Üñèñïõ 16 ôïõ Í. 1268/1982 üðùò Ý÷åé
ôñïðïðïéçèåß êáé éó÷ýåé êÜèå öïñÜ. Ãéá ôç ìåôÜêëçóç
áðïöáóßæåé åíäåêáìåëÝò åêëåêôïñéêü óþìá ôï ïðïßï óõ-
ãêñïôåßôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò
êáé ÈñçóêåõìÜôùí ýóôåñá áðü êëÞñùóç áðü äéðëÜóéï
ôïõëÜ÷éóôïí áñéèìü ìåëþí Ä.Å.Ð. áðü êáôÜëïãï ôïí
ïðïßï åéóçãåßôáé ç Óýãêëçôïò ýóôåñá áðü ðñüôáóç ôçò
ÐñïóùñéíÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ ïéêåßïõ ÔìÞìáôïò.
Óôïí êáôÜëïãï ìðïñïýí ôáõôü÷ñïíá íá áíáöåñèïýí êáé
üóá Üëëá ìÝëç Ä.Å.Ð. ìðïñïýí êáôÜ ôçí êñßóç ôùí ðñï-
ôåéíüíôùí ïñãÜíùí íá ðåñéëáìâÜíïíôáé óå áõôüí. Ï êá-
ôÜëïãïò ôïí ïðïßï åéóçãåßôáé ç Óýãêëçôïò ðåñéëáìâÜíåé
ìÝëç Ä.Å.Ð. ôïõ éäßïõ ãíùóôéêïý áíôéêåéìÝíïõ ìå ôçí ðñïò
ðëÞñùóç èÝóç, ôá ïðïßá õðçñåôïýí óå ïìïåéäÞ Þ óõããå-
íÞ ÔìÞìáôá ôïõ ßäéïõ Þ Üëëùí Ðáíåðéóôçìßùí êáé áíÞêïõí
óôç âáèìßäá ôïõ ÊáèçãçôÞ. 

ÅÜí äåí õðÜñ÷ïõí Þ äåí åðáñêïýí ÊáèçãçôÝò ôïõ ßäéïõ
ãíùóôéêïý áíôéêåéìÝíïõ, ï êáôÜëïãïò óõìðëçñþíåôáé ìå
KáèçãçôÝò ôïõ óõããåíÝóôåñïõ ãíùóôéêïý áíôéêåéìÝíïõ.
Ôïõ åêëåêôïñéêïý óþìáôïò ðñïåäñåýåé ï Ðñüåäñïò ôçò
ÐñïóùñéíÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò. Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí
Ý÷åé ïñéóôåß ùò ìÝëïò ôïõ åêëåêôïñéêïý óþìáôïò, ðñïå-
äñåýåé áõôïý ÷ùñßò äéêáßùìá øÞöïõ. Ãéá ôç óõãêñüôçóç
ôïõ åêëåêôïñéêïý óþìáôïò åêäßäåôáé ó÷åôéêÞ êáôÜ ðåñß-
ðôùóç äéáðéóôùôéêÞ ðñÜîç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáé-
äåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ ãéá ðëÞñùóç èÝ-
óåùí Ä.Å.Ð. ìå ìåôÜêëçóç åöáñìüæïíôáé ïé éó÷ýïõóåò
äéáôÜîåéò ôçò ðáíåðéóôçìéáêÞò íïìïèåóßáò.

4. Ç ðëÞñùóç êåíþí èÝóåùí Ä.Å.Ð. ìå ìåôáêßíçóç ìÝ-
ëïõò Ä.Å.Ð. áðü Üëëï ÔìÞìá ôïõ éäßïõ Þ Üëëïõ Ðáíåðé-
óôçìßïõ ãßíåôáé õðü ôéò ðñïûðïèÝóåéò êáé ôïõò ðåñéïñé-
óìïýò ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Í. 2517/1997 (Á´
160) üðùò åêÜóôïôå éó÷ýïõí ìå ðñÜîç ôïõ Ðñýôáíç ýóôå-
ñá áðü áßôçóç ôïõ åíäéáöåñïìÝíïõ ìÝëïõò Ä.Å.Ð., áéôéï-
ëïãçìÝíç óýìöùíç ãíþìç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ

ÔìÞìáôïò ðñïÝëåõóçò êáé ôçò ÓõãêëÞôïõ ôïõ Ðáíåðé-
óôçìßïõ Áèçíþí ìåôÜ áðü åéóÞãçóç ôçò ÐñïóùñéíÞò Ãå-
íéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ ïéêåßïõ ÔìÞìáôïò.

5. Ïé äéáôÜîåéò ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ éó÷ý-
ïõí áíáëüãùò êáé ãéá ôç ìåôáêßíçóç åðéìåëçôþí, âïçèþí
êáé åðéóôçìïíéêþí óõíåñãáôþí áðü Üëëï ÔìÞìá Üëëïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ.

¢ñèñï 6
ËïéðÝò Ñõèìßóåéò

1. ¸ùò üôïõ åîáóöáëéóèïýí ïé ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí
áõôïäýíáìç ëåéôïõñãßá ôïõ ÔìÞìáôïò, ç äéïßêçóÞ ôïõ
áóêåßôáé áðü ÐñïóùñéíÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ðïõ ïñßæåôáé
ìå ðñÜîç ôïõ Ðñýôáíç ýóôåñá áðü áðüöáóÞ ôçò Óõ-
ãêëÞôïõ. Ç ÐñïóùñéíÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç áðïôåëåßôáé
áðü ðÝíôå (5) ôïõëÜ÷éóôïí ìÝëç Ä.Å.Ð., ôùí ïðïßùí ôï
ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï ðñÝðåé íá åßíáé ó÷åôéêü ìå ôçí åðé-
óôÞìç ðïõ êáëëéåñãåß ôï ïéêåßï ÔìÞìá. Ìå ôçí ßäéá ðñÜîç
ïñßæïíôáé ìåôáîý ôùí ìåëþí ôçò ï Ðñüåäñïò êáé ï Áíá-
ðëçñùôÞò Ðñüåäñïò, ïé ïðïßïé ðñÝðåé íá êáôÝ÷ïõí èÝóç
Ä.Å.Ð. ôçò âáèìßäáò ôïõ ÊáèçãçôÞ Þ ÁíáðëçñùôÞ Êáèç-
ãçôÞ. ÊáèÞêïíôá ãñáììáôÝá áóêåß ï ÃñáììáôÝáò ôïõ
ÔìÞìáôïò Þ ï íüìéìïò áíáðëçñùôÞò ôïõ Þ äéïéêçôéêüò
õðÜëëçëïò óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí Ý÷åé ôïðïèåôçèåß
ÃñáììáôÝáò. Óôçí ÐñïóùñéíÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç óõììå-
ôÝ÷ïõí õðï÷ñåùôéêÜ üëá ôá ìÝëç Ä.Å.Ð. ðïõ õðçñåôïýí
óôï ÔìÞìá êáé äýï (2) åêðñüóùðïé ôùí öïéôçôþí, åö'
üóïí Ý÷ïõí åéóá÷èåß öïéôçôÝò óôï ÔìÞìá. Ç ÐñïóùñéíÞ
ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç áóêåß ôéò áñìïäéüôçôåò ðïõ ðñïâëÝðï-
íôáé áðü ôéò êåßìåíåò äéáôÜîåéò ãéá ôçí ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç
ÔìÞìáôïò (Üñèñï 4 Í. 2083/1992) åêôüò áõôþí ðïõ áíá-
ôßèåíôáé óå Üëëá üñãáíá Þ ïñßæïíôáé êáôÜ ôñüðï äéáöï-
ñåôéêü ìå ôï ðáñüí ÄéÜôáãìá. Ï Ðñüåäñïò ôçò Ðñïóùñé-
íÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò, Þ ï ÁíáðëçñùôÞò Ðñüåäñïò óå
ðåñßðôùóç áðïõóßáò Þ êùëýìáôïò ôïõ ÐñïÝäñïõ, óõì-
ìåôÝ÷åé óôç Óýãêëçôï ÷ùñßò äéêáßùìá øÞöïõ.

2. Ôï ðñüãñáììá óðïõäþí ôïõ ÔìÞìáôïò, Ýùò ôçí áõ-
ôïäýíáìç ëåéôïõñãßá ôïõ, êáôáñôßæåôáé áðü ôçí Ðñïóù-
ñéíÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç êáé åãêñßíåôáé áðü ôç Óýãêëçôï.

3. ̧ ùò ôçí áõôïäýíáìç ëåéôïõñãßá ôïõ ïéêåßïõ ÔìÞìá-
ôïò, ç ðñïêÞñõîç èÝóåùí Å.Ô.Å.Ð. êáé Å.Å.ÄÉ.Ð. ðïõ áíÞ-
êïõí óôï ÔìÞìá ãßíåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Åèíé-
êÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí ýóôåñá áðü åéóÞãçóç
ôçò ÓõãêëÞôïõ êáé ðñüôáóç ôçò ÐñïóùñéíÞò ÃåíéêÞò Óõ-
íÝëåõóçò ôïõ ÔìÞìáôïò. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ åöáñìüæïíôáé êá-
ôÜ áíáëïãßá ïé åêÜóôïôå éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ùò ðñïò ôéò
ðñïûðïèÝóåéò êáé ôéò äéáäéêáóßåò ðñïêÞñõîçò êáé ðëÞ-
ñùóçò èÝóåùí.

4. ̧ ùò ôçí áõôïäýíáìç ëåéôïõñãßá ôïõ ïéêåßïõ ÔìÞìá-
ôïò, ç ðñüóëçøç Åðéóêåðôþí Êáèçãçôþí, ÅíôåôáëìÝíùí
Åðßêïõñùí Êáèçãçôþí êáé Åéäéêþí Åðéóôçìüíùí ãßíåôáé
ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé Èñç-
óêåõìÜôùí ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôçò ÓõãêëÞôïõ êáé ðñü-
ôáóç ôçò ÐñïóùñéíÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ ÔìÞìá-
ôïò, åöáñìïæïìÝíùí êáô' áíáëïãßá ôùí åêÜóôïôå éó÷õ-
ïõóþí äéáôÜîåùí.

5. Ãéá üóá èÝìáôá äåí ñõèìßæïíôáé ìå ôï ðáñüí ÄéÜôáã-
ìá åöáñìüæïíôáé óõìðëçñùìáôéêÜ ïé éó÷ýïõóåò äéáôÜ-
îåéò ôçò ðáíåðéóôçìéáêÞò íïìïèåóßáò.

¢ñèñï 8
¸íáñîç éó÷ýïò

Ç éó÷ýò ôïõ ðáñüíôïò áñ÷ßæåé áðü ôç äçìïóßåõóÞ ôïõ
óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ) 2551



Óôïí Õðïõñãü ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí
áíáèÝôïõìå ôç äçìïóßåõóç êáé åêôÝëåóç ôïõ ðáñüíôïò.

AèÞíá, 1 Ìáñôßïõ 2004
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ÐÑÏÅÄÑÉÊÏ ÄÉÁÔÁÃÌÁ ÕÐ� ÁÑÉÈ. 84
´Éäñõóç ÔìÞìáôïò óôï ÐáíåðéóôÞìéï ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò.

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

´Å÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò:
á) ôùí Üñèñùí 24 ðáñ. 2, 50 ðáñ. 6 êáé 6 ðáñ. 6 ôïõ

Í. 1268/1982 « Ãéá ôç äïìÞ êáé ëåéôïõñãßá ôùí ÁíùôÜôùí
Åêðáéäåõôéêþí ÉäñõìÜôùí» (Á´ 87) üðùò ôï ôåëåõôáßï Üñ-
èñï óõìðëçñþèçêå ìå ôá åäáö. á êáé â ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñ-
èñïõ 48 ôïõ Í. 1404/1983 «ÄïìÞ êáé ëåéôïõñãßá ôùí Áíù-
ôÜôùí Ôå÷íïëïãéêþí ÉäñõìÜôùí» (Á´ 173), ôñïðïðïéÞèç-
êå ìå ôï åäáö. á ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ Í.
2640/1998 «ÄåõôåñïâÜèìéá Ôå÷íéêÞ ÅðáããåëìáôéêÞ Åê-
ðáßäåõóç êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (Á´ 206) êáé óõìðëçñþèç-
êå ìå ôï åäáö. â ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Í. 3027/2002
(Á´ 152) «Ñýèìéóç èåìÜôùí Ïñãáíéóìïý Ó÷ïëéêþí Êôé-
ñßùí, áíùôÜôçò åêðáßäåõóçò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

â) Ôùí Üñèñùí 50 ðáñ. 3 ôïõ Í. 1268/82 êáé 15 ðáñ. 2(è)
ôïõ Í. 2817/00 «Åêðáßäåõóç ôùí áôüìùí ìå åéäéêÝò åê-
ðáéäåõôéêÝò áíÜãêåò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (Á´ 78). 

ã) Ôïõ Üñèñïõ 29Á ôïõ Í.1558/85 (Á´137), üðùò áõôü
ðñïóôÝèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ í.2081/92 (Á´ 154) êáé
ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ. 2 ðåñ. á ôïõ Í. 2469/
97 (Á´ 38).

2. Ôïõ Ð.Ä. 81/02 «Óõã÷þíåõóç ôùí Õðïõñãåßùí Åèíé-
êÞò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíï-
ìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí (Á´ 57).

3. Ôçò áðüöáóçò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñ-
ãïý Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò
ÄÉÄÊ/Ö.1/2/13773/15.7.03 «ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí óôïí
Õöõðïõñãü Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝ-
íôñùóçò Íßêï Ìðßóôç» Â´ 985, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôç
ÄÉÄÊ/Ö.1/2/14145/21.7.2003 üìïéÜ ôçò (Â´ 1000).

4. Ôçò áðüöáóçò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí 1065956/863/Á0006/
15.7.2003 «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí
Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí» (Â´ 985).

5. Ôç ãíþìç ôçò Äéïéêïýóáò ÅðéôñïðÞò ôïõ Ðáíåðéóôç-
ìßïõ ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò (óõíåäñßáóç 5/12.11.2003).

6. Ôï ãåãïíüò üôé äå ãíùìïäüôçóå ôï Óõìâïýëéï Áíþ-
ôáôçò Ðáéäåßáò áí êáé æçôÞèçêå ç ãíþìç ôïõ ìå ôï
40265á/Â1/15.11.2003 Ýããñáöï ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò
Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí êáé üôé Ý÷åé ðáñÝëèåé Üðñá-
êôç ç ðñïèåóìßá ðïõ ïñßæïõí ïé äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 50
ðáñ. 3 ôïõ Í. 1268/82.

7. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò äéá-
ôÜãìáôïò ðñïêáëåßôáé:

á) ÅöÜðáî äáðÜíç ýøïõò 2.100.000 ÅÕÑÙ ðåñßðïõ áðü
ôçí åðéóêåõÞ êôéñéáêþí åãêáôáóôÜóåùí. 

â) ÄáðÜíç ýøïõò 147.000 ÅÕÑÙ ãéá êáèÝíá ôùí åôþí
2004.2008, áðü ôçí ðñïìÞèåéá ôïõ áíáãêáßïõ åîïðëé-
óìïý. 

ã) ÅôÞóéá äáðÜíç ìåôÜ ôçí ðëÞñç ëåéôïõñãßá ôïõ
éäñõüìåíïõ ÔìÞìáôïò ýøïõò: 1.050.000 ÅÕÑÙ ðåñßðïõ
áðü ôçí ðëÞñùóç èÝóåùí ðñïóùðéêïý, 4.700 ÅÕÑÙ ðåñß-
ðïõ áðü ôçí êáôáâïëÞ åðéäüìáôïò èÝóçò åõèýíçò êáé
åîüäùí ðáñÜóôáóçò, 60.000 ÅÕÑÙ ðåñßðïõ ãéá ôç óßôéóç
ôùí öïéôçôþí, 70.000 ÅÕÑÙ ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí ëåé-
ôïõñãéêþí åîüäùí ôïõ éäñõüìåíïõ ÔìÞìáôïò êáé 90.000
ÅÕÑÙ ðåñßðïõ, ãéá ôçí ðñïìÞèåéá óõããñáììÜôùí.

Ç áíùôÝñù õðü óôïé÷åßï á) åöÜðáî äáðÜíç èá êáëõ-
öèåß áðü ôéò ðéóôþóåéò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Äçìïóßùí
Åðåíäýóåùí (Ð.Ä.Å.)

Ç õðü óôïé÷åßï â) äáðÜíç èá êáëýðôåôáé ìÝ÷ñé êáé ôï
Ýôïò 2006 áðü ôéò ðéóôþóåéò ôïõ Åðé÷åéñçóéáêïý Ðñï-
ãñÜììáôïò Åêðáßäåõóçò êáé Áñ÷éêÞò ÅðáããåëìáôéêÞò
ÊáôÜñôéóçò (Å.Ð.Å.Á.Å.Ê.) ôïõ Ã´ Êïéíïôéêïý Ðëáéóßïõ
ÓôÞñéîçò (Ê.Ð.Ó.), åíþ ãéá ôá Ýôç 2007 êáé 2008 èá êáëõ-
öèåß áðü ôéò ðéóôþóåéò ôïõ Ð.Ä.Å.

Ç äáðÜíç ãéá áìïéâÝò ðñïóùðéêïý ìÝ÷ñé êáé ôï ïéêïíï-
ìéêü Ýôïò 2006 êáëýðôåôáé áðü ôï Å.Ð.Å.Á.Å.Ê. ôïõ Ã´
Ê.Ð.Ó. êáé áðü ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2007 êáé åîÞò èá âáñý-
íåé ôïí ôáêôéêü ðñïûðïëïãéóìü ôïõ ÕÐÅÐÈ (Åéä. ÖïñÝáò
19-250, ÊÁÅ ÏìÜäáò 0200).

Ç äáðÜíç ãéá ôï åðßäïìá èÝóçò åõèýíçò êáé ôá Ýîïäá
ðáñÜóôáóçò ç ïðïßá ãéá ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2004 ðåñéï-
ñßæåôáé óôá 1.600 ÅÕÑÙ, èá êáëõöèåß áðü ôéò ðéóôþóåéò
ôïõ Åéä. ÖïñÝá 19-110, ÊÁÅ 5115 êáé áðü ôï 2005 êáé ìå-
ôÜ èá âáñýíåé ôïí ôáêôéêü ðñïûðïëïãéóìü åêÜóôïõ ïéêï-
íïìéêïý Ýôïõò óôïí ïðïßï êáé èá åããñÜöïíôáé ó÷åôéêÝò
ðéóôþóåéò (Åéä. ÖïñÝáò 19-250, ÊÁÅ 0200).

ÄáðÜíç ãéá ôç óßôéóç öïéôçôþí ýøïõò 6.500 ÅÕÑÙ ãéá
ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2004, 30.000 ÅÕÑÙ ãéá ôï Ýôïò 2005,
45.000 ÅÕÑÙ ãéá ôï ïéê. Ýôïò 2006, 60.000 ÅÕÑÙ ãéá ôï
2007 êáé åîÞò èá âáñýíåé ôéò ðéóôþóåéò ôïõ ðñïûðïëïãé-
óìïý ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÓôåñåÜò ÅëëÜäïò êáé èá êáëý-
ðôåôáé ìå êñáôéêÞ åðé÷ïñÞãçóç (Åéä. Ö. 19-250, ÊÁÅ
2425).

Ôá ëåéôïõñãéêÜ Ýîïäá ôïõ éäñõüìåíïõ ÔìÞìáôïò ýøïõò
18.000 ÅÕÑÙ ãéá ôï 2004, 60.000 ÅÕÑÙ ãéá ôï 2005 êáé
65.000 ÅÕÑÙ ãéá ôï 2006 èá êáëõöèïýí áðü ôéò ðéóôþóåéò
ôïõ Å.Ð.ÅÁ.Å.Ê. ôïõ Ã´ Ê.Ð.Ó. Áðü ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2007
êáé åîÞò ïé äáðÜíåò áõôÝò, ýøïõò 70.000 ÅÕÑÙ ðåñßðïõ,
èá âáñýíïõí ôéò ðéóôþóåéò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÓôåñåÜò
ÅëëÜäïò êáé èá êáëýðôïíôáé ìå êñáôéêÞ åðé÷ïñÞãçóç
(Åéä. Ö. 19-250, ÊÁÅ 2421).

Ç äáðÜíç ãéá ôçí ðñïìÞèåéá ôùí óõããñáììÜôùí èá âá-
ñýíåé óå ðïóïóôü 80% ôïí ôáêôéêü ðñïûðïëïãéóìü ôïõ
ÕÐÅÐÈ åêÜóôïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò, óôïí ïðïßï êáé èá åã-
ãñÜöïíôáé ó÷åôéêÝò ðéóôþóåéò (Åéä. Ö. 19-250, ÊÁÅ 1123)
êáé óå ðïóïóôü 20% ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ Ðáíåðéóôç-
ìßïõ ÓôåñåÜò ÅëëÜäïò, ðïõ èá êáëýðôåôáé áðü ôçí êñáôé-
êÞ åðé÷ïñÞãçóç (Åéä. Ö. 19-250, ÊÁÅ 2421).

8. Ôçí 76/2004 ãíùìïäüôçóç ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðé-
êñáôåßáò, ýóôåñá áðü ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò
Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí êáé ôùí Õöõðïõñãþí Åóù-
ôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò êáé Ïé-
êïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, áðïöáóßæïõìå:
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´Áñèñï 1
´Éäñõóç - ÁðïóôïëÞ

1. Óôï ÐáíåðéóôÞìéï ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò éäñýåôáé ôï ÔìÞ-
ìá: ÐëçñïöïñéêÞò ìå åöáñìïãÝò óôç ÂéïúáôñéêÞ.

2. Ç åêðáéäåõôéêÞ ëåéôïõñãßá êáé åéóáãùãÞ ôùí ðñþôùí
öïéôçôþí ãéá ôï ùò Üíù ÔìÞìá áñ÷ßæåé áðü ôï áêáäçìáú-
êü Ýôïò: 2004-2005.

3. Ç áðïóôïëÞ ôïõ éäñõüìåíïõ ÔìÞìáôïò ìå ôçí ðñïç-
ãïýìåíç ðáñÜãñáöï áíáëýåôáé ùò åîÞò:

Ôï ÔìÞìá ÐëçñïöïñéêÞò ìå åöáñìïãÞ óôç ÂéïúáôñéêÞ
Ý÷åé ùò áðïóôïëÞ:

i) Íá ðáñÝ÷åé ôïí âáóéêü êïñìü ôùí ãíþóåùí óôçí ðëÞ-
ñùò êáèïñéóìÝíç åðéóôçìïíéêÞ ðåñéï÷Þ ôçò åðéóôÞìçò
ôçò ðëçñïöïñéêÞò êáé

ii) ôáõôï÷ñüíùò ôçí ðáñï÷Þ åîåéäéêåõìÝíùí ãíþóåùí
óôá ãíùóôéêÜ áíôéêåßìåíá ôùí: á) ðëçñïöïñéáêþí óõóôç-
ìÜôùí ìå Ýìöáóç óôï ÷þñï ôçò éáôñéêÞò / õãåßáò êáé â)
ôùí åöáñìïãþí óôçí ÉáôñéêÞ êáé ÂéïðëçñïöïñéêÞ. 

´Áñèñï 2
ÅéóáãùãÞ - Öïßôçóç - Ôßôëïé - ÄéÜñêåéá Óðïõäþí

1. Ï áñéèìüò ôùí êáô' Ýôïò åéóáêôÝùí óôï ÔìÞìá êáé ôá
ôïõ ôñüðïõ åéóáãùãÞò ïñßæïíôáé êáôÜ ôéò ðåñß åéóáãùãÞò
óðïõäáóôþí óôá ÐáíåðéóôÞìéá åêÜóôïôå éó÷ýïõóåò äéá-
ôÜîåéò. 

2.Ôï ÔìÞìá áðïíÝìåé ôßôëïõò óðïõäþí ìÝ÷ñé êáé äéäá-
êôïñéêïý äéðëþìáôïò. 

3. Ç åëÜ÷éóôç õðï÷ñåùôéêÞ äéÜñêåéá öïßôçóçò ãéá ôç ëÞ-
øç ðôõ÷ßïõ ïñßæåôáé óå ïêôþ (8) åîÜìçíá óðïõäþí.

´Áñèñï 3
ºäñõóç èÝóåùí

1. Óôï ÐáíåðéóôÞìéï éäñýïíôáé åßêïóé ìßá (21) èÝóåéò Äé-
äáêôéêïý Åñåõíçôéêïý Ðñïóùðéêïý (Ä.Å.Ð.), äÝêá (10)
èÝóåéò Åéäéêïý êáé Åñãáóôçñéáêïý Äéäáêôéêïý Ðñïóùðé-
êïý (Å.Å.ÄÉ.Ð.) êáé äÝêá (10) èÝóåéò Åéäéêïý Ôå÷íéêïý Åñ-
ãáóôçñéáêïý Ðñïóùðéêïý (Å.Ô.Å.Ð.) åê ôùí ïðïßùí ôÝó-
óåñéò (4) Ð.Å. êáôçãïñßáò, ôÝóóåñéò (4) Ô.Å. êáôçãïñßáò
êáé äýï (2) Ä.Å. êáôçãïñßáò.

´Áñèñï 4
Ãñáììáôåßá ÔìÞìáôïò

Ôï ÔìÞìá ðïõ éäñýåôáé ìå ôï ðáñüí ÄéÜôáãìá óõíéóôÜ-
ôáé Ãñáììáôåßá, ç ïðïßá ðáñÝ÷åé äéïéêçôéêÞ êáé ãñáììá-
ôåéáêÞ õðïóôÞñéîç óôï åí ãÝíåé åêðáéäåõôéêü êáé åñåõíç-
ôéêü Ýñãï ôïõ. Ç Ãñáììáôåßá ïñãáíþíåôáé êáé ëåéôïõñãåß
óå åðßðåäï ÔìÞìáôïò. 

´Áñèñï 5
Äéáäéêáóßá ðëÞñùóçò èÝóåùí Ä.Å.Ð.

1. Ç ðëÞñùóç ôùí èÝóåùí Äéäáêôéêïý Åñåõíçôéêïý
Ðñïóùðéêïý (Ä.Å.Ð.) ôïõ ôìÞìáôïò Ýùò ôçí áõôïäýíáìç
ëåéôïõñãßá ôïõ ãßíåôáé ìå ðñïêÞñõîç Þ ìå ìåôÜêëçóç Þ ìå
ìåôáêßíçóç ìÝëïõò Ä.Å.Ð., êáôÜ ôá åéäéêüôåñá ïñéæüìåíá
óôï ðáñüí Üñèñï.

2. Ç ðñïêÞñõîç ãéá ôçí ðëÞñùóç êåíþí èÝóåùí ãßíåôáé
ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé Èñç-
óêåõìÜôùí, ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôçò Ä.Å. êáé ãíþìç ôçò
ÐñïóùñéíÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ ÔìÞìáôïò, åöáñ-
ìïæüìåíùí êáôÜ ôá ëïéðÜ ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Üñèñïõ 6
ôïõ Í.2083/1992, üðùò éó÷ýïõí êÜèå öïñÜ. Ç åêëïãÞ ãß-
íåôáé áðü åíäåêáìåëÞ åêëåêôïñéêÜ óþìáôá. Óå êÜèå åêëå-

êôïñéêü óþìá óõììåôÝ÷ïõí ôá ìÝëç Ä.Å.Ð. ðïõ ôõ÷üí
õðçñåôïýí óôï ïéêåßï ôìÞìá êáé Ý÷ïõí äéêáßùìá øÞöïõ.
Áí ôá ìÝëç Ä.Å.Ð. åßíáé ëéãüôåñá áðü Ýíäåêá (11), ôï åêëå-
êôïñéêü óþìá óõìðëçñþíåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñ-
ãïý ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, ýóôåñá áðü
êëÞñùóç áðü äéðëÜóéï ôïõëÜ÷éóôïí áñéèìü ìåëþí
Ä.Å.Ð., áðü êáôÜëïãï ôïí ïðïßï åéóçãåßôáé ç Ä.Å., ýóôåñá
áðü ðñüôáóç ôçò ÐñïóùñéíÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ
ïéêåßïõ ÔìÞìáôïò. Óôïí êáôÜëïãï ìðïñïýí ôáõôü÷ñïíá
íá áíáöåñèïýí êáé üóá Üëëá ìÝëç Ä.Å.Ð. ìðïñïýí êáôÜ
ôçí êñßóç ôùí ðñïôåéíüíôùí ïñãÜíùí íá ðåñéëáìâÜíï-
íôáé óå áõôüí. Ï êáôÜëïãïò ôïí ïðïßï åéóçãåßôáé ç Ä.Å.
ðåñéëáìâÜíåé ìÝëç Ä.Å.Ð. ôïõ ßäéïõ ãíùóôéêïý áíôéêåéìÝ-
íïõ ìå ôçí ðñïò ðëÞñùóç èÝóç, ôá ïðïßá õðçñåôïýí óå
ïìïåéäÞ Þ óõããåíÞ ôìÞìáôá ôïõ ßäéïõ Þ Üëëùí Ðáíåðé-
óôçìßùí êáé áíÞêïõí óôéò âáèìßäåò ôïõ êáèçãçôÞ êáé ôïõ
áíáðëçñùôÞ êáèçãçôÞ. ÅÜí äåí õðÜñ÷ïõí Þ äåí åðáñ-
êïýí ôÝôïéá ìÝëç ïñßæïíôáé ìÝëç Ä.Å.Ð. ôçò âáèìßäáò ôïõ
êáèçãçôÞ êáé áíáðëçñùôÞ êáèçãçôÞ ôïõ óõããåíÝóôåñïõ
ãíùóôéêïý áíôéêåéìÝíïõ. Óå êÜèå åêëåêôïñéêü óþìá ðñï-
åäñåýåé ï ðñüåäñïò Þ ï áíôéðñüåäñïò ôçò Ä.Å. Óå ðåñß-
ðôùóç ðïõ äåí Ý÷åé ïñéóèåß ùò ìÝëïò ôïõ åêëåêôïñéêïý
óþìáôïò, ðñïåäñåýåé áõôïý ÷ùñßò äéêáßùìá øÞöïõ. 

Ãéá ôç óõãêñüôçóç ôïõ åêëåêôïñéêïý óþìáôïò åêäßäå-
ôáé ó÷åôéêÞ äéáðéóôùôéêÞ ðñÜîç ôïõ Õðïõñãïý. Ãéá êÜèå
ðñïêçñõóóüìåíç èÝóç Ä.Å.Ð. ïñßæåôáé ìå áðüöáóç ôïõ
óþìáôïò ôùí åêëåêôüñùí ôñéìåëÞò åéóçãçôéêÞ åðéôñïðÞ,
óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 6 êåö. Ã´ ðáñ. 1 ôïõ
Í. 2083/92, ç ïðïßá êáôáñôßæåé êáé õðïâÜëåé óôçí ÄÅ åéäé-
êÜ áéôéïëïãçìÝíç Ýêèåóç. ÌÝóá óôçí ðñïâëåðüìåíç áðü
ôï íüìï ðñïèåóìßá óõíÝñ÷åôáé óå êïéíÞ óõíåäñßáóç ç
Ä.Å. êáé ôï óþìá ôùí åêëåêôüñùí. Ï äéïñéóìüò ôïõ ìÝ-
ëïõò Ä.Å.Ð. ãßíåôáé ìå ÐñÜîç ôïõ ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò Ä.Å.,
ðïõ äçìïóéåýåôáé óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò,
ýóôåñá áðü ôçí Üóêçóç ôïõ åëÝã÷ïõ íïìéìüôçôáò áðü
ôïí Õðïõñãü ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí. ÊáôÜ
ôá ëïéðÜ ãéá ôçí åêëïãÞ åöáñìüæïíôáé áíáëüãùò ïé éó÷ý-
ïõóåò äéáôÜîåéò ôçò ðáíåðéóôçìéáêÞò íïìïèåóßáò.

3. Ç äéáäéêáóßá ðëÞñùóçò êåíþí èÝóåùí Ä.Å.Ð. ìå ìå-
ôÜêëçóç ãßíåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáé-
äåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, ýóôåñá áðü åéóÞãçóç ôçò Ä.Å.
êáé ðñüôáóç ôçò ÐñïóùñéíÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ ïé-
êåßïõ ôìÞìáôïò, åöáñìïæïìÝíùí áíáëüãùò ôùí äéáôÜîå-
ùí ôïõ Üñèñïõ 16 ôïõ Í.1268/1982, üðùò Ý÷åé ôñïðïðïé-
çèåß êáé éó÷ýåé êÜèå öïñÜ.

Ãéá ôç ìåôÜêëçóç áðïöáóßæåé åíäåêáìåëÝò åêëåêôïñéêü
óþìá, ôï ïðïßï óõãêñïôåßôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý
ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, ýóôåñá áðü êëÞ-
ñùóç, áðü äéðëÜóéï ôïõëÜ÷éóôïí áñéèìü ìåëþí Ä.Å.Ð.
áðü êáôÜëïãï ôïí ïðïßï åéóçãåßôáé ç Ä.Å. ýóôåñá áðü
ðñüôáóç ôçò ÐñïóùñéíÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ ïéêåß-
ïõ ôìÞìáôïò. Óôïí êáôÜëïãï ìðïñïýí ôáõôü÷ñïíá íá
áíáöåñèïýí êáé üóá Üëëá ìÝëç Ä.Å.Ð. ìðïñïýí êáôÜ ôçí
êñßóç ôùí ðñïôåéíüíôùí ïñãÜíùí íá ðåñéëáìâÜíïíôáé ó´
áõôüí. Ï êáôÜëïãïò ôïí ïðïßï åéóçãåßôáé ç Ä.Å. ðåñéëáì-
âÜíåé ìÝëç Ä.Å.Ð. ôïõ ßäéïõ ãíùóôéêïý áíôéêåéìÝíïõ ìå
ôçí ðñïò ðëÞñùóç èÝóç, ôá ïðïßá õðçñåôïýí óå ïìïåéäÞ
Þ óõããåíÞ ôìÞìáôá ôïõ ßäéïõ Þ Üëëùí Ðáíåðéóôçìßùí êáé
áíÞêïõí óôç âáèìßäá ôïõ êáèçãçôÞ. 

ÅÜí äåí õðÜñ÷ïõí Þ äåí åðáñêïýí êáèçãçôÝò ôïõ ßäéïõ
ãíùóôéêïý áíôéêåéìÝíïõ, ï êáôÜëïãïò óõìðëçñþíåôáé ìå
êáèçãçôÝò ôïõ óõããåíÝóôåñïõ ãíùóôéêïý áíôéêåéìÝíïõ.
Ôïõ åêëåêôïñéêïý óþìáôïò ðñïåäñåýåé ï ðñüåäñïò ôçò
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ÄÅ. Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí Ý÷åé ïñéóèåß ùò ìÝëïò ôïõ åêëå-
êôïñéêïý óþìáôïò, ðñïåäñåýåé áõôïý ÷ùñßò äéêáßùìá
øÞöïõ. Ãéá ôç óõãêñüôçóç ôïõ åêëåêôïñéêïý óþìáôïò
åêäßäåôáé ó÷åôéêÞ êáôÜ ðåñßðôùóç äéáðéóôùôéêÞ ðñÜîç
ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí. Êá-
ôÜ ôá ëïéðÜ ãéá ôçí ðëÞñùóç èÝóåùí Ä.Å.Ð. ìå ìåôÜêëç-
óç åöáñìüæïíôáé ïé éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ôçò ðáíåðéóôç-
ìéáêÞò íïìïèåóßáò.

4. Ç ðëÞñùóç êåíþí èÝóåùí Ä.Å.Ð. ìå ìåôáêßíçóç ìÝ-
ëïõò Ä.Å.Ð. áðü Üëëï ôìÞìá ôïõ éäßïõ Þ Üëëïõ Ðáíåðé-
óôçìßïõ, ãßíåôáé õðü ôéò ðñïûðïèÝóåéò êáé ôïõò ðåñéïñé-
óìïýò ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Í. 2517/1997 (Á´160), üðùò åêÜ-
óôïôå éó÷ýïõí ìå ðñÜîç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò ÄÅ, ýóôåñá
áðü áßôçóç ôïõ åíäéáöåñïìÝíïõ ìÝëïõò Ä.Å.Ð., áéôéïëï-
ãçìÝíç óýìöùíç ãíþìç ôçò ãåíéêÞò óõíÝëåõóçò ôïõ ôìÞ-
ìáôïò ðñïÝëåõóçò êáé ôçò Ä.Å. ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ìåôÜ
áðü åéóÞãçóç ôçò ÐñïóùñéíÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ
ïéêåßïõ ôìÞìáôïò.

5. Ïé äéáôÜîåéò ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ éó÷ý-
ïõí áíáëüãùò êáé ãéá ôçí ìåôáêßíçóç åðéìåëçôþí, âïç-
èþí êáé åðéóôçìïíéêþí óõíåñãáôþí áðü Üëëï ôìÞìá Üë-
ëïõ Ðáíåðéóôçìßïõ.

´Áñèñï 6
ËïéðÝò ñõèìßóåéò

1. ¸ùò üôïõ åîáóöáëéóèïýí ïé ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí
áõôïäýíáìç ëåéôïõñãßá ôïõ ÔìÞìáôïò, ç äéïßêçóÞ ôïõ
áóêåßôáé áðü ÐñïóùñéíÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ðïõ ïñßæåôáé
ìå ðñÜîç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Ä.Å. ýóôåñá áðü áðüöáóÞ
ôçò. Ç ÐñïóùñéíÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç áðïôåëåßôáé áðü ðÝ-
íôå (5) ôïõëÜ÷éóôïí ìÝëç Ä.Å.Ð., ôùí ïðïßùí ôï ãíùóôéêü
áíôéêåßìåíï ðñÝðåé íá åßíáé ó÷åôéêü ìå ôçí åðéóôÞìç ðïõ
êáëëéåñãåß ôï ïéêåßï ÔìÞìá. Ìå ôçí ßäéá ðñÜîç ïñßæïíôáé
ìåôáîý ôùí ìåëþí ôçò ï Ðñüåäñïò êáé ï ÁíáðëçñùôÞò
Ðñüåäñïò, ïé ïðïßïé ðñÝðåé íá êáôÝ÷ïõí èÝóç Ä.Å.Ð. ôçò
âáèìßäáò ôïõ ÊáèçãçôÞ Þ ÁíáðëçñùôÞ ÊáèçãçôÞ. ÊáèÞ-
êïíôá ãñáììáôÝá áóêåß ï ÃñáììáôÝáò ôïõ ÔìÞìáôïò Þ ï
íüìéìïò áíáðëçñùôÞò ôïõ Þ äéïéêçôéêüò õðÜëëçëïò óôçí
ðåñßðôùóç ðïõ äåí Ý÷åé ôïðïèåôçèåß ÃñáììáôÝáò. Óôçí
ÐñïóùñéíÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç óõììåôÝ÷ïõí õðï÷ñåùôéêÜ
üëá ôá ìÝëç Ä.Å.Ð. ðïõ õðçñåôïýí óôï ÔìÞìá êáé äýï (2)
åêðñüóùðïé ôùí öïéôçôþí, åö' üóïí Ý÷ïõí åéóá÷èåß öïé-
ôçôÝò óôï ÔìÞìá. Ç ÐñïóùñéíÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç áóêåß
ôéò áñìïäéüôçôåò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôéò êåßìåíåò äéá-
ôÜîåéò ãéá ôçí ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ÔìÞìáôïò (Üñèñï 4
Í.2083/1992) åêôüò áõôþí ðïõ áíáôßèåíôáé óå Üëëá üñ-
ãáíá Þ ïñßæïíôáé êáôÜ ôñüðï äéáöïñåôéêü ìå ôï ðáñüí
ÄéÜôáãìá. Ï Ðñüåäñïò ôçò ÐñïóùñéíÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝ-
ëåõóçò, Þ ï ÁíáðëçñùôÞò Ðñüåäñïò óå ðåñßðôùóç
áðïõóßáò Þ êùëýìáôïò ôïõ ÐñïÝäñïõ, óõììåôÝ÷åé óôç
Óýãêëçôï ÷ùñßò äéêáßùìá øÞöïõ.

2. Ôï ðñüãñáììá óðïõäþí ôïõ ÔìÞìáôïò, Ýùò ôçí áõ-
ôïäýíáìç ëåéôïõñãßá ôïõ, êáôáñôßæåôáé áðü ôçí Ðñïóù-
ñéíÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç êáé åãêñßíåôáé áðü ôç Ä.Å..

3. ̧ ùò ôçí áõôïäýíáìç ëåéôïõñãßá ôïõ ïéêåßïõ ÔìÞìá-
ôïò, ç ðñïêÞñõîç èÝóåùí Å.Ô.Å.Ð. êáé Å.Å.ÄÉ.Ð. ðïõ áíÞ-
êïõí óôï ÔìÞìá ãßíåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Åèíé-
êÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí ýóôåñá áðü åéóÞãçóç
ôçò Ä.Å. êáé ðñüôáóç ôçò ÐñïóùñéíÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõ-
óçò ôïõ ÔìÞìáôïò. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ åöáñìüæïíôáé êáôÜ
áíáëïãßá ïé åêÜóôïôå éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ùò ðñïò ôéò
ðñïûðïèÝóåéò êáé ôéò äéáäéêáóßåò ðñïêÞñõîçò êáé ðëÞ-
ñùóçò èÝóåùí.

4. ̧ ùò ôçí áõôïäýíáìç ëåéôïõñãßá ôïõ ÔìÞìáôïò, ç ðñü-
óëçøç Åðéóêåðôþí Êáèçãçôþí, ÅíôåôáëìÝíùí Åðßêïõñùí
Êáèçãçôþí êáé Åéäéêþí Åðéóôçìüíùí ãßíåôáé ìå áðüöáóç
ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí ýóôå-
ñá áðü åéóÞãçóç ôçò Ä.Å. êáé ðñüôáóç ôçò ÐñïóùñéíÞò Ãå-
íéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ ÔìÞìáôïò, åöáñìïæïìÝíùí êáô'
áíáëïãßá ôùí åêÜóôïôå éó÷õïõóþí äéáôÜîåùí.

5. Ãéá üóá èÝìáôá äåí ñõèìßæïíôáé ìå ôï ðáñüí ÄéÜôáã-
ìá åöáñìüæïíôáé óõìðëçñùìáôéêÜ ïé éó÷ýïõóåò äéáôÜ-
îåéò ôçò ðáíåðéóôçìéáêÞò íïìïèåóßáò.

¢ñèñï 7
´Åíáñîç éó÷ýïò

Ç éó÷ýò ôïõ ðáñüíôïò áñ÷ßæåé áðü ôç äçìïóßåõóÞ ôïõ
óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.

Óôïí Õðïõñãü ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí
áíáèÝôïõìå ôç äçìïóßåõóç êáé åêôÝëåóç ôïõ ðáñüíôïò
äéáôÜãìáôïò.

AèÞíá, 1 Ìáñôßïõ 2004
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÐÏÕËÏÓ

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÕÖÕÐ. ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÕÖÕÐ. ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ 
ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ

ÍÉÊÏÓ ÖÁÑÌÁÊÇÓ ÍÉÊÏÓ ÌÐÉÓÔÇÓ 

ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ
ÊÁÉ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ

ÐÅÔÑÏÓ Ä. ÅÕÈÕÌÉÏÕ

F

ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
(3)

Êùäéêïðïßçóç êáé óõìðëÞñùóç ôùí äéáôÜîåùí ôçò ÐñÜ-
îçò ÓÍÐ 45/19.12.2000, üðùò éó÷ýåé, ç ïðïßá áöïñÜ
ôá ìÝóá êáé äéáäéêáóßåò åöáñìïãÞò ôçò íïìéóìáôéêÞò
ðïëéôéêÞò áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò

ÔÑÁÐÅÆÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ
ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÍÏÌÉÓÌÁÔÉÊÇÓ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ

(ÐñÜîç Áñéè. 54 /27.2.2004)
Áöïý Ýëáâå õðüøç:
á) ôá ¢ñèñá 2, 35á, êáé 55 ôïõ Êáôáóôáôéêïý ôçò ÔñÜ-

ðåæáò ôçò ÅëëÜäïò,
â) ôçí ÐñÜîç ÓÍÐ 45/19.12.2000 «ÌÝóá êáé äéáäéêáóßåò

Üóêçóçò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò
ÅëëÜäïò», üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôçí ÐñÜîç ÓÍÐ
49/2.7.2002,

ã) ôçí ÊáôåõèõíôÞñéá ÃñáììÞ ÅÊÔ/2000/7 ôçò Åõñù-
ðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò, ó÷åôéêÜ ìå ôá ìÝóá êáé ôéò
äéáäéêáóßåò Üóêçóçò ôçò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò ôïõ Åõ-
ñùóõóôÞìáôïò, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôçí Êáôåõèõ-
íôÞñéá ÃñáììÞ ÅÊÔ/2003/16,

ä) ôçí ÊáôåõèõíôÞñéá ÃñáììÞ ÅÊÔ/2001/3 ôçò Åõñù-
ðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò, ó÷åôéêÜ ìå ôï Äéåõñùðáúêü
ÁõôïìáôïðïéçìÝíï Óýóôçìá Ôá÷åßáò ÌåôáöïñÜò Êåöá-
ëáßùí óå Óõíå÷Þ ×ñüíï (TARGET), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå
ìå ôçí ÊáôåõèõíôÞñéá ÃñáììÞ ÅÊÔ/2002/1 êáé ôçí Êáôåõ-
èõíôÞñéá ÃñáììÞ ÅÊÔ/2003/6,

å) ôï Êáôáóôáôéêü ôïõ Åõñùðáúêïý ÓõóôÞìáôïò Êå-
íôñéêþí Ôñáðåæþí êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðå-
æáò, áðïöÜóéóå:

íá êùäéêïðïéÞóåé êáé óõìðëçñþóåé ôéò äéáôÜîåéò ôçò
ÐñÜîçò ÓÍÐ 45/19.12.2000 «ÌÝóá êáé äéáäéêáóßåò Üóêç-
óçò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜ-
äïò», üðùò éó÷ýåé, ùò åîÞò:
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Áðü 8çò Ìáñôßïõ 2004, ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò, ùò ìÝ-
ëïò ôïõ ÅõñùóõóôÞìáôïò êáé óýìöùíá ìå ôéò ðñïáíá-
öåñèåßóåò äéáôÜîåéò, ÷ñçóéìïðïéåß ôá áêüëïõèá ìÝóá êáé
äéáäéêáóßåò åöáñìïãÞò ôçò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò êáé
ðáñÝ÷åé åíäïçìåñÞóéá ðßóôùóç óôï ðëáßóéï ëåéôïõñãßáò
ôïõ ÓõóôÞìáôïò Ðëçñùìþí ÅÑÌÇÓ (óôï åîÞò «Óýóôçìá
ÅÑÌÇÓ») êáé ôïõ ÓõóôÞìáôïò TARGET ùò áêïëïýèùò:

ÊåöÜëáéï É: Áíôéóõìâáëëüìåíïé óôéò ðñÜîåéò íïìéóìáôé-
êÞò ðïëéôéêÞò

1. Ïé ðñÜîåéò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò äéåíåñãïýíôáé ìå-
ôáîý ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò êáé ôùí ðéóôùôéêþí éäñõ-
ìÜôùí ðïõ åßíáé åãêáôåóôçìÝíá óôçí ÅëëÜäá, (óõìðåñé-
ëáìâáíïìÝíïõ êáé ôïõ Ôá÷õäñïìéêïý Ôáìéåõôçñßïõ),
åöüóïí ôá åí ëüãù ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá (óôï åîÞò «áíôé-
óõìâáëëüìåíïé»):

á) õðüêåéíôáé óôï óýóôçìá ôùí åëÜ÷éóôùí õðï÷ñåùôé-
êþí áðïèåìáôéêþí (õðï÷ñåùôéêþí êáôáèÝóåùí) ðïõ êá-
èïñßæåôáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá (ÅÊÔ)
óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Êáíïíéóìïý (ÅÊ) ôïõ Óõì-
âïõëßïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ̧ íùóçò 2531/98 êáé ôïõ Êáíï-
íéóìïý (ÅÊ) 1745/2003 ôçò ÅÊÔ, üðùò åêÜóôïôå éó÷ýïõí,

â) õðüêåéíôáé åßôå óôçí åðïðôåßá ôçò ÔñÜðåæáò ôçò Åë-
ëÜäïò Þ Üëëçò áñìüäéáò åðïðôéêÞò áñ÷Þò ôçò Åõñùðáú-
êÞò ¸íùóçò óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2076/92,
üðùò éó÷ýåé, ìå ôïí ïðïßï åíóùìáôþèçêå óôçí åëëçíéêÞ
íïìïèåóßá ç Ïäçãßá 89/646/ÅÏÊ, üðùò êùäéêïðïéÞèçêå
ìå ôçí Ïäçãßá 2000/12/ÅÊ, åßôå óå éóïäýíáìç åðïðôåßá
áðü áíôßóôïé÷åò áñ÷Ýò xùñþí åêôüò ôçò ÅõñùðáúêÞò
¸íùóçò,

ã) ðëçñïýí ôéò ðñïûðïèÝóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôéò
ó÷åôéêÝò ìå ôçí êåöáëáéáêÞ åðÜñêåéá êáé ôá óõóôÞìáôá
åóùôåñéêïý åëÝã÷ïõ äéáôÜîåéò, üðùò åîåéäéêåýïíôáé óå
áðïöÜóåéò ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, êáé ç ïéêïíïìéêÞ
êáôÜóôáóÞ ôïõò äåí äçìéïõñãåß áìöéâïëßåò ùò ðñïò ôç
äõíáôüôçôá åêðëÞñùóçò ôùí õðï÷ñåþóåþí ôïõò,

ä) ôçñïýí ëïãáñéáóìü äéáêáíïíéóìïý óôçí ÔñÜðåæá
ôçò ÅëëÜäïò óôï ðëáßóéï ôïõ ÓõóôÞìáôïò ÅÑÌÇÓ.

2. Ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé ðïõ éêáíïðïéïýí ôá ðéï ðÜíù
êñéôÞñéá êáôáëëçëüôçôáò ìðïñïýí íá êÜíïõí ÷ñÞóç ôùí
ðÜãéùí äéåõêïëýíóåùí ïñéáêÞò ÷ñçìáôïäüôçóçò êáé
áðïäï÷Þò êáôáèÝóåùí êáé íá óõììåôÝ÷ïõí óôéò ôáêôéêÝò
äçìïðñáóßåò ãéá ôç äéåíÝñãåéá ðñÜîåùí áíïéêôÞò áãï-
ñÜò óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò ÐñÜîçò.

3. Äåí ôßèåíôáé åê ôùí ðñïôÝñùí ðåñéïñéóìïß Þ ðñïûðï-
èÝóåéò ùò ðñïò ôçí åðéëïãÞ ôùí áíôéóõìâáëëïìÝíùí ðïõ
äéêáéïýíôáé íá óõììåôÝ÷ïõí óå ðñÜîåéò ïñéóôéêÞò áãï-
ñÜò Þ ðþëçóçò ôùí áðïäåêôþí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí
(óôï åîÞò: «ôßôëùí») ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï ÊåöÜëáéï V,
ðáñÜãñáöïò Á.7. Óå ü,ôé áöïñÜ åéäéêÜ ôéò ðñÜîåéò áõôÝò,
ùò «áíôéóõìâáëëüìåíïé» íïïýíôáé êáô� áñ÷Þí êáé íïìéêÜ
ðñüóùðá ôá ïðïßá äåí åßíáé ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá, éó÷ýïõ-
óáò åí ðñïêåéìÝíù ôçò äéÜôáîçò ôçò ðáñáãñÜöïõ Ã.2 ôïõ
Êåöáëáßïõ VI ôçò ðáñïýóáò ÐñÜîçò. 

4. á) Ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò äýíáôáé íá åðéëÝãåé ðå-
ñéïñéóìÝíï áñéèìü áíôéóõìâáëëïìÝíùí ãéá ôç äéåíÝñãåéá
ôùí ðñÜîåùí íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò, ïé ïðïßåò áðïóêï-
ðïýí óôçí åîïìÜëõíóç âñá÷õ÷ñüíéùí äéáêõìÜíóåùí ôçò
ñåõóôüôçôáò êáé, äéåíåñãïýíôáé ìÝóù (i) ôá÷åßáò äçìï-
ðñáóßáò Þ/êáé (ii) äéìåñþí äéáäéêáóéþí, ìå ôç ìïñöÞ:

� áíôéóôñåðôÝùí ðñÜîåùí, 
� ðñÜîåùí ïñéóôéêÞò áãïñÜò Þ ðþëçóçò ôßôëùí, 
� ðñÜîåùí áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí, êáé

� ðñÜîåùí ãéá ôçí áðïäï÷Þ êáôáèÝóåùí êáèïñéóìÝíçò
äéÜñêåéáò. 

Ïé åí ëüãù áíôéóõìâáëëüìåíïé åðéëÝãïíôáé ìå âÜóç ôá
áêüëïõèá êñéôÞñéá:

� äñáóôçñéüôçôá óôç äéáôñáðåæéêÞ áãïñÜ ÷ñÞìáôïò, 
� åìðåéñßá êáé éêáíüôçôá íá äéåíåñãïýí áðïôåëåóìáôé-

êÜ ðñÜîåéò áíïéêôÞò áãïñÜò, 
� äõíáôüôçôá õðïâïëÞò ðñïóöïñþí ìåãÜëçò áîßáò. 
ÅéäéêÜ óôçí ðåñßðôùóç ôùí ðñÜîåùí áíôáëëáãÞò íïìé-

óìÜôùí, ôá êýñéá êñéôÞñéá áöïñïýí óôçí éêáíüôçôá äéå-
íÝñãåéáò óõíáëëáãþí ìåãÜëçò áîßáò óôçí áãïñÜ óõíáë-
ëÜãìáôïò ìå áðïôåëåóìáôéêü ôñüðï êáé óôç öåñåããõü-
ôçôá ôùí áíôéóõìâáëëïìÝíùí, üðùò åîåéäéêåýåôáé óôçí
ðáñÜãñáöï Ä.1 ôïõ Êåöáëáßïõ VI ôçò ðáñïýóáò ÐñÜ-
îçò.

â) ÊáôÜ ôç äéåíÝñãåéá ôá÷åßáò äçìïðñáóßáò Þ äéìåñþí
óõíáëëáãþí, ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò, åÜí äåí ìðïñåß ãéá
ëåéôïõñãéêïýò ëüãïõò íá åêôåëÝóåé êÜèå ðñÜîç ìå üëïõò
ôïõò åðéëåãÝíôåò ãéá ôç óõãêåêñéìÝíç êáôçãïñßá áíôé-
óõìâáëëoìÝíïõò, åöáñìüæåé ôçí åê ðåñéôñïðÞò åðéëïãÞ
áíôéóõìâáëëïìÝíùí (ìåôáîý áõôþí ðïõ Ý÷ïõí åðéëåãåß
ãéá áõôÝò ôéò êáôçãïñßåò ðñÜîåùí), þóôå íá åîáóöáëßæåé
óå üëïõò ßóåò åõêáéñßåò ðñüóâáóçò.

5. Ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò äýíáôáé íá áðïöáóßæåé, ÷ù-
ñßò ðñïçãïýìåíç åéäïðïßçóç ôùí áíôéóõìâáëëïìÝíùí,
íá ðåñéïñßóåé, íá áíáóôåßëåé Þ íá áñíçèåß ôçí ðñüóâáóç
ôùí áíôéóõìâáëëïìÝíùí óå ïðïéáäÞðïôå áðü ôéò ðñÜîåéò
íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò ðïõ êáëýðôåé ç ðáñïýóá ÐñÜîç,
åíçìåñþíïíôáò ôïõò áíôéóõìâáëëïìÝíïõò ãéá ôçí áðü-
öáóÞ ôçò áõôÞ.

6. Áíôéóõìâáëëüìåíïé ìå Ýäñá ôçí ÅëëÜäá, êáèþò êáé
ôá õðïêáôáóôÞìáôá ôùí áëëïäáðþí ðéóôùôéêþí éäñõìÜ-
ôùí ðïõ ëåéôïõñãïýí óôçí ÅëëÜäá, óõììåôÝ÷ïõí óôéò
ðñÜîåéò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò ìüíï ìÝóù ìßáò õðçñå-
óéáêÞò ôïõò ìïíÜäáò, ôçí ïðïßá äçëþíïõí åããñÜöùò
óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò.

ÊåöÜëáéï IÉ: ÐñÜîåéò áíïéêôÞò áãïñÜò
Ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò åíåñãþíôáò óýìöùíá ìå ôïõò

åêÜóôïôå éó÷ýïíôåò êáíüíåò ôïõ ÅõñùóõóôÞìáôïò, äéå-
íåñãåß ôéò áêüëïõèåò ðñÜîåéò áíïéêôÞò áãïñÜò ìå ôïõò
áíôéóõìâáëëïìÝíïõò ðïõ ðëçñïýí ôéò ó÷åôéêÝò ðñïûðï-
èÝóåéò ôïõ Êåöáëáßïõ É:

Á. ÁíôéóôñåðôÝåò ðñÜîåéò
1. Ïé áíôéóôñåðôÝåò ðñÜîåéò áðïôåëïýí ôï êýñéï ìÝóï

åêôÝëåóçò ðñÜîåùí áíïéêôÞò áãïñÜò êáé ìðïñïýí íá
÷ñçóéìïðïéçèïýí ôüóï ãéá ôç ÷ïñÞãçóç üóï êáé ãéá ôçí
áðïññüöçóç ñåõóôüôçôáò. 

2. ÊáôÜ ôç äéåíÝñãåéá ôùí áíôéóôñåðôÝùí ðñÜîåùí, ç
ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò, á) ÷ïñçãåß äÜíåéá Ýíáíôé åíå÷ýñïõ
åðß áðïäåêôþí ôßôëùí, üðùò áõôïß ïñßæïíôáé óôï ÊåöÜ-
ëáéï V ôçò ðáñïýóáò ÐñÜîçò, Þ â) áãïñÜæåé Þ ðùëåß áðï-
äåêôïýò ôßôëïõò ìå óõìöùíßá, áíôéóôïß÷ùò, åðáíáðþëç-
óçò Þ åðáíáãïñÜò ôïõò. Ïé üñïé ôùí ùò Üíù óõíáëëáãþí
åîåéäéêåýïíôáé óôç «Óýìâáóç ×ñçìáôïäüôçóçò êáé Ðá-
ñï÷Þò Åíå÷ýñïõ» êáé ôç «Óýìâáóç Ðþëçóçò Ôßôëùí ìå
Óõìöùíßá ÅðáíáãïñÜò» ìåôáîý ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜ-
äïò êáé ôùí áíôéóõìâáëëïìÝíùí. 

3. ÁíÜëïãá ìå ôçí êáôÜ ôá ðñïâëåðüìåíá óôï ÊåöÜëáéï
VÉ ôçò ðáñïýóáò ÐñÜîçò, ìÝèïäï äéåíÝñãåéÜò ôïõò, ïé
áíôéóôñåðôÝåò ðñÜîåéò äéáêñßíïíôáé óå äýï âáóéêÝò êá-
ôçãïñßåò:
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á) ðñÜîåéò ìÝóù ôçò äéåíÝñãåéáò ôáêôéêþí, ôõðïðïéç-
ìÝíùí äçìïðñáóéþí, óôéò ïðïßåò äýíáíôáé íá óõììåôÜ-
ó÷ïõí üëïé ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé ðïõ ðëçñïýí ôéò ðñïû-
ðïèÝóåéò ôïõ Êåöáëáßïõ É, ðáñÜãñáöïò 1 ôçò ðáñïýóáò
ÐñÜîçò. Óå áõôÝò ðåñéëáìâÜíïíôáé:

(i) ïé ðñÜîåéò êýñéáò áíá÷ñçìáôïäüôçóçò, ïé ïðïßåò
áðïôåëïýí ôï êýñéï ìÝóï ÷ïñÞãçóçò ñåõóôüôçôáò ðñïò
ôï ÷ñçìáôïðéóôùôéêü ôïìÝá êáé ðñáãìáôïðïéïýíôáé ìßá
öïñÜ ôçí åâäïìÜäá, ìå äéÜñêåéá, êáôÜ êáíüíá, 7 çìåñþí. 

(ii) ïé ðñÜîåéò áíá÷ñçìáôïäüôçóçò ðéï ìáêñïðñüèå-
óìçò äéÜñêåéáò ðïõ äéåíåñãïýíôáé, êÜèå ìÞíá ìå äéÜñ-
êåéá, êáôÜ êáíüíá, ôñåéò ìÞíåò êáé ìå óêïðü ôçí ÷ïñÞãç-
óç ðñüóèåôçò ñåõóôüôçôáò ðñïò ôï ÷ñçìáôïðéóôùôéêü
ôïìÝá, ãéá áíôßóôïé÷ï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.

(iii) äéáñèñùôéêÞò öýóåùò ðñÜîåéò ãéá ôç ÷ïñÞãçóç
ñåõóôüôçôáò, ìå äéÜñêåéá ðïõ êáèïñßæåôáé êáôÜ ðåñß-
ðôùóç, ïé ïðïßåò äéåíåñãïýíôáé óå ôáêôéêÞ Þ ìç ôáêôéêÞ
âÜóç ãéá ôçí ðñïóáñìïãÞ ôçò äéáñèñùôéêÞò èÝóçò ñåõ-
óôüôçôáò ôïõ ÅõñùóõóôÞìáôïò Ýíáíôé ôïõ ÷ñçìáôïðé-
óôùôéêïý ôïìÝá1. 

â) ðñÜîåéò ðïõ ìðïñïýí íá äéåíåñãçèïýí åßôå ìÝóù ôá-
÷åßáò äçìïðñáóßáò åßôå óå äéìåñÞ âÜóç, ìå ðåñéïñéóìÝíï
áñéèìü áíôéóõìâáëëïìÝíùí óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò
ôïõ Êåöáëáßïõ É, ðáñÜãñáöïò 4. 

Óå áõôÝò ðåñéëáìâÜíïíôáé, ïé ðñÜîåéò åîïìÜëõíóçò
âñá÷õ÷ñüíéùí äéáêõìÜíóåùí ôçò ñåõóôüôçôáò, ïé ïðïßåò
åêôåëïýíôáé êáôÜ ðåñßðôùóç, ìå óêïðü ôç ÷ïñÞãçóç Þ
Üíôëçóç ñåõóôüôçôáò êáé ìå äéÜñêåéá ðïõ êáèïñßæåôáé
êáôÜ ðåñßðôùóç. 

B. ÐñÜîåéò ïñéóôéêÞò áãïñÜò Þ ðþëçóçò ôßôëùí
Ïé ðñÜîåéò ïñéóôéêÞò áãïñÜò Þ ðþëçóçò ôßôëùí áöï-

ñïýí ðñÜîåéò êáôÜ ôéò ïðïßåò ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò
áãïñÜæåé (Þ ðùëåß) ìå ïñéóôéêÝò óõìöùíßåò áðïäåêôïýò
ôßôëïõò áðü (Þ ðñïò) ôçí áãïñÜ. Ïé ðñÜîåéò áõôÝò äéå-
íåñãïýíôáé äéìåñþò (÷ùñßò äçìïðñáóßá) ìå Ýíáí Þ ðå-
ñéóóüôåñïõò áíôéóõìâáëëïìÝíïõò êáé ÷ñçóéìïðïéïýíôáé
ãéá óêïðïýò ðáñï÷Þò Þ áðïññüöçóçò ñåõóôüôçôáò óå
åîáéñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò. ÌÝóù áõôþí ìðïñåß íá åðéäéù-
÷èåß ç åîïìÜëõíóç âñá÷õ÷ñüíéùí äéáêõìÜíóåùí ñåõóôü-
ôçôáò êáé ç ðñïóáñìïãÞ ôçò äéáñèñùôéêÞò èÝóçò ôïõ
ÅõñùóõóôÞìáôïò Ýíáíôé ôïõ ÷ñçìáôïðéóôùôéêïý ôïìÝá.

Ã. ̧ êäïóç ðéóôïðïéçôéêþí ÷ñÝïõò ôçò ÅÊÔ2

1. Ïé ðñÜîåéò áöïñïýí ôç äéÜèåóç áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò
ÅëëÜäïò ðéóôïðïéçôéêþí ÷ñÝïõò ôçò ÅÊÔ ìÝóù ôçò äéåíÝñ-
ãåéáò ôáêôéêþí äçìïðñáóéþí óôéò ïðïßåò ìðïñïýí íá óõì-
ìåôÜó÷ïõí üëïé ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé êáôÜ ôá ïñéæüìåíá
óôï ÊåöÜëáéï É, ðáñÜãñáöïò 1, ìå óêïðü ôçí áðïññüöçóç
ñåõóôüôçôáò. Ôá ðéóôïðïéçôéêÜ ÷ñÝïõò ôçò ÅÊÔ åêäßäïíôáé
óå ôéìÞ êáôþôåñç ôçò ïíïìáóôéêÞò êáôÜ ôï ðñïåîïöëçôéêü
åðéôüêéï (at a discount), äéáôßèåíôáé óå ôáêôéêÞ Þ ìç ôáêôéêÞ
âÜóç êáé Ý÷ïõí äéÜñêåéá ìéêñüôåñç ôùí 12 ìçíþí. 

2. ÌÝóù ôçò Ýêäïóçò ðéóôïðïéçôéêþí ÷ñÝïõò åðéäéþêåôáé
ç ðñïóáñìïãÞ ôçò äéáñèñùôéêÞò èÝóçò ôïõ ÅõñùóõóôÞìá-
ôïò Ýíáíôé ôïõ ÷ñçìáôïðéóôùôéêïý ôïìÝá ãéá ôç äçìéïõñãßá
(Þ äéåýñõíóç) åíüò åëëåßììáôïò ñåõóôüôçôáò óôçí áãïñÜ. 

Ä. ÐñÜîåéò áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí
1. Ïé ðñÜîåéò áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí áöïñïýí ôçí

áãïñÜ (Þ ðþëçóç) åõñþ áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò
Ýíáíôé îÝíïõ íïìßóìáôïò óôçí ôñÝ÷ïõóá éóïôéìßá, ìå ôáõ-
ôü÷ñïíç ðþëçóç (Þ áãïñÜ) åõñþ Ýíáíôé îÝíïõ íïìßóìá-
ôïò ðñïèåóìéáêÜ óå ðñïêáèïñéæüìåíç çìåñïìçíßá åðá-
íáãïñÜò, óýìöùíá ìå ôç ãåíéêÜ áðïäåêôÞ ðñáêôéêÞ óôçí
áãïñÜ óõíáëëÜãìáôïò.

2. Ïé ðñÜîåéò áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí3 ÷ñçóéìïðïéïý-
íôáé ãéá ôçí åîïìÜëõíóç âñá÷õ÷ñüíéùí äéáêõìÜíóåùí ôçò
ñåõóôüôçôáò êáé äéåíåñãïýíôáé ìÝóù ôá÷åßáò äçìïðñá-
óßáò Þ äéìåñþò ìå Ýíáí Þ ðåñéóóüôåñïõò áíôéóõìâáëëïìÝ-
íïõò, ðïõ åðéëÝãïíôáé ìå âÜóç ôá êñéôÞñéá ôçò ðáñáãñÜ-
öïõ Ä.1 ôïõ Êåöáëáßïõ VI ôçò ðáñïýóáò ÐñÜîçò.

3. Ç åîåéäßêåõóç ôùí üñùí áõôþí ôùí óõíáëëáãþí äéÝ-
ðåôáé áðü ôç Óýìâáóç-Ðëáßóéï ãéá ôçí ÁíôáëëáãÞ Íïìé-
óìÜôùí ìåôáîý ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò êáé ôùí áíôé-
óõìâáëëïìÝíùí.

Å. Áðïäï÷Þ êáôáèÝóåùí
1. Ïé ðñÜîåéò áöïñïýí ôçí áðïäï÷Þ áðü ôçí ÔñÜðåæá

ôçò ÅëëÜäïò, ìå ðñùôïâïõëßá ôçò, êáôáèÝóåùí ôùí áíôé-
óõìâáëëïìÝíùí, ìå åðéôüêéï êáé äéÜñêåéá ðïõ ðñïêáèï-
ñßæïíôáé êáôÜ ðåñßðôùóç áðü ôçí ÅÊÔ.

2. Ïé ðñÜîåéò áõôÝò äéåíåñãïýíôáé ìÝóù ôá÷åßáò äçìï-
ðñáóßáò Þ äéìåñþò ìå Ýíáí Þ ðåñéóóüôåñïõò áíôéóõì-
âáëëïìÝíïõò, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Êåöáëáßïõ É,
ðáñÜãñáöïò 4 ôçò ðáñïýóáò ÐñÜîçò, ìå óêïðü ôçí
áðïññüöçóç ñåõóôüôçôáò áðü ôçí áãïñÜ ãéá ôçí åîïìÜ-
ëõíóç ó÷åôéêþí âñá÷õ÷ñüíéùí äéáêõìÜíóåùí.

Ïé äéáäéêáóßåò ãéá ôç äéåíÝñãåéá ôùí ðñÜîåùí ôïõ ðá-
ñüíôïò Êåöáëáßïõ, êáèþò êáé ç Ýííïéá ôùí ôáêôéêþí Þ
Ýêôáêôùí äçìïðñáóéþí, êáèïñßæïíôáé áíáëõôéêüôåñá
óôï ÊåöÜëáéï VI ôçò ðáñïýóáò ÐñÜîçò.

ÊåöÜëáéï ÉÉÉ: Ð3Üãéåò äéåõêïëýíóåéò
Á. ÐÜãéá äéåõêüëõíóç ïñéáêÞò ÷ñçìáôïäüôçóçò
Ãéá ôçí êÜëõøç ôùí ðñïóùñéíþí áíáãêþí ôïõò óå êåöÜ-

ëáéá, ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé ðïõ ðëçñïýí ôéò ðñïûðïèÝ-
óåéò ôïõ Êåöáëáßïõ É ôçò ðáñïýóáò ÐñÜîçò, ìðïñïýí íá
÷ñçóéìïðïéïýí ôç äéåõêüëõíóç ïñéáêÞò ÷ñçìáôïäüôçóçò
Ýíáíôé åíå÷ýñïõ áðïäåêôþí ôßôëùí, üðùò áõôïß ïñßæïíôáé
óôï ÊåöÜëáéï V, Þ óôï ðëáßóéï óõìâÜóåùí ãéá ôçí ðþëçóç
áðïäåêôþí ôßôëùí ìå óõìöùíßá åðáíáãïñÜò, óýìöùíá ìå
ôïõò áêüëïõèïõò üñïõò êáé ðñïûðïèÝóåéò: 

1. Ç ÷ñÞóç ôçò ðÜãéáò äéåõêüëõíóçò ïñéáêÞò ÷ñçìáôï-
äüôçóçò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ êáôÜ ôéò çìÝñåò ëåéôïõñ-
ãßáò ôïõ ÓõóôÞìáôïò ÅÑÌÇÓ êáé ôïõ ÓõóôÞìáôïò Ðáñá-
êïëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß Ôßôëùí ìå ËïãéóôéêÞ ÌïñöÞ
(«åñãÜóéìåò çìÝñåò ôïõ ÓõóôÞìáôïò ÅÑÌÇÓ»4).

2556 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)

1 Ç äéáñèùôéêÞ èÝóç ñåõóôüôçôáò ôïõ ÷ñçìáôïðéóôùôéêïý ôïìÝá Ýíáíôé ôïõ ÅõñùóõóôÞìáôïò åßíáé ç êáèáñÞ èÝóç ñåõóôüôçôáò ôïõ
÷ñçìáôïðéóôùôéêïý ôïìÝá üðùò áõôÞ äéáìïñþíåôáé ìç ëáìâáíïìÝíùí õðüøç ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôùí ðñÜîåùí íïìéóìáôéêÞò ðïëéôé-
êÞò êáé ôùí åëÜ÷éóôùí áðïèåìáôéêþí ôùí ðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí óôçí êåíôñéêÞ ôñÜðåæá.
2 Âë. ÐáñÜñôçìá 2.
3 Âë. ÐáñÜñôçìá 2.
4 Ïé ÅñãÜóéìåò çìÝñåò ôïõ ÓõóôÞìáôïò ÅÑÌÇÓ åßíáé ôáõôüóçìåò ìå ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò ôïõ ÓõóôÞìáôïò TARGET, üðùò áõôÝò êá-
èïñßæïíôáé óôçí ÊáôåõèõíôÞñéá ÃñáììÞ ÅÊÔ/2001/3, ðïõ äçìïóéåýåôáé óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÅÊÔ (http://www.ecb.int). Ìå áðüöáóç ôïõ
Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÅÊÔ, ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ìðïñåß íá åðéôñÝøåé áðïêëåéóôéêÜ óå åîáéñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò, ôçí êáôÜ ðá-
ñÝêêëéóç, ëåéôïõñãßá ôïõ ÓõóôÞìáôïò ÅÑÌÇÓ, êáôÜ ôç ÌåãÜëç ÐáñáóêåõÞ êáé ôç ÄåõôÝñá ôïõ ÐÜó÷á ôùí Êáèïëéêþí / ÄéáìáñôõñïìÝ-
íùí, ðïõ åßíáé çìÝñåò áñãßáò ôïõ TARGET, üôáí áõôÝò äåí óõìðßðôïõí ìå ôéò áíôßóôïé÷åò áñãßåò ôïõ Ïñèüäïîïõ ÐÜó÷á.



2. Ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé ôçñïýí óôçí ÔñÜðåæá ôçò Åë-
ëÜäïò áíôßóôïé÷ï áíïéêôü ëïãáñéáóìü ÷ñçìáôïäüôçóçò,
ï ïðïßïò ÷ñåïðéóôþíåôáé ìå åããñáöÝò ðïõ áíôéêñßæïíôáé
ìå áíôßóôïé÷åò áíôßóôñïöåò åããñáöÝò óôï ëïãáñéáóìü
äéáêáíïíéóìïý ôïõ ÓõóôÞìáôïò ÅÑÌÇÓ ðïõ ôçñåßôáé
óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò.

3. Ç äéÜñêåéá ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò ïñßæåôáé óå ìßá çìÝ-
ñá. Ç ðßóôùóç åîïöëåßôáé êáôÜ ôï Üíïéãìá ôïõ ÓõóôÞìá-
ôïò ÅÑÌÇÓ/TARGET, ôçí åðüìåíç åñãÜóéìç çìÝñá ëåé-
ôïõñãßáò ôïõ åí ëüãù ÓõóôÞìáôïò.

4. á) Ôï óõíïëéêü ðïóü Üíôëçóçò êåöáëáßùí åê ìÝñïõò
ôùí áíôéóõìâáëëïìÝíùí óôï ðëáßóéï ôçò ðÜãéáò äéåõêü-
ëõíóçò ïñéáêÞò ÷ñçìáôïäüôçóçò äåí õðüêåéôáé óå ðå-
ñéïñéóìü, õðü ôïí üñï üôé ç åêÜóôïôå ÷ïñçãïýìåíç ÷ñç-
ìáôïäüôçóç êáëýðôåôáé ðëÞñùò áðü áðïäåêôïýò ôßô-
ëïõò áîßáò áíôßóôïé÷çò ìå ôï óõíïëéêü ýøïò ôçò
÷ñçìáôïäüôçóçò, åöáñìïæïìÝíùí ôùí êáíüíùí áðïôß-
ìçóçò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï ÊåöÜëáéï V, Åíüôçôåò Â êáé
Ã ôçò ðáñïýóáò ÐñÜîçò. 

â) (i) Ôï üñéï ðßóôùóçò äýíáôáé íá áõîçèåß ìå âÜóç ôçí
áîßá ðñüóèåôùí ôßôëùí ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé ùò áóöÜëåéá êá-
ôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò çìÝñáò.

(ii) ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò çìÝñáò, ï áíôéóõìâáëëüìåíïò
äýíáôáé íá æçôÞóåé íá áðïóýñåé ôßôëïõò ðïõ Ý÷ïõí ðáñá-
ó÷åèåß ùò áóöÜëåéá êáé ôùí ïðïßùí ç êáèïñéæïìÝíç êáôÜ
ôçí Åíüôçôá Ã, ÊåöÜëáéï V, ðéï êÜôù, ðñïóáñìïóìÝíç
áîßá, õðåñâáßíåé ôï óõíïëéêü ýøïò ôçò õöéóôÜìåíçò åí-
äïçìåñÞóéáò ðßóôùóçò, êáèþò êáé êÜèå Üëëçò áíåîü-
öëçôçò ðñÜîçò ðáñï÷Þò ñåõóôüôçôáò ðñïò ôïí áíôéóõì-
âáëëüìåíï.

5. á) Ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé äýíáíôáé íá êÜíïõí ÷ñÞóç
ôçò ðÜãéáò äéåõêüëõíóçò ïñéáêÞò ÷ñçìáôïäüôçóçò êá-
ôüðéí áéôÞìáôïò ðñïò ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò êáé õðü
ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò Ý÷åé ëÜâåé ôï
ùò Üíù áßôçìá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ùñáñßïõ ëåéôïõñãßáò
ôùí åñãÜóéìùí çìåñþí ôïõ ÓõóôÞìáôïò ÅÑÌÇÓ/TAR-
GET êáé ôï áñãüôåñï ôñéÜíôá (30) ëåðôÜ ìåôÜ ôçí þñá
êëåéóßìáôïò ôïõ åí ëüãù ÓõóôÞìáôïò (äçëáäÞ, õðü êáíï-
íéêÝò óõíèÞêåò, ìÝ÷ñé 19:30 þñá ÅëëÜäïò - 18:30 þñá
ÅÊÔ/þñá ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò). Ôï ðïóü ôçò ÷ñçìáôïäü-
ôçóçò ðïõ ðáñÝ÷åôáé ðñïóäéïñßæåôáé áðü ôçí áîßá ôùí
õðïêåßìåíùí ôßôëùí ðïõ ðáñáäßäïíôáé ùò áóöÜëåéá ãéá
ôïõò óêïðïýò ôçò ðñÜîçò, óýìöùíá ìå ôá áíáöåñüìåíá
óôï ÊåöÜëáéï V, Åíüôçôåò Â êáé Ã, ôçò ðáñïýóáò ÐñÜîçò.

â) ÔñéÜíôá (30) ëåðôÜ ìåôÜ ôï êëåßóéìï ôïõ ÓõóôÞìáôïò
ÅÑÌÇÓ/TARGET, äçëáäÞ, õðü êáíïíéêÝò óõíèÞêåò, ôçí
19.30 þñá ÅëëÜäïò (18.30 þñá ÅÊÔ), ôõ÷üí ÷ñåùóôéêÜ
õðüëïéðá óôïõò ëïãáñéáóìïýò äéáêáíïíéóìïý ðïõ ôç-
ñïýí ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò
èá èåùñïýíôáé áõôïìÜôùò ùò áßôçìá ãéá ôç ÷ñçóéìïðïß-
çóç ôçò ðÜãéáò äéåõêüëõíóçò ïñéáêÞò ÷ñçìáôïäüôçóçò
êáé, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç åéäïðïßçóç, èá äéåíåñãïýíôáé
áðü ôéò áñìüäéåò õðçñåóßåò ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò
ïé åããñáöÝò ÷ñåïðßóôùóçò ôùí áíôßóôïé÷ùí ëïãáñéá-
óìþí êáé ôïõ ëïãáñéáóìïý ôßôëùí ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé ùò
áóöÜëåéá.

Ç ðñïèåóìßá ðñüóâáóçò ôùí áíôéóõìâáëëïìÝíùí óôçí
ðÜãéá äéåõêüëõíóç ïñéáêÞò ÷ñçìáôïäüôçóçò ðáñáôåßíå-
ôáé ìÝ÷ñé ôéò 20.00 þñá ÅëëÜäïò (19.00 þñá ÅÊÔ) êáôÜ
ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç çìÝñá ôçò ðåñéüäïõ ôÞñçóçò

ôùí åëÜ÷éóôùí õðï÷ñåùôéêþí áðïèåìáôéêþí üðùò êáèï-
ñßæåôáé óôï Üñèñï 7 ôïõ Êáíïíéóìïý (ÅÊ) 1745/2003 ôçò
ÅÊÔ, üðùò åêÜóôïôå éó÷ýåé.

Â. ÐÜãéá äéåõêüëõíóç áðïäï÷Þò êáôáèÝóåùí 
1. Ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé äýíáíôáé íá ôçñïýí óôçí ÔñÜ-

ðåæá ôçò ÅëëÜäïò åéäéêü ëïãáñéáóìü êáôáèÝóåùí, ï
ïðïßïò åêôïêßæåôáé ìå ðñïêáèïñéóìÝíï åðéôüêéï. Ï ëïãá-
ñéáóìüò êáôáèÝóåùí ôñïöïäïôåßôáé êáé ÷ñåïðéóôþíåôáé
ìå åããñáöÝò ðïõ áíôéêñßæïíôáé ìå áíôßèåôåò åããñáöÝò
óôïõò áíôßóôïé÷ïõò ëïãáñéáóìïýò äéáêáíïíéóìïý ôùí
áíôéóõìâáëëïìÝíùí ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò ôïõ ÓõóôÞìá-
ôïò ÅÑÌÇÓ, êáôÜ ôá ïñéæüìåíá óôçí Åíüôçôá Á ôïõ ðá-
ñüíôïò Êåöáëáßïõ.

2. Ïé ôïðïèåôÞóåéò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé óôï ðëáß-
óéï ôçò ðÜãéáò äéåõêüëõíóçò áðïäï÷Þò êáôáèÝóåùí äåí
õðüêåéíôáé óå ðïóïôéêü üñéï, Ý÷ïõí äéÜñêåéá ìßáò çìÝñáò
êáé êáèßóôáíôáé äéáèÝóéìåò óôá ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá êáôÜ
ôï Üíïéãìá ôïõ ÓõóôÞìáôïò ÅÑÌÇÓ/TARGET ôçí åðüìå-
íç åñãÜóéìç çìÝñá ëåéôïõñãßáò ôïõ. 

3. á) Ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá
÷ñçóéìïðïéÞóïõí ôçí ðÜãéá äéåõêüëõíóç áðïäï÷Þò êá-
ôáèÝóåùí ýóôåñá áðü áßôçìá ðñïò ôçí ÔñÜðåæá ôçò Åë-
ëÜäïò êáé õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜ-
äïò Ý÷åé ëÜâåé ôï áßôçìá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ùñáñßïõ
ëåéôïõñãßáò ôùí åñãÜóéìùí çìåñþí ôïõ ÓõóôÞìáôïò ÅÑ-
ÌÇÓ/TARGET êáé ôï áñãüôåñï ôñéÜíôá (30) ëåðôÜ ìåôÜ
ôçí þñá êëåéóßìáôïò ôïõ åí ëüãù ÓõóôÞìáôïò (äçëáäÞ,
õðü êáíïíéêÝò óõíèÞêåò, ìÝ÷ñé 19:30 þñá ÅëëÜäïò -
18:30 þñá ÅÊÔ/þñá ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò Þ, óôéò ðåñéðôþ-
óåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï äåýôåñï åäÜöéï ôçò ðáñáãñÜ-
öïõ Á.5.â ôïõ ðáñüíôïò Êåöáëáßïõ, ìÝ÷ñé 20.00 þñá Åë-
ëÜäïò (19.00 þñá ÅÊÔ). Óôï åí ëüãù áßôçìá ðñÝðåé, ìå-
ôáîý Üëëùí, íá áíáãñÜöåôáé ôï ðïóü ðïõ ðñïïñßæåôáé ãéá
êáôÜèåóç. 

â) Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí Ý÷åé õðïâëçèåß ôï ðñïá-
íáöåñèÝí áßôçìá, ôá ôõ÷üí ðéóôùôéêÜ õðüëïéðá ðïõ åì-
öáíßæïíôáé óôï ëïãáñéáóìü äéáêáíïíéóìïý ôùí áíôé-
óõìâáëëïìÝíùí êáôÜ ôï êëåßóéìï ôçò çìÝñáò, óýìöù-
íá ìå ôéò ãåíéêÝò áñ÷Ýò êáé äéáäéêáóßåò ôïõ ÓõóôÞìáôïò
ÅÑÌÇÓ/TARGET, ëáìâÜíïíôáé õðüøç êáôÜ ôïí õðïëï-
ãéóìü ôùí ìÝóùí åðéðÝäùí åëÜ÷éóôùí õðï÷ñåùôéêþí
áðïèåìáôéêþí ôùí áíôéóõìâáëëïìÝíùí êáôÜ ôç äéÜñ-
êåéá ôçò ðåñéüäïõ ôÞñçóçò, êáôÜ ôá ðñïâëåðüìåíá
óôïí Êáíïíéóìü (ÅÊ) 1745/2003 ôçò ÅÊÔ, üðùò åêÜóôï-
ôå éó÷ýåé.

Ã. Ëïéðïß üñïé
1. Ôá åðéôüêéá ôá ïðïßá éó÷ýïõí ãéá ôéò ðÜãéåò äéåõêï-

ëýíóåéò ïñéáêÞò ÷ñçìáôïäüôçóçò êáé áðïäï÷Þò êáôáèÝ-
óåùí åßíáé åêåßíá ðïõ áíáêïéíþíïíôáé áðü ôçí ÅÊÔ êáé ç
åöáñìïãÞ ôïõò äåí ìðïñåß íá éó÷ýóåé íùñßôåñá áðü ôçí
åðüìåíç åñãÜóéìç çìÝñá5. Ïé ôüêïé ôùí ùò Üíù ðÜãéùí äé-
åõêïëýíóåùí åßíáé ðëçñùôÝïé ôáõôü÷ñïíá ìå ôç ëÞîç ôçò
÷ñçìáôïäüôçóçò Þ ôçò êáôÜèåóçò, áíôßóôïé÷á.

2. Çìåñïìçíßá áîßáò ôçò ïñéáêÞò ÷ñçìáôïäüôçóçò Þ
ôçò êáôÜèåóçò ïñßæåôáé, êáôÜ ðåñßðôùóç, ç çìåñïìçíßá
ðñáãìáôïðïßçóçò ôçò óõíáëëáãÞò êáé çìåñïìçíßá ëÞ-
îçò ç åðüìåíç ôçò çìÝñáò óõíáëëáãÞò åñãÜóéìç çìÝñá.

ÖÅÊ 65 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ) 2557

5 Ùò åñãÜóéìç çìÝñá ôïõ ÅõñùóõóôÞìáôïò ïñßæåôáé ïðïéáäÞðïôå çìÝñá êáôÜ ôçí ïðïßá ç ÅÊÔ êáé ôïõëÜ÷éóôïí ìßá êåíôñéêÞ ôñÜðåæá
ôùí ÷ùñþí ðïõ Ý÷ïõí õéïèåôÞóåé ôï åõñþ åßíáé áíïéêôÞ ìå óêïðü ôç äéåíÝñãåéá ðñÜîåùí íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò.



ÊåöÜëáéï ÉV: Ðáñï÷Þ åíäïçìåñÞóéáò ðßóôùóçò
Óôï ðëáßóéï ëåéôïõñãßáò ôïõ ÓõóôÞìáôïò ÅÑÌÇÓ/TAR-

GET êáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò, ç ÔñÜ-
ðåæá ôçò ÅëëÜäïò ðáñÝ÷åé ðñïò ôïõò áíôéóõìâáëëïìÝ-
íïõò åíäïçìåñÞóéá ðßóôùóç Ýíáíôé åíå÷ýñïõ ôßôëùí. Ç
ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò äýíáôáé åðßóçò íá ðáñÝ÷åé åíäïç-
ìåñÞóéá ðßóôùóç ìÝóù áãïñÜò ôßôëùí áðü ôïõò áíôéóõì-
âáëëïìÝíïõò ìå óõìöùíßá åðáíáðþëçóçò. Ç åíäïçìå-
ñÞóéá ðßóôùóç ðáñÝ÷åôáé ìå áóöÜëåéá ôïõò ôßôëïõò ðïõ
ðñïâëÝðïíôáé óôï ÊåöÜëáéï V ôçò ðáñïýóáò ÐñÜîçò,
óýìöùíá ìå ôïõò áêüëïõèïõò üñïõò êáé ðñïûðïèÝóåéò:

1. Ç åíäïçìåñÞóéá ðßóôùóç åßíáé Üôïêç êáé ðáñÝ÷åôáé
ãéá ôçí êÜëõøç ôùí ÷ñåùóôéêþí áíïéãìÜôùí ôùí ëïãá-
ñéáóìþí äéáêáíïíéóìïý ôùí áíôéóõìâáëëïìÝíùí ðïõ ôç-
ñïýíôáé óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò.

2. Ç åíäïçìåñÞóéá ðßóôùóç ðáñÝ÷åôáé ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý
ôçò áîßáò ôùí ôßôëùí ðïõ åßíáé êáôáôåèåéìÝíïé ùò áóöÜ-
ëåéá, ìåôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôùí ìÝôñùí åëÝã÷ïõ êéíäýíùí
ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí Åíüôçôá Ã ôïõ Êåöáëáßïõ V ôçò
ðáñïýóáò ÐñÜîçò.

3. Ç åíäïçìåñÞóéá ðßóôùóç ðáñÝ÷åôáé áðü ôçí þñá ôïõ
áíïßãìáôïò ôïõ ÓõóôÞìáôïò ÅÑÌÇÓ/TARGET ìÝ÷ñé ôéò
19.00 þñá ÅëëÜäïò (18.00 þñá ÅÊÔ) êáé åîïöëåßôáé ôï áñ-
ãüôåñï ìÝ÷ñé ôç ëÞîç ôïõ ùñáñßïõ ëåéôïõñãßáò ôïõ (19.00
þñá ÅëëÜäïò-18.00 þñá ÅÊÔ). 

4. Ôõ÷üí õöéóôÜìåíï ÷ñåùóôéêü õðüëïéðï óôïõò ëïãá-
ñéáóìïýò äéáêáíïíéóìïý ôùí áíôéóõìâáëëïìÝíùí êáôÜ
ôï êëåßóéìï ôïõ ÓõóôÞìáôïò ÅÑÌÇÓ/TARGET ìåôáôñÝðå-
ôáé áõôüìáôá óå ïñéáêÞ ÷ñçìáôïäüôçóç äéÜñêåéáò ìßáò
çìÝñáò, óýìöùíá ìå ôá ðñïâëåðüìåíá óôï ÊåöÜëáéï III,
ðáñÜãñáöïò Á.5.â ôçò ðáñïýóáò ÐñÜîçò.

Ùò ðñïò ôçí ðáñï÷Þ åíäïçìåñÞóéáò ðßóôùóçò óôïõò
óõììåôÝ÷ïíôåò óôï Óýóôçìá ÅÑÌÇÓ ðïõ äåí ðëçñïýí ôéò
ðñïûðïèÝóåéò ôïõ Êåöáëáßïõ É, ðéï ðÜíù êáé ôïõò ëïé-
ðïýò ó÷åôéêïýò üñïõò êáé ðñïûðïèÝóåéò, åöáñìüæïíôáé
ïé äéáôÜîåéò ôïõ Êáíïíéóìïý Ëåéôïõñãßáò ôïõ ÓõóôÞìá-
ôïò ÅÑÌÇÓ.

ÊåöÜëáéï V: Ôßôëïé
Á. Ïñéóìïß êáé êñéôÞñéá
1. Ïé ôßôëïé ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïí êáôÜëïãï áðï-

äåêôþí ôßôëùí ðïõ äçìïóéåýåôáé áðü ôçí ÅÊÔ óôçí éóôï-
óåëßäá ôçò (http://www.ecb.int), èåùñïýíôáé áðïäåêôïß
áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò6 êáé ìðïñïýí íá ÷ñçóéìï-
ðïéçèïýí ùò áóöÜëåéá ãéá ôç äéåíÝñãåéá ôùí ðÜóçò öý-
óåùò ðñÜîåùí íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò êáé ôçí ðáñï÷Þ åí-
äïçìåñÞóéáò ðßóôùóçò. Ãéá ïñéóìÝíåò êáôçãïñßåò ìç
åìðïñåýóéìùí ôßôëùí ôçò äåýôåñçò âáèìßäáò (üðùò áõ-
ôÞ ïñßæåôáé óôçí åðüìåíç ðáñÜãñáöï Á.2 ôïõ ðáñüíôïò
Êåöáëáßïõ), ìðïñïýí íá åöáñìïóôïýí åéäéêÝò ñõèìßóåéò
ãéá ôç äéáèÝóéìç ðëçñïöüñçóç.

2. (á) Ïé áðïäåêôïß ôßôëïé äéáêñßíïíôáé óå ôßôëïõò «ðñþ-
ôçò âáèìßäáò» êáé «äåýôåñçò âáèìßäáò». Ïé ôßôëïé ðñþôçò
âáèìßäáò áðïôåëïýíôáé áðü åìðïñåýóéìïõò ôßôëïõò ðïõ
ðëçñïýí ôá åíéáßá êñéôÞñéá ðïõ èåóðßæïíôáé åêÜóôïôå
áðü ôçí ÅÊÔ óå åðßðåäï åõñùæþíçò. Ïé ôßôëïé äåýôåñçò
âáèìßäáò áðïôåëïýíôáé áðü ðñüóèåôïõò ôßôëïõò, åìðï-
ñåýóéìïõò êáé ìç åìðïñåýóéìïõò, ãéá ôïõò ïðïßïõò ôá
êñéôÞñéá êáôáëëçëüôçôáò êáèïñßæïíôáé áðü ôéò åèíéêÝò

êåíôñéêÝò ôñÜðåæåò, õðü ôçí ðñïûðüèåóç ôçò åêðëÞñù-
óçò ôùí åëÜ÷éóôùí êñéôçñßùí êáôáëëçëüôçôáò ðïõ Ý÷åé
èåóðßóåé ç ÅÊÔ.

(â) Óå ü,ôé áöïñÜ åéäéêÜ ôïõò ôßôëïõò ðñþôçò êáé äåýôå-
ñçò âáèìßäáò ãéá ôïõò ïðïßïõò Ý÷åé äïèåß åããýçóç, ç ÔñÜ-
ðåæá ôçò ÅëëÜäïò äýíáôáé íá æçôÜ ôçí ðñïóêüìéóç íïìé-
êÞò åðéâåâáßùóçò, ìå ôçí ïðïßá èá ðéóôïðïéåßôáé üôé ç óýì-
âáóç åããýçóçò ðëçñïß ôá ó÷åôéêÜ êñéôÞñéá ôçò ÅÊÔ. Ç
ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò äýíáôáé íá êáèïñßæåé ôï åéäéêüôåñï
ðåñéå÷üìåíï êáé ôïí ôýðï ôçò íïìéêÞò åðéâåâáßùóçò. 

3. Ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé ïöåßëïõí íá ìçí ðáñáäßäïõí
ùò áóöÜëåéá, áêüìç êáé åÜí ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïí áíù-
ôÝñù êáôÜëïãï, ôßôëïõò ôïõò ïðïßïõò Ý÷ïõí åêäþóåé Þ ãéá
ôïõò ïðïßïõò Ý÷ïõí åããõçèåß ïé ßäéïé Þ Üëëá öõóéêÜ Þ íï-
ìéêÜ ðñüóùðÜ ìå ôá ïðïßá ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé óõíäÝï-
íôáé ìå óôåíü ïéêïíïìéêü äåóìü, êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ Üñ-
èñïõ 1, áñ. 26 ôçò Ïäçãßáò 2000/12/ÅÊ. Óå ðåñßðôùóç êá-
ôÜ ôçí ïðïßá áíôéóõìâáëëüìåíïò ÷ñçóéìïðïéÞóåé ôßôëïõò
ðïõ åìðßðôïõí óå ïðïéáäÞðïôå áðü ôéò ùò Üíù êáôçãï-
ñßåò, ïöåßëåé íá åéäïðïéÞóåé áìÝóùò ôçí ÔñÜðåæá ôçò Åë-
ëÜäïò. ÊáôÜ ôçí áðïôßìçóç ðïõ Ýðåôáé ôçò ùò Üíù åéäï-
ðïßçóçò, áðïäßäåôáé ìçäåíéêÞ áîßá óôïõò åí ëüãù ôßôëïõò
êáé, åöüóïí êáôáóôåß áíáãêáßï, åíåñãïðïéåßôáé ï ìç÷áíé-
óìüò êÜëõøçò äéáöïñþí áðïôßìçóçò, óýìöùíá ìå ôá
ïñéæüìåíá óôçí ðáñÜãñáöï Ã.2, ôïõ ðáñüíôïò Êåöáëáß-
ïõ. ÅðéðëÝïí, ï áíôéóõìâáëëüìåíïò õðï÷ñåïýôáé íá áðï-
óýñåé ôïõò åí ëüãù ôßôëïõò ôï óõíôïìüôåñï äõíáôü.

Ç ðñïáíáöåñüìåíç äéÜôáîç äåí åöáñìüæåôáé:
á) óôïõò óôåíïýò äåóìïýò ðïõ ôõ÷üí óõíäÝïõí ôïí áíôé-

óõìâáëëüìåíï ìå ôéò äçìüóéåò áñ÷Ýò ÷ùñþí ôïõ Åõñùðáú-
êïý Ïéêïíïìéêïý ×þñïõ (óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò ðåñß-
ðôùóçò ðïõ äçìüóéá áñ÷Þ áðïôåëåß åããõçôÞ ôïõ åêäüôç), 

â) óôéò óõíáëëáãìáôéêÝò Þ óôá ãñáììÜôéá åéò äéáôáãÞí
ãéá ôá ïðïßá, åêôüò áðü ôïí áíôéóõìâáëëüìåíï, åßíáé
õðü÷ñåï ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá åðéðëÝïí ðñüóùðï (åêôüò áðü
ðéóôùôéêü ßäñõìá), 

ã) óôïõò ÷ñåùóôéêïýò ôßôëïõò ðïõ ðëçñïýí áðáñÝãêëé-
ôá üëá ôá êñéôÞñéá ôïõ Üñèñïõ 22 (4) ôçò Ïäçãßáò
85/611/ÅÏÊ, üðùò éó÷ýåé,

ä) óå ðåñéðôþóåéò óôéò ïðïßåò ïé ÷ñåùóôéêïß ôßôëïé ðñï-
óôáôåýïíôáé ìå íïìéêÝò äéáóöáëßóåéò áíÜëïãåò ôùí ðñï-
âëåðïìÝíùí óôï åäÜöéï (ã) ôçò ðáñïýóáò ðáñáãñÜöïõ. 

4. Ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ìðïñåß íá ìçí áðïäÝ÷åôáé
ôïõò ùò Üíù ôßôëïõò ðñþôçò Þ äåýôåñçò âáèìßäáò, åöü-
óïí ëÞãïõí ðñéí áðü ôç ëÞîç ôçò áíôßóôïé÷çò ðñÜîçò ãéá
ôçí ïðïßá ðáñÝ÷ïíôáé ùò áóöÜëåéá.

5. Ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ìðïñåß åðßóçò íá ìçí áðïäÝ÷å-
ôáé ôïõò ùò Üíù ôßôëïõò, åöüóïí õðÜñ÷åé ó÷åôéêÞ åéóïäç-
ìáôéêÞ ñïÞ (ð.÷. ðëçñùìÞ ôïêïìåñéäßïõ) êáôÜ ôç äéÜñêåéá
éó÷ýïò ôçò êáëõðôüìåíçò ðñÜîçò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò.

6. Ôï Óõìâïýëéï ÍïìéóìáôéêÞò ÐïëéôéêÞò ôçò ÔñÜðåæáò
ôçò ÅëëÜäïò ìå áðüöáóÞ ôïõ, ìåôÜ áðü Ýãêñéóç ôçò ÅÊÔ,
ìðïñåß íá ïñßæåé ðñüóèåôïõò ôßôëïõò ðïõ ãßíïíôáé áðï-
äåêôïß áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ùò áóöÜëåéá ãéá ôéò
ðñÜîåéò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò êáé ôçí ðáñï÷Þ åíäïçìå-
ñÞóéáò ðßóôùóçò. 

7. ¼ëïé ïé áðïäåêôïß ôßôëïé äýíáíôáé íá ÷ñçóéìïðïéïý-
íôáé ãéá üëåò ôéò ðñÜîåéò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò êáé ôçí
ðáñï÷Þ åíäïçìåñÞóéáò ðßóôùóçò, ìå åîáßñåóç ôéò ðñÜ-
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6 Ïé åí ëüãù ôßôëïé éêáíïðïéïýí ôá êñéôÞñéá ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôéò åêÜóôïôå éó÷ýïõóåò ÊáôåõèõíôÞñéåò ÃñáììÝò ôçò ÅÊÔ (ôåëåõôáßá
ÃñáììÞ ÅÊÔ/2003/16 ÊåöÜëáéï 6, Åíüôçôåò 6.2 êáé 6.3) ðïõ áöïñïýí ôá ìÝóá êáé ôéò äéáäéêáóßåò åöáñìïãÞò ôçò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôé-
êÞò ôïõ ÅõñùóõóôÞìáôïò êáé äçìïóéåýïíôáé óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÅÊÔ óôçí ÅëëçíéêÞ.



îåéò ïñéóôéêÞò áãïñÜò Þ ðþëçóçò ôßôëùí ôçò Åíüôçôáò Â,
ÊåöÜëáéï ÉÉ, üðïõ, êáôÜ êáíüíá, ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ìüíïí
ïé ôßôëïé ôçò ðñþôçò âáèìßäáò.

8. Ïé áðïäåêôïß ôßôëïé ôüóï ôçò ðñþôçò üóï êáé ôçò äåý-
ôåñçò âáèìßäáò áðáéôåßôáé íá ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéïý-
íôáé äéáóõíïñéáêÜ óå üëç ôçí æþíç ôïõ åõñþ. Ôïýôï óõ-
íåðÜãåôáé üôé ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé ìðïñïýí íá ëáìâÜ-
íïõí ÷ñçìáôïäüôçóç áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò
÷ñçóéìïðïéþíôáò ôßôëïõò ôçò ðñþôçò âáèìßäáò, ïé ïðïß-
ïé åêäßäïíôáé óôïí Åõñùðáúêü Ïéêïíïìéêü ×þñï êáé äéá-
êáíïíßæïíôáé óå Üëëï êñÜôïò-ìÝëïò ôçò æþíçò ôïõ åõñþ,
Þ ôßôëïõò ôçò äåýôåñçò âáèìßäáò, ðïõ åêäßäïíôáé êáé äéá-
êáíïíßæïíôáé óå Üëëï êñÜôïò-ìÝëïò ôçò æþíçò ôïõ åõñþ.
Óôï ðëáßóéï áõôü, ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé ðñÝðåé íá Ý÷ïõí
ôç äõíáôüôçôá äéáêßíçóçò ôùí ùò Üíù áíáöåñïìÝíùí ôßô-
ëùí åßôå ìÝóù áðïäåêôþí óõíäÝóåùí ìåôáîý ôïõ åã÷þñé-
ïõ ÓõóôÞìáôïò Äéáêáíïíéóìïý ×ñåïãñÜöùí ìå áíôßóôïé-
÷á ÓõóôÞìáôá Äéáêáíïíéóìïý ×ñåïãñÜöùí ôçò Åõñù-
ðáúêÞò ̧ íùóçò Þ ìÝóù Üëëùí áðïäåêôþí ñõèìßóåùí.

Â. Áðïôßìçóç ôßôëùí

1. Ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò åöáñìüæåé, êáôÜ êáíüíá, ôï
óýóôçìá óõãêÝíôñùóçò áóöáëåéþí7 ãéá ôçí ðáñï÷Þ ñåõ-
óôüôçôáò óôïõò áíôéóõìâáëëïìÝíïõò Ýíáíôé åíå÷ýñïõ
áðïäåêôþí ôßôëùí. Ôï åí ëüãù óýóôçìá ðñïâëÝðåé ôç äç-
ìéïõñãßá ìßáò óõíïëéêÞò âÜóçò åðáñêþí áóöáëåéþí ãéá
ôçí êÜëõøç ôïõ óõíüëïõ ôùí ðáñå÷üìåíùí ðéóôþóåùí
ìÝóù ôùí áíôéóôñåðôÝùí ðñÜîåùí, ôçò ðÜãéáò äéåõêü-
ëõíóçò ïñéáêÞò ÷ñçìáôïäüôçóçò Þ ãéá óêïðïýò åíäïç-
ìåñÞóéáò ñåõóôüôçôáò. ÐáñÜëëçëá, ç ÔñÜðåæá ôçò Åë-
ëÜäïò äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá åðéëÝîåé, êáôÜ ðåñßðôùóç,
ôçí åöáñìïãÞ ôïõ óõóôÞìáôïò åîåéäßêåõóçò áóöáëåéþí8

Ýíáíôé åíå÷ýñïõ áðïäåêôþí ôßôëùí Þ ìÝóù áãïñÜò áðï-
äåêôþí ôßôëùí áðü ôïõò áíôéóõìâáëëïìÝíïõò ìå óõìöù-
íßá åðáíáðþëçóçò ãéá ôç ÷ïñÞãçóç ñåõóôüôçôáò óôïõò
áíôéóõìâáëëïìÝíïõò.

2. Ç áðïôßìçóç ôùí áðïäåêôþí ôßôëùí ãßíåôáé óå ôñÝ-
÷ïõóåò ôéìÝò, ìå âÜóç ôçí ôéìÞ áíáöïñÜò êÜèå åñãÜóé-
ìçò çìÝñáò üðùò ðñïóäéïñßæåôáé êáôÜ ôßôëï óôçí áãïñÜ
óôçí ïðïßá áðïôåëïýí áíôéêåßìåíï äéáðñáãìÜôåõóçò.
Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ õößóôáíôáé ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá ôé-
ìÝò, ëáìâÜíåôáé õðüøç ç ÷áìçëüôåñç. Óôçí ðåñßðôùóç
ðïõ äåí áíáêïéíùèåß ó÷åôéêÞ ôéìÞ êáôÜ ôçí åñãÜóéìç çìÝ-
ñá ðñéí áðü ôçí áðïôßìçóç, ùò ôéìÞ áíáöïñÜò ëáìâÜíå-
ôáé ç ôéìÞ ôçò ôåëåõôáßáò åñãÜóéìçò çìÝñáò. Óôçí ôéìÞ
ôùí ôßôëùí ðñïóôßèåíôáé ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé. Ùò ôéìÞ
áíáöïñÜò óôçí ðåñßðôùóç åëëçíéêþí ôßôëùí ëáìâÜíåôáé
ç ôéìÞ ôçò ÇëåêôñïíéêÞò Äåõôåñïãåíïýò ÁãïñÜò Ôßôëùí
(ÇÄÁÔ) ôïõ Üñèñïõ 26 ôïõ Í. 2515/1997, üðùò éó÷ýåé.

Ãéá ôïõò ìç åìðïñåýóéìïõò ôßôëïõò äåýôåñçò âáèìßäáò
ïñßæïíôáé åéäéêïß êáíüíåò áðïôßìçóçò, ìåôÜ áðü Ýãêñéóç
ôçò ÅÊÔ.

3. Ç áðïôßìçóç ôùí áðïäåêôþí ôßôëùí ãßíåôáé óå çìå-
ñÞóéá âÜóç ãéá üëïõò ôïõò ôßôëïõò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïý-
íôáé ùò áóöÜëåéá.

Ã. ÌÝôñá åëÝã÷ïõ êéíäýíùí

Ôo ðëáßóéï ôùí ìÝôñùí åëÝã÷ïõ êéíäýíùí ðïõ åöáñìü-
æåôáé åðß ôùí áðïäåêôþí ôßôëùí ðåñéëáìâÜíåé ôá áêüëïõ-
èá: 

1. ÐåñéêïðÝò áðïôßìçóçò áãïñáßáò áîßáò ôßôëùí 9

Ïé ðåñéêïðÝò áðïôßìçóçò ìåéþíïõí êáôÜ óõãêåêñéìÝíï
ðïóïóôü ôçí áãïñáßá áîßá ôùí ÷ñçóéìïðïéïõìÝíùí ùò
áóöÜëåéá ôßôëùí áíÜëïãá ìå ôï åßäïò, ôï âáèìü ñåõóôü-
ôçôáò êáé ôçí åíáðïìÝíïõóá äéÜñêåéá ìÝ÷ñé ôç ëÞîç ôïõ
ôßôëïõ. Åéäéêüôåñá:

á) Ôßôëïé ðñþôçò âáèìßäáò

(i) Ïé áðïäåêôïß ôßôëïé ôçò ðñþôçò âáèìßäáò10 êáôáíÝ-
ìïíôáé êáôÜ öèßíïíôá âáèìü ñåõóôüôçôáò óå ìßá áðü ôéò
ðéï êÜôù ôÝóóåñéò êáôçãïñßåò:
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7 Âë. ÐáñÜñôçìá 2.
8 Âë. ÐáñÜñôçìá 2.
9 Âë. ÐáñÜñôçìá 2.

10 ÃåíéêÜ, ç ôáîéíüìçóç ôïõ åêäüôç êáèïñßæåé ôçí êáôçãïñßá ñåõóôüôçôáò. Ùóôüóï, üëïé ïé ôßôëïé ðïõ êáëýðôïíôáé ìå ðåñéïõóéáêÜ óôïé-
÷åßá õðÜãïíôáé óôçí êáôçãïñßá IV, áíåîÜñôçôá áðü ôçí ôáîéíüìçóç ôïõ åêäüôç. Ôá ÷ñåüãñáöá ôýðïõ Jumbo Pfandibrief õðÜãïíôáé óôçí
êáôçãïñßá ÉÉ, áíôßèåôá ìå ôá Üëëá ÷ñåüãñáöá ðïõ åêäßäïíôáé áðü ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá, ôá ïðïßá õðÜãïíôáé óôçí êáôçãïñßá ÉÉÉ.



(á) Ôßôëïé êáëõðôüìåíïé ìå ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá õðÜãïíôáé óôçí êáôçãïñßá ñåõóôüôçôáò ÉV, áíåîÜñôçôá áðü ôçí ôáîéíüìçóç ôïõ åê-
äüôç.

(â) Ôá ðéóôïðïéçôéêÜ ÷ñÝïõò ðïõ åêäßäïíôáé åêÜóôïôå áðü ôçí ÅÊÔ êáé ôá ÷ñåüãñáöá ðïõ Ý÷ïõí åêäïèåß áðü ôéò åèíéêÝò êåíôñéêÝò
ôñÜðåæåò ðñéí áðü ôçí õéïèÝôçóç ôïõ åõñþ óôá áíôßóôïé÷á êñÜôç-ìÝëç õðÜãïíôáé óôçí êáôçãïñßá ñåõóôüôçôáò É. 

(ã) Ôá Pfandbrief åßíáé ìïñöÞ êôçìáôéêþí ïìïëüãùí ðïõ äéÝðïíôáé áðü åéäéêÞ íïìïèåóßá ðïõ ðñïâëÝðåé ÝêäïóÞ ôïõò áðü ôñÜðåæá
åîåéäéêåõìÝíç óôçí åíõðüèçêç ðßóôç, õðï÷ñåùôéêÞ áíôéóôïß÷çóç ôïõ ýøïõò ôùí åêäéäüìåíùí ôßôëùí ìå óôïé÷åßá ôïõ åíåñãçôéêïý ôçò
ôñÜðåæáò (ôá ïðïßá óõíôßèåíôáé áðü åíõðüèçêá äÜíåéá óôïí éäéùôéêü êáé ôï äçìüóéï ôïìÝá) êáé ïñéóìÝíá åéäéêÜ ðñïíüìéá óôïõò êáôü-
÷ïõò ôïõò Ýíáíôé ôùí ëïéðþí ïìïëïãéïý÷ùí êáé ðéóôùôþí ôçò ôñÜðåæáò. Ìüíï ïé ôßôëïé ìå ðïóü Ýêäïóçò ôïõëÜ÷éóôïí 500 åêáô. åõñþ
ãéá ôïõò ïðïßïõò ôïõëÜ÷éóôïí äýï äéáìïñöùôÝò áãïñÜò ðáñÝ÷ïõí óå ôáêôéêÞ âÜóç ôéìÝò ðñïóöïñÜò êáé æÞôçóçò õðÜãïíôáé óôçí êá-
ôçãïñßá ôùí ÷ñåïãñÜöùí ôýðïõ Jumbo Pfandbrief.

(ä) Ìüíï ïé ôßôëïé ðïõ åêäßäïíôáé áðü åêäüôåò ïé ïðïßïé Ý÷ïõí ôáîéíïìçèåß áðü ôçí ÅÊÔ ùò «åéäéêïß öïñåßò-åêäüôåò ÷ñåïãñÜöùí» ðå-
ñéëáìâÜíïíôáé óôçí êáôçãïñßá ñåõóôüôçôáò ÉÉ. Ïé ôßôëïé ðïõ åêäßäïíôáé áðü Üëëïõò åéäéêïýò öïñåßò-åêäüôåò ÷ñåïãñÜöùí, ðåñéëáì-
âÜíïíôáé óôçí êáôçãïñßá ñåõóôüôçôáò ÉÉÉ.

(ii) Ìå âÜóç ôçí êáôçãïñßá ñåõóôüôçôáò, ôá ðïóïóôÜ ðåñéêïðþí áðïôßìçóçò ðïõ åöáñìüæïíôáé óôïõò áðïäåêôïýò
ôßôëïõò óôáèåñïý êáé ìçäåíéêïý ôïêïìåñéäßïõ ôçò ðñþôçò âáèìßäáò, êáèïñßæïíôáé êáôÜ êëéìÜêéï åíáðïìÝíïõóáò
äéÜñêåéáò, ùò áêïëïýèùò11:

2560 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)

11 Ïé ùò Üíù ðåñéêïðÝò åöáñìüæïíôáé åðßóçò óå ôßôëïõò ìå ñÞôñá ôéìáñßèìïõ êáèþò êáé óå ôßôëïõò ôùí ïðïßùí ç áðüäïóç óõíáñôÜ-
ôáé ìå ôçí ðéóôïëçðôéêÞ äéáâÜèìéóç ôïõ åêäüôç.



(iv) Ïé ðåñéêïðÝò ðïõ åöáñìüæïíôáé óôïõò ôßôëïõò êõ-
ìáéíüìåíïõ åðéôïêßïõ13 ôçò ðñþôçò âáèìßäáò åßíáé ßäéåò
ìå áõôÝò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôçí ðáñÜãñáöï Ã.1.á.ii ôïõ
ðáñüíôïò Êåöáëáßïõ (Ðßíáêáò 2, ðéï ðÜíù) ãéá ôßôëïõò
óôáèåñïý ôïêïìåñéäßïõ ôïõ êëéìáêßïõ åíáðïìÝíïõóáò
äéÜñêåéáò «0-1 Ýôïò» ôçò áíôßóôïé÷çò êáôçãïñßáò ñåõ-
óôüôçôáò óôçí ïðïßá õðÜãåôáé ï ôßôëïò.

(v) Ôá ìÝôñá åëÝã÷ïõ êéíäýíùí ðïõ åöáñìüæïíôáé
óôïõò ôßôëïõò ôçò ðñþôçò âáèìßäáò ìå ðåñéóóüôåñá ôïõ
åíüò åßäïõò ôïêïìåñßäéá åîáñôþíôáé ìüíïí áðü ôá åßäç
ôïêïìåñéäßùí ðïõ éó÷ýïõí êáôÜ ôï åíáðïìÝíïí ìÝ÷ñé ôç
ëÞîç ôïõ ôßôëïõ äéÜóôçìá. Ç åöáñìïæüìåíç ðåñéêïðÞ óå
áõôïýò ôïõò ôßôëïõò êáèïñßæåôáé ßóç ìå ôçí õøçëüôåñç
ðåñéêïðÞ áðü åêåßíåò ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôßôëïõò ìå ôçí ßäéá
åíáðïìÝíïõóá äéÜñêåéá, ëáìâÜíïíôáò õðüøç üëá ôá åßäç
ôïêïìåñéäßùí ôùí ïðïßùí ç ðëçñùìÞ èá ðñáãìáôïðïéç-
èåß êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ åíáðïìÝíïíôïò ìÝ÷ñé ôç ëÞîç
ôïõ ôßôëïõ äéáóôÞìáôïò.

â) Ôßôëïé äåýôåñçò âáèìßäáò
Ïé ôßôëïé äåýôåñçò âáèìßäáò åßíáé ôáîéíïìçìÝíïé óå ôÝó-

óåñéò äéáöïñåôéêÝò êáôçãïñßåò ðåñéêïðþí ìå âÜóç ôéò
äéáöïñÝò ôùí ÷ñçìáôïïéêïíïìéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí
ôïõò êáé ôçò ñåõóôüôçôÜò ôïõò. Ïé ïìÜäåò ñåõóôüôçôáò
óôéò ïðïßåò õðÜãïíôáé ïé ôßôëïé ôçò åí ëüãù âáèìßäáò êáé
ïé áíôßóôïé÷åò ðåñéêïðÝò áðïôßìçóçò, Ý÷ïõí ùò åîÞò: 

â.1) Ôáîéíüìçóç ôßôëùí ìå âÜóç ôç ñåõóôüôçôá
(i) Ìåôï÷Ýò
(ii) Åìðïñåýóéìïé ÷ñåùóôéêïß ôßôëïé ìå ðåñéïñéóìÝíç

ñåõóôüôçôá.

Ç ðëåéïøçößá ôùí ôßôëùí äåýôåñçò âáèìßäáò åìðßðôåé
óå áõôÞ ôçí êáôçãïñßá. ÐáñÜ ôéò ôõ÷üí äéáöïñÝò óôï
âáèìü ñåõóôüôçôáò, ïé ôßôëïé áõôïß åìöáíßæïõí, ãåíéêÜ,
ïìïéüôçôá, åðåéäÞ ç äåõôåñïãåíÞò áãïñÜ ôïõò Ý÷åé ìéêñü
ìÝãåèïò, ìðïñåß íá ìçí õößóôáíôáé ôéìÝò óå êáèçìåñéíÞ
âÜóç êáé, ôÝëïò, óõíÞèåéò ðñÜîåéò Ý÷ïõí åðßðôùóç åðß
ôçò ôéìÞò ôùí åí ëüãù ôßôëùí.

(iii) ×ñåùóôéêïß ôßôëïé ìå ðåñéïñéóìÝíç ñåõóôüôçôá êáé
åéäéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ

Ç ðåñßðôùóç áõôÞ áöïñÜ êáô� áñ÷Þí ìç åìðïñåýóé-
ìïõò ôßôëïõò ïé ïðïßïé äéáèÝôïõí åéäéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ
ôá ïðïßá åéóÜãïõí êÜðïéï âáèìü åìðïñåõóéìüôçôáò,
áðáéôåßôáé üìùò, åðéðëÝïí ôïõ óõíÞèïõò, ÷ñüíïò ãéá ôç
ñåõóôïðïßçóÞ ôïõò óôçí áãïñÜ. Óôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ áõ-
ôÜ ðåñéëáìâÜíåôáé ç äõíáôüôçôá ðþëçóçò ìå äçìïðñá-
óßá (åöüóïí ðáñáóôåß áíÜãêç ñåõóôïðïßçóçò ôùí ôßô-
ëùí) êáé áðïôßìçóç óå êáèçìåñéíÞ âÜóç.

(iv) Ìç åìðïñåýóéìïé ÷ñåùóôéêïß ôßôëïé Þ äÜíåéá
Ïé ôßôëïé áõôïß åßíáé ïõóéáóôéêÜ ìç åìðïñåýóéìïé êáé óõ-

íåðþò Ý÷ïõí ìéêñÞ Þ ìçäåíéêÞ ñåõóôüôçôá.
Ç Ýíôáîç ôùí ôßôëùí óå ìßá áðü ôéò ðéï ðÜíù êáôçãïñßåò

ðñïôåßíåôáé áðü ôéò åèíéêÝò êåíôñéêÝò ôñÜðåæåò êáé õðü-
êåéôáé óå Ýãêñéóç áðü ôçí ÅÊÔ.

â.2) ÅöáñìïãÞ ðåñéêïðþí áðïôßìçóçò ìå âÜóç ôç ñåõ-
óôüôçôá

Ïé ðåñéêïðÝò ðïõ åöáñìüæïíôáé óôéò ùò Üíù êáôçãï-
ñßåò ôßôëùí ôçò äåýôåñçò âáèìßäáò, åßíáé áíôßóôïé÷á, ïé
åîÞò:

(i) Óå üëåò ôéò áðïäåêôÝò ìåôï÷Ýò åöáñìüæåôáé åíéáßá
ðåñéêïðÞ áðïôßìçóçò 22%.

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ) 2561

13 Ç ðëçñùìÞ åíüò ôïêïìåñéäßïõ èåùñåßôáé ùò êõìáéíüìåíç åÜí ôï åí ëüãù ôïêïìåñßäéï óõíäÝåôáé ìå åðéôüêéï áíáöïñÜò êáé ç ðåñßïäïò
åðáíáðñïóäéïñéóìïý ôïõ äåí õðåñâáßíåé ôï Ýíá Ýôïò. Ïé ðëçñùìÝò ôïêïìåñéäßïõ ãéá ôéò ïðïßåò ç ðåñßïäïò åðáíáðñïóäéïñéóìïý åßíáé
ìåãáëýôåñç ôïõ Ýôïõò, áíôéìåôùðßæïíôáé ùò ðëçñùìÝò óôáèåñïý åðéôïêßïõ, ìå ôç ó÷åôéêÞ ëÞîç ôïõ ôßôëïõ, ãéá óêïðïýò åöáñìïãÞò ôçò
ðåñéêïðÞò áðïôßìçóçò, íá åßíáé ç åíáðïìÝíïõóá äéÜñêåéá ôïõ ÷ñåùóôéêïý ôßôëïõ.



(ii) Óôïõò åìðïñåýóéìïõò ÷ñåùóôéêïýò ôßôëïõò ìå ðå-
ñéïñéóìÝíç ñåõóôüôçôá14 êáé

(iii) Óôïõò ÷ñåùóôéêïýò ôßôëïõò ðåñéïñéóìÝíçò ñåõóôü-

ôçôáò ìå åéäéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ åöáñìüæïíôáé, êáôÜ êëé-
ìÜêéï åíáðïìÝíïõóáò äéÜñêåéáò, ôá áêüëïõèá ðïóïóôÜ
ðåñéêïðþí áðïôßìçóçò: 

2562 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)

14 Ïé ôßôëïé ðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí ïé ïðïßïé äåí ðëçñïýí áõóôçñþò üëá ôá êñéôÞñéá ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï ¢ñèñï 22 (4) ôçò Ïäçãßáò
85/611/ÅÏÊ ãéá ôïõò ÏÓÅÊÁ, üðùò Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, äåí ìðïñïýí, êáôÜ êáíüíá íá óõìðåñéëçöèïýí óôïõò êáôáëüãïõò ôùí ôßôëùí
äåýôåñçò âáèìßäáò. Ìå ôç óýìöùíç ãíþìç ôçò ÅÊÔ, åßíáé üìùò äõíáôü, ïé åí ëüãù ôßôëïé íá êáôáóôïýí áðïäåêôïß êáé íá óõìðåñéëç-
öèïýí óôïõò ó÷åôéêïýò êáôáëüãïõò, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé ðëçñïýí ïñéóìÝíïõò üñïõò êáé ðåñéïñéóìïýò. Ãéá ôïõò ôßôëïõò áõôïýò
åöáñìüæåôáé ðñüóèåôç ðåñéêïðÞ 10?/¥, ðÝñáí ôçò ôõðéêÞò ðåñéêïðÞò ãéá ôßôëïõò äåýôåñçò âáèìßäáò.

15 Ãéá ïñéóìÝíïõò ôßôëïõò ôçò äåýôåñçò âáèìßäáò åßôå êõìáéíüìåíïõ åðéôïêßïõ åßôå ìå Üíù ôïõ åíüò åßäïõò ôïêïìåñßäéá ôùí ïðïßùí ç
åíáðïìÝíïõóá äéÜñêåéá äåí ðñïóäéïñßæåôáé ìå óáöÞ êáé áäéáìöéóâÞôçôï ôñüðï, ç åí ëüãù äéÜñêåéá ìðïñåß íá ïñéóèåß áðü ôçí ÅÊÔ.

(iv) Óôïõò ìç åìðïñåýóéìïõò ôßôëïõò Þ äÜíåéá åöáñìü-
æïíôáé, êáô� åßäïò, ôá áêüëïõèá ðïóïóôÜ ðåñéêïðþí áðï-
ôßìçóçò:

� óõíáëëáãìáôéêÝò: 4% ãéá ôßôëïõò ìå åíáðïìÝíïõóá
äéÜñêåéá Ýùò 6 ìÞíåò, 

� äÜíåéá ôñáðåæþí: 12% ãéá äÜíåéá ìå åíáðïìÝíïõóá
äéÜñêåéá Ýùò 6 ìÞíåò êáé 22% 

� ãéá äÜíåéá ìå åíáðïìÝíïõóá äéÜñêåéá áðü 6 ìÞíåò êáé
Ýùò 2 Ýôç,

� õðïó÷åôéêÝò Ýíáíôé åíõðüèçêùí äáíåßùí: 22%.
â.3) ËïéðÝò ðåñéêïðÝò áðïôßìçóçò
(i) Ïé ôßôëïé äåýôåñçò âáèìßäáò ìå êõìáéíüìåíï åðéôüêéï

Þ ìå ðåñéóóüôåñá ôïõ åíüò åßäïõò ôïêïìåñßäéá15, õðü-
êåéíôáé óôá ßäéá ìÝôñá åëÝã÷ïõ êéíäýíùí ìå áõôÜ ðïõ ðñï-
âëÝðïíôáé áíôßóôïé÷á óôéò ðáñáãñÜöïõò Ã.1.á.iv êáé
Ã.1.á.v ôïõ ðáñüíôïò Êåöáëáßïõ, ãéá ôïõò ôßôëïõò ôçò
ðñþôçò âáèìßäáò.

(ii) Ïé ðåñéêïðÝò áðïôßìçóçò ðïõ åöáñìüæïíôáé óôïõò
ôßôëïõò ôçò äåýôåñçò âáèìßäáò ìå áíôéóôñüöùò êõìáéíü-
ìåíç áðüäïóç åßíáé ßäéåò ìå áõôÝò ðïõ éó÷ýïõí, ãéá ôçí
áíôßóôïé÷ç êáôçãïñßá ôßôëùí ôçò ðñþôçò âáèìßäáò óýì-
öùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï Ã.1.á.iii ôïõ ðáñüíôïò Êåöáëáß-
ïõ (Ðßíáêáò 3, ðéï ðÜíù). 

2. ÊÜëõøç ôùí äéáöïñþí áðïôßìçóçò 
Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ç ðñïóáñìïóìÝíç áîßá ôùí ôßôëùí,

äçëáäÞ ç áãïñáßá áîßá ôïõò ðëÝïí ôüêùí ìåéùìÝíç êáôÜ
ôéò ðåñéêïðÝò áðïôßìçóçò , áðïêëßíåé êáôÜ ôá ðéï êÜôù
ðñïêáèïñéóìÝíá ðïóïóôÜ áðü ôï ýøïò ôçò ÷ñçìáôïäü-
ôçóçò áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò, åíåñãïðïéåßôáé
óõììåôñéêÜ ãéá ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò êáé ôïõò áíôé-
óõìâáëëïìÝíïõò, ï áêüëïõèïò ìç÷áíéóìüò êÜëõøçò ôçò
äéáöïñÜò:

á) ÅÜí ç ðñïóáñìïóìÝíç áãïñáßá áîßá ôùí ôßôëùí ðïõ
÷ñçóéìïðïéïýíôáé ùò áóöÜëåéá ãéá ôçí êÜëõøç ÷ñçìáôï-
äüôçóçò åê ìÝñïõò ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò õðïëåßðå-
ôáé ôçò ÷ïñçãçèåßóáò ÷ñçìáôïäüôçóçò êáôÜ ðïóü ðïõ
áíôéóôïé÷åß óå ðïóïóôü ìåãáëýôåñï ôïõ 0,5% ôïõ ýøïõò
áõôÞò, ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé õðï÷ñåïýíôáé íá ðáñáäþ-
óïõí ðñüóèåôïõò ôßôëïõò Þ íá êáôáâÜëïõí ìåôñçôÜ óôçí
ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý ðïõ èá áðïêáèé-
óôÜ ðëÞñùò ôçí õöéóôÜìåíç äéáöïñÜ.

â) ÅÜí ç ðñïóáñìïóìÝíç áãïñáßá áîßá ôùí ùò Üíù ôßô-
ëùí õðåñâáßíåé ôç ÷ïñçãçèåßóá ÷ñçìáôïäüôçóç êáôÜ ðï-
óü ðïõ áíôéóôïé÷åß óå ðïóïóôü ìåãáëýôåñï ôïõ 0,5% ôïõ
ýøïõò áõôÞò, ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò åðéóôñÝöåé ôßôëïõò
Þ ìåôñçôÜ óôïõò áíôéóõìâáëëïìÝíïõò ìÝ÷ñé ôïõ ðïóïý
ðïõ èá áðïêáèéóôÜ ðëÞñùò ôçí õöéóôÜìåíç äéáöïñÜ.

3. ÐÝñáí ôùí ìÝôñùí åëÝã÷ïõ êéíäýíùí ðïõ ðñïâëÝðï-
íôáé óôéò ðáñáãñÜöïõò Ã.1 êáé Ã.2 ôïõ ðáñüíôïò Êåöá-
ëáßïõ ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò, åíåñãþíôáò óýìöùíá ìå



ôéò åêÜóôïôå éó÷ýïõóåò áðïöÜóåéò ôçò ÅÊÔ, äýíáôáé, åí
ãÝíåé, åðßóçò:

á) íá åðéâÜëëåé áñ÷éêÜ ðåñéèþñéá16 ôá ïðïßá ðñïóáõ-
îÜíïõí êáôÜ óõãêåêñéìÝíï ðïóïóôü åðß ôïõ ðïóïý ôçò
÷ñçìáôïäüôçóçò ôçí áðáéôïýìåíç áîßá ôùí ðñïò åíå÷ý-
ñáóç ôßôëùí, 

â) íá åðéâÜëëåé ðïóïôéêÜ üñéá óôçí áðïäï÷Þ ôßôëùí óå
ó÷Ýóç ìå åêäüôåò Þ åããõçôÝò, 

ã) íá áðáéôåß ðñüóèåôåò åããõÞóåéò áðü íïìéêÜ ðñüóù-
ðá õøçëÞò ïéêïíïìéêÞò áîéïðéóôßáò,

ä) íá áðïêëåßåé ôç ÷ñÞóç óõãêåêñéìÝíùí ôßôëùí êáôÜ
ôçí åêôÝëåóç ôùí ðñÜîåùí íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò. 

4. Äéåõêñéíßæåôáé üôé ïé ôõ÷üí öüñïé åðß ôùí ôüêùí ôùí
áðïäåêôþí ôßôëùí äåí åðçñåÜæïõí ôïí ùò Üíù ôñüðï
áðïôßìçóçò.

Ä. ¢ëëåò äéáôÜîåéò
1. Óôéò ðñÜîåéò ïñéóôéêÞò áãïñÜò Þ ðþëçóçò ôßôëùí äåí

åöáñìüæïíôáé ïé äéáôÜîåéò ðåñß áðïôßìçóçò ôùí ôßôëùí,
ìÝôñùí åëÝã÷ïõ êéíäýíùí êáé ìç÷áíéóìïý êÜëõøçò äéá-
öïñþí áðïôßìçóçòôïõ ðáñüíôïò êåöáëáßïõ.

2. Ïé ðåñéêïðÝò äåí åöáñìüæïíôáé óôéò ðñÜîåéò áíïé-
êôÞò áãïñÜò ãéá ôçí áðïññüöçóç ñåõóôüôçôáò áðü ôçí
ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò.

3. Ç ÅÊÔ ìðïñåß íá áðïöáóßóåé ïðïôåäÞðïôå ôç äéá-
ãñáöÞ ïñéóìÝíùí ôßôëùí áðü ôïí êáôÜëïãï ôùí áðïäå-
êôþí ôßôëùí ðñþôçò âáèìßäáò. 

ÐåñáéôÝñù, ïé åèíéêÝò êåíôñéêÝò ôñÜðåæåò ìðïñïýí íá
åðéâÜëëïõí üñéá óôçí áðïäï÷Þ ôßôëùí äåýôåñçò âáèìß-
äáò, íá áðáéôÞóïõí ðñüóèåôåò åããõÞóåéò êáé íá áðïöá-
óßóïõí ïðïôåäÞðïôå ôç äéáãñáöÞ ïñéóìÝíùí ôßôëùí ôçò
âáèìßäáò áõôÞò áðü ôïí ùò Üíù êáôÜëïãï.

Óôéò ðåñéðôþóåéò äéáãñáöÞò, åÜí ïé äéáãñáöüìåíïé ôßô-
ëïé êáëýðôïõí õöéóôÜìåíåò êáôÜ ôï ÷ñüíï ôçò äéáãñá-
öÞò ðñÜîåéò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò, åßôå áíôéêáèßóôá-
íôáé ìå íÝïõò ôßôëïõò, åßôå åíåñãïðïéåßôáé ï ìç÷áíéóìüò
êÜëõøçò äéáöïñþí áðïôßìçóçò. ÅðéðëÝïí, ïé áíôéóõì-
âáëëüìåíïé õðï÷ñåïýíôáé íá áðïóýñïõí ôïõò åí ëüãù
ôßôëïõò ôï óõíôïìüôåñï äõíáôü.

Å. ÄéáóõíïñéáêÞ ÷ñÞóç áóöáëåéþí
1. Ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé äýíáíôáé íá ëáìâÜíïõí ÷ñç-

ìáôïäüôçóç áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ÷ñçóéìïðïé-
þíôáò ôßôëïõò ðïõ âñßóêïíôáé êáôáôåèåéìÝíïé óå Üëëï
êñÜôïò-ìÝëïò ôçò æþíçò ôïõ åõñþ. Ïé áðïäåêôïß ôßôëïé
ðñÝðåé íá ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí äéáóõíïñéáêÜ óå
ïëüêëçñç ôç æþíç ôïõ åõñþ ãéá ôï äéáêáíïíéóìü ïðïéáó-
äÞðïôå ðñÜîçò ÷ïñÞãçóçò ñåõóôüôçôáò Ýíáíôé áóöáëåé-
þí, 

á) ìÝóù ôçò óýíäåóçò ôùí óõóôçìÜôùí äéáêáíïíéóìïý
áîéþí ôùí êñáôþí - ìåëþí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò ôá
ïðïßá éêáíïðïéïýí ôéò ðñïäéáãñáöÝò ôïõ ÅõñùóõóôÞìá-
ôïò êáé Ý÷ïõí áîéïëïãçèåß ùò áðïäåêôÜ áðü ôçí ÅÊÔ
(üðùò äçìïóéïðïéïýíôáé óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÅÊÔ) Þ,

â) ìÝóù ôïõ ÓõóôÞìáôïò Áíôáðïêñéôñéþí Êåíôñéêþí
Ôñáðåæþí ôï ïðïßï Ý÷åé áíáðôõ÷èåß áðü ôéò åèíéêÝò êå-
íôñéêÝò ôñÜðåæåò êáé ôçí ÅÊÔ. Ôï Óýóôçìá Áíôáðïêñé-
ôñéþí Êåíôñéêþí Ôñáðåæþí äýíáôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß

ãéá üëïõò ôïõò ôßôëïõò ôçò ðñþôçò âáèìßäáò êáé ãéá ôïõò
åìðïñåýóéìïõò ôßôëïõò ôçò äåýôåñçò âáèìßäáò. Ãéá ìç
åìðïñåýóéìïõò ôßôëïõò Þ ôßôëïõò ìå ðåñéïñéóìÝíç ñåõ-
óôüôçôá êáé åéäéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò äåýôåñçò âáèìß-
äáò ïé ïðïßïé äåí åßíáé äõíáôü íá äéáêéíçèïýí ìÝóù åíüò
óõóôÞìáôïò äéáêáíïíéóìïý ÷ñåïãñÜöùí, ìðïñåß íá
åöáñìïóôïýí åéäéêÝò ñõèìßóåéò.

2. ÌÝóù ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ ÓõóôÞìáôïò Áíôáðïêñé-
ôñéþí Êåíôñéêþí Ôñáðåæþí, äéáóöáëßæåôáé áðü ôéò åèíé-
êÝò êåíôñéêÝò ôñÜðåæåò êáé ôçí ÅÊÔ üôé üëïé ïé áðïäåêôïß
ôßôëïé ðïõ åêäßäïíôáé êáé åßíáé êáôáôåèåéìÝíïé óå êñÜôïò-
ìÝëïò ôçò æþíçò ôïõ åõñþ, ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí
óå äéáóõíïñéáêÞ âÜóç.

3. Ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ÓõóôÞìáôïò Áíôáðïêñéôñéþí
Êåíôñéêþí Ôñáðåæþí, êÜèå åèíéêÞ êåíôñéêÞ ôñÜðåæá ôïõ
ÅõñùóõóôÞìáôïò äéáôçñåß ëïãáñéáóìïýò ôßôëùí êáé
åíåñãåß ùò áíôáðïêñéôÞò ôùí õðüëïéðùí åèíéêþí êåíôñé-
êþí ôñáðåæþí.

4. Óôç äéáóõíïñéáêÞ ÷ñÞóç ôùí áðïäåêôþí ôßôëùí
åöáñìüæïíôáé ïé äéáäéêáóßåò, ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá êáé ïé
üñïé ëåéôïõñãßáò ðïõ éó÷ýïõí óôï ðëáßóéï ôïõ ÓõóôÞìá-
ôïò Áíôáðïêñéôñéþí Êåíôñéêþí Ôñáðåæþí.

ÊåöÜëáéï VI: Äéáäéêáóßåò

Á. Äéáäéêáóßá äéåíÝñãåéáò äçìïðñáóéþí

1. Êáôçãïñßåò äçìïðñáóéþí
á) Ïé áíáöåñüìåíåò óôï ðáñüí êåöÜëáéï äçìïðñáóßåò

äéáêñßíïíôáé ãåíéêÜ óå äýï êáôçãïñßåò: ôéò ôáêôéêÝò (ôõ-
ðïðïéçìÝíåò) êáé ôéò Ýêôáêôåò (ôá÷åßåò). Ïé áêïëïõèïý-
ìåíåò äéáäéêáóßåò ôáõôßæïíôáé, ìå åîáßñåóç ôï ÷ñïíïäéÜ-
ãñáììá ïëïêëÞñùóÞò ôïõò êáé ôïí áñéèìü ôùí óõììåôå-
÷üíôùí óå áõôÝò áíôéóõìâáëëïìÝíùí. Åéäéêüôåñá:

ÔáêôéêÝò (ôõðïðïéçìÝíåò) äçìïðñáóßåò
Ìðïñïýí íá óõììåôÝ÷ïõí üëïé ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé

ðïõ éêáíïðïéïýí ôá êñéôÞñéá êáôáëëçëüôçôáò ðïõ åîåéäé-
êåýïíôáé óôï ÊåöÜëáéï É ôçò ðáñïýóáò ÐñÜîçò. ÌÝóù
áõôþí äéåíåñãïýíôáé (i) ïé ðñÜîåéò êýñéáò áíá÷ñçìáôï-
äüôçóçò, (ii) ïé ðñÜîåéò áíá÷ñçìáôïäüôçóçò ðéï ìáêñï-
ðñüèåóìçò äéÜñêåéáò êáé (iii) ïé äéáñèñùôéêÞò öýóåùò
ðñÜîåéò17. Óôéò ôáêôéêÝò äçìïðñáóßåò ï ÷ñüíïò ðïõ ìå-
óïëáâåß áðü ôçí áíáêïßíùóç ôçò äçìïðñáóßáò ìÝ÷ñé ôçí
åðéâåâáßùóç ôïõ áðïôåëÝóìáôïò ôùí åðéôõ÷þí ðñïóöï-
ñþí äåí õðåñâáßíåé ôéò åßêïóé ôÝóóåñéò (24) þñåò.

¸êôáêôåò (ôá÷åßåò) äçìïðñáóßåò
Óôéò Ýêôáêôåò äçìïðñáóßåò ìåóïëáâåß ÷ñïíéêü äéÜóôç-

ìá ìßáò þñáò áðü ôçí áíáêïßíùóç ôçò äçìïðñáóßáò ìÝ-
÷ñé ôçí åðéâåâáßùóç ôïõ áðïôåëÝóìáôïò ôùí åðéôõ÷þí
ðñïóöïñþí. Ïé åêôåëïýìåíåò ìÝóù áõôþí ðñÜîåéò ÷ñç-
óéìïðïéïýíôáé ãéá ôçí åîïìÜëõíóç âñá÷õ÷ñüíéùí äéáêõ-
ìÜíóåùí ôçò ñåõóôüôçôáò êáé äéåíåñãïýíôáé ìå ðåñéïñé-
óìÝíï áñéèìü áíôéóõìâáëëïìÝíùí, óýìöùíá ìå ôéò ó÷å-
ôéêÝò äéáôÜîåéò ôïõ Êåöáëáßïõ É, ðáñÜãñáöïò 4 ôçò
ðáñïýóáò ÐñÜîçò.

Ç ÅÊÔ ìðïñåß íá áíáðñïóáñìüóåé ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá
åêôÝëåóçò ìßáò äçìïðñáóßáò, åÜí áõôü êñßíåôáé óêüðéìï.

â) Ùò ðñïò ôïí ôýðï, ïé äçìïðñáóßåò äéáêñßíïíôáé åðß-
óçò óå äýï êáôçãïñßåò:
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Äçìïðñáóßåò áíôáãùíéóôéêïý åðéôïêßïõ 
Óôéò äçìïðñáóßåò áíôáãùíéóôéêïý åðéôïêßïõ, ïé áíôé-

óõìâáëëüìåíïé áíáöÝñïõí óôéò ðñïóöïñÝò ôïõò ôï ðï-
óü ìå ôï ïðïßï åßíáé äéáôåèåéìÝíïé íá óõììåôÜó÷ïõí êáé
ôï áíôßóôïé÷ï åðéôüêéï.

Äçìïðñáóßåò óôáèåñïý åðéôïêßïõ 
Óôéò äçìïðñáóßåò óôáèåñïý, åê ôùí ðñïôÝñùí êáèïñé-

óìÝíïõ, åðéôïêßïõ ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé áíáöÝñïõí óôéò
ðñïóöïñÝò ôïõò ìüíï ôï ðïóü ìå ôï ïðïßï åßíáé äéáôå-
èåéìÝíïé íá óõììåôÜó÷ïõí.

2. ×ñïíïäéÜãñáììá äçìïðñáóéþí
á) Ïé ðñÜîåéò êýñéáò áíá÷ñçìáôïäüôçóçò êáé ïé ðñÜ-

îåéò áíá÷ñçìáôïäüôçóçò ðéï ìáêñïðñüèåóìçò äéÜñêåé-
áò äéåíåñãïýíôáé, óýìöùíá ìå åíäåéêôéêü åôÞóéï çìåñï-
ëïãéáêü ðñüãñáììá ðïõ äçìïóéåýåôáé áðü ôçí ÅÊÔ, ôïõ-
ëÜ÷éóôïí ôñåéò ìÞíåò ðñéí ôçí Ýíáñîç ôïõ Ýôïõò óôï
ïðïßï áíáöÝñåôáé. Ôï ðñüãñáììá áõôü ìðïñåß íá áíåõ-
ñåèåß óôç äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ ôçò ÅÊÔ.

ÊáôÜ êáíüíá, ùò çìÝñá óõíáëëáãÞò ôùí ðñÜîåùí êý-
ñéáò áíá÷ñçìáôïäüôçóçò ïñßæåôáé åêÜóôç Ôñßôç êáé ôùí
ðñÜîåùí áíá÷ñçìáôïäüôçóçò ðéï ìáêñïðñüèåóìçò
äéÜñêåéáò ç ôåëåõôáßá ÔåôÜñôç åêÜóôïõ çìåñïëïãéáêïý
ìÞíá. Êáô� åîáßñåóç, ç ðñÜîç áíá÷ñçìáôïäüôçóçò ðéï
ìáêñïðñüèåóìçò äéÜñêåéáò ôïõ ìçíüò Äåêåìâñßïõ, ìå-
ôáöÝñåôáé êáôÜ êáíüíá ìßá åâäïìÜäá íùñßôåñá êáé äéå-
íåñãåßôáé ôçí ðñïôåëåõôáßá ÔåôÜñôç ôïõ åí ëüãù çìåñï-
ëïãéáêïý ìÞíá.

â) Ïé ðñÜîåéò åîïìÜëõíóçò âñá÷õ÷ñüíéùí äéáêõìÜíóå-
ùí ôçò ñåõóôüôçôáò êáé ïé äéáñèñùôéêÞò öýóåùò ðñÜîåéò
äåí åêôåëïýíôáé ìå âÜóç ðñïêáèïñéóìÝíï çìåñïëïãéáêü
ðñüãñáììá.

3. Ðñoèåóìßá áváêoßvùóçò
á) Ç äçìoðñáóßá áváêoévþvåôáé áðü ôçv ÅÊÔ ìÝóù êá-

ëùäéáêþí ðëçñïöïñéáêþí óõóôçìÜôùí ìÝ÷ñé ôéò 16.30
þñá ÅëëÜäïò (15.30 þñá ÅÊÔ) ôçv ðñoçãoýìåvç ôçò
äçìoðñáóßáò åñãÜóéìç çìÝñá ðñïêåéìÝíïõ ðåñß ôùí ôá-
êôéêþí äçìïðñáóéþí Þ óå ïðïéáäÞðïôå åñãÜóéìç þñá
ôçò çìÝñáò ðñïêåéìÝíïõ ðåñß Ýêôáêôùí äçìïðñáóéþí.
¼ôáv oé óõvèÞêåò ôçò áãoñÜò ÷ñÞìáôoò ôo åðéâÜëëoõv,
ç áváêoßvùóç ôçò ôáêôéêÞò äçìïðñáóßáò ìðoñåß vá ãßvåé
ôçv çìÝñá äéåíÝñãåéáò ôçò äçìïðñáóßáò.

Ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá áíá-
êïéíþíåé áðåõèåßáò ôç äçìïðñáóßá åßôå ðñïò üëïõò ôïõò
áíôéóõìâáëëïìÝíïõò óôçí ðåñßðôùóç ôùí ôáêôéêþí äç-
ìïðñáóéþí Þ ðñïò åêåßíïõò ðïõ Ý÷ïõí åðéëåãåß áðü ôçí
ßäéá óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 4, ÊåöÜëáéï É ôçò ðá-
ñïýóáò, óôçí ðåñßðôùóç ôùí Ýêôáêôùí äçìïðñáóéþí.

â) Ôï ðñïò êáôáíïìÞ óõíïëéêü ðïóü ìéáò ðñÜîçò áíá-
êïéíþíåôáé, êáôÜ êáíüíá, ìüíï óôçí ðåñßðôùóç ôùí ðñÜ-
îåùí áíá÷ñçìáôïäüôçóçò ðéï ìáêñïðñüèåóìçò äéÜñêåé-
áò.

4. ÕðïâïëÞ ðñoóöoñþí
á) Ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé õðoâÜëëoõv ôéò ðñoóöoñÝò

ôoõò óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò / Äéåýèõvóç ×ñçìáôïïé-
êïíïìéêþí ÄñáóôçñéïôÞôùí ìå çëåêôñïíéêÜ ìÝóá êáôÜ ôá
ïñéæüìåíá óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Êåöáëáßïõ IX
ôçò ðáñïýóáò ÐñÜîçò, åvôüò ôçò ðñoèåóìßáò ðoõ Ý÷åé
áváêoévùèåß. 

Åéäéêüôåñá ðñïêåéìÝíïõ ðåñß ôáêôéêþí äçìïðñáóéþí, ç
õðïâïëÞ ôùí ðñïóöïñþí ãßíåôáé ìÝ÷ñé ôéò 10.30 ð.ì. þñá
ÅëëÜäïò (9.30 þñá ÅÊÔ) ôçò çìÝñáò ôçò äçìïðñáóßáò.

ÐñïêåéìÝíïõ ðåñß Ýêôáêôùí äçìïðñáóéþí, ç õðïâïëÞ
ôùí ðñïóöïñþí ãßíåôáé åíôüò ôïõ ÷ñïíéêïý ðëáéóßïõ ðïõ
áíáêïéíþíåôáé áðü ôçí ÅÊÔ, êáôÜ êáíüíá ìÝ÷ñé åßêïóé ðÝ-
íôå (25) ëåðôÜ ôçò þñáò ìåôÜ ôçí áíáêïßíùóç ôçò äçìï-
ðñáóßáò. Ïé ðñoóöoñÝò ðåñéëáìâÜvoõí ôçí áêüëïõèç
ðëçñïöüñçóç:

� Óôéò äçìïðñáóßåò áíôáãùíéóôéêïý åðéôïêßïõ, ôá ðïóÜ
êáé ôá áíôßóôïé÷á åðßðåäá ôùí åðéôïêßùí/ôéìþí/ìïíÜäùí
âÜóçò áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí18 ìå ôá ïðïßá ïé áíôéóõì-
âáëëüìåíïé åßíáé äéáôåèåéìÝíïé íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí
óõíáëëáãÝò.

� Óôéò äçìïðñáóßåò óôáèåñïý åðéôïêßïõ, ôï óõíïëéêü
ðïóü, åêöñáóìÝíï óå åõñþ, óôï ïðïßï åßíáé äéáôåèåéìÝ-
íïé íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí óõíáëëáãÝò.

ÐÝñáí ôùí ùò Üíù, üëá ôá áðáñáßôçôá óôïé÷åßá ðïõ èá
ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷ïíôáé óôéò ðñïóöïñÝò ôùí áíôéóõìâáë-
ëïìÝíùí ðåñéãñÜöïíôáé óôï ÐáñÜñôçìá 1 ôçò ðáñïýóáò
ÐñÜîçò.

â) ÐñïóöïñÝò ïé ïðïßåò õðïâÜëëïíôáé ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò
ðñïèåóìßáò ðïõ áíáöÝñåôáé óôï êåßìåíï ôçò áíáêïßíù-
óçò äåí ëáìâÜíïíôáé õðüøç. Ðåñß ôïõ åìðñüèåóìïõ Þ ìç
õðïâëçèåßóáò ðñïóöïñÜò áðïöáóßæåé ç ÔñÜðåæá ôçò Åë-
ëÜäïò. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ìßá ðñïóöïñÜ áðïññßðôåôáé,
ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò åíçìåñþíåé ôïí áíôéóõìâáëëü-
ìåíï, ìå çëåêôñïíéêÜ ìÝóá êáôÜ ôá ïñéæüìåíá óýìöùíá
ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Êåöáëáßïõ IX ôçò ðáñïýóáò, ðñéí
áðü ôçí êáôáíïìÞ ôïõ ðïóïý ôçò äçìïðñáóßáò. ÁíÜêëç-
óç ðñïóöïñþí åðéôñÝðåôáé ìüíïí üóï äéáñêåß ç ðñïèå-
óìßá õðïâïëÞò ðñïóöïñþí.

ã) Ç ðñoóöoñÜ êÜèå áíôéóõìâáëëïìÝíïõ åßváé äåóìåõ-
ôéêÞ áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ëÞãåé ç ðñïèåóìßá õðïâïëÞò êáé,
êáôÜ óõvÝðåéá, ïðïéáäÞðïôå áêýñùóç Þ ôñoðoðoßçóç
ôçò óõìöùvßáò äåv åßváé äõíáôÞ.

ä) Áñéèìüò ðñoóöoñþv:
� Óôéò äçìïðñáóßåò ìå ôç ìÝèïäï áíôáãùíéóôéêïý åðé-

ôïêßïõ, êÜèå áíôéóõìâáëëüìåíïò Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá
õðïâÜëåé ìÝ÷ñé äÝêá ðñïóöïñÝò, áíáöÝñïíôáò ôï ðïóü
êáé ôï áíôßóôïé÷ï åðéôüêéï ìå ôï ïðïßï åßíáé äéáôåèåéìÝíïò
íá ðñáãìáôïðïéÞóåé ôç óõíáëëáãÞ. Ôá åðéôüêéá ðñÝðåé íá
åßíáé óå ðïëëáðëÜóéá ìßáò ìïíÜäáò âÜóçò (0,01 ôçò åêá-
ôïóôéáßáò ìïíÜäáò). Óôçí ðåñßðôùóç äçìïðñáóßáò
áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí áíôáãùíéóôéêïý åðéôïêßïõ ïé
ðñïóöïñÝò èá ðñÝðåé íá åßíáé åêöñáóìÝíåò óå ðïëëá-
ðëÜóéá ôïõ 0,01 ôçò ìïíÜäáò âÜóçò áíôáëëáãÞò íïìé-
óìÜôùí.

� Óôéò äçìïðñáóßåò ìå ôç ìÝèïäï óôáèåñïý åðéôïêßïõ,
êÜèå áíôéóõìâáëëüìåíïò õðïâÜëëåé ìßá ðñïóöïñÜ óôçí
ïðïßá áíáöÝñåôáé ôï ðñïóöåñüìåíï Þ æçôïýìåíï ðïóü.

å) ÅëÜ÷éóôï ýøïò ðñïóöïñþí:
Óôéò ðñÜîåéò êýñéáò áíá÷ñçìáôïäüôçóçò, ôï ýøoò

ðñïóöïñþí ïñßæåôáé óå áêÝñáéo ðoëëáðëÜóéo ôoõ ðoóoý
ôùv 100.000 åõñþ, ìå åëÜ÷éóôï üñéï ôo ðoóü ôïõ åíüò (1)
åêáôïììõñßïõ åõñþ. Óôéò äçìïðñáóßåò ìå ôç ìÝèïäï
áíôáãùíéóôéêïý åðéôïêßïõ, ôï åëÜ÷éóôï üñéï éó÷ýåé ãéá êÜ-
èå åðßðåäï åðéôïêßïõ/ôéìÞò/ìïíÜäùí âÜóçò áíôáëëáãÞò
íïìéóìÜôùí ãéá ôï ïðïßï õðïâÜëëåôáé ðñïóöïñÜ.

2564 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)

18 Swap points



Óôéò ðñÜîåéò áíá÷ñçìáôïäüôçóçò ðéï ìáêñïðñüèå-
óìçò äéÜñêåéáò, ôï åëÜ÷éóôï ýøïò ðñïóöïñþí ïñßæåôáé
óå 500.000 åõñþ. Ï ðñïóöïñÝò ðïõ õðåñâáßíïõí ôï ðñï-
áíáöåñèÝí åëÜ÷éóôï ýøïò ðñÝðåé íá åêöñÜæïíôáé óå ðïë-
ëáðëÜóéá ôùí 10.000 åõñþ.

óô) Ç ÅÊÔ äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá áíáêïéíþíåé ôçí ìç
áðïäï÷Þ ðñïóöïñþí ðïõ õðåñâáßíïõí Ýíá ìÝãéóôï ðï-
óü, ìå óêïðü ôçí áðïöõãÞ äõóáíÜëïãá ìåãÜëùí ðñï-
óöïñþí. Ôï ôõ÷üí ìÝãéóôï ðïóü èá áíáöÝñåôáé óôçí áíá-
êïßíùóç ôçò äçìïðñáóßáò.

5. Áîéïëüãçóç ðñïóöïñþí êáé êáôáíïìÞ ôïõ ðïóïý ôçò
äçìïðñáóßáò.

Ç áîéïëüãçóç ôùí ðñïóöïñþí ðñáãìáôïðïéåßôáé, êáôÜ
ôýðï äçìïðñáóßáò, ùò åîÞò:

á) Äçìïðñáóßåò áíôáãùíéóôéêïý åðéôïêßïõ
� Óôçí ðåñßðôùóç ÷ïñÞãçóçò ñåõóôüôçôáò, ïé

ðñoóöoñÝò êáôáôÜóóovôáé êáôÜ öèßíïõóá óåéñÜ ôoõ
ðñoóöåñüìåvoõ åðéôïêßïõ. Ïé ðñïóöïñÝò ìå ôï õøçëü-
ôåñï åðéôüêéï éêáíïðïéïýíôáé êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá êáé
äéáäo÷éêÜ éêáíïðïéïýíôáé oé ðñoóöoñÝò ìå ôo ÷áìçëüôå-
ñï åðéôüêéï ìÝ÷ñé vá åîávôëçèåß ôo óõvoëéêü ðoóü ðïõ ç
ÅÊÔ ðñïôßèåôáé íá äéáèÝóåé.

� Óôçí ðåñßðôùóç áðïññüöçóçò ñåõóôüôçôáò, ïé
ðñoóöoñÝò ðïõ áöïñïýí ôéò ðñÜîåéò áðïäï÷Þò êáôáèÝ-
óåùí ôçò Åíüôçôáò Å ôïõ Êåöáëáßïõ ÉÉ, êáôáôÜóóovôáé
êáôÜ áýîoõóá óåéñÜ ôoõ ðñoóöåñüìåvoõ áðü ôïõò áíôé-
óõìâáëëïìÝíïõò åðéôïêßïõ (Þ öèßíïõóá óåéñÜ ùò ðñïò
ôçí ðñïóöåñüìåíç ôéìÞ óôçí ðåñßðôùóç ðéóôïðïéçôéêþí
÷ñÝïõò ôçò ÅÊÔ êáé éêávoðoéoývôáé êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá
oé ðñoóöoñÝò ìå ôo ÷áìçëüôåñï åðéôüêéï (Þ õøçëüôåñç
ôéìÞ óôçí ðåñßðôùóç ðéóôïðïéçôéêþí ÷ñÝïõò ôçò ÅÊÔ êáé
äéáäï÷éêÜ éêáíïðïéïýíôáé ïé ðñïóöïñÝò ìå ôï õøçëüôå-
ñï åðéôüêéï (Þ ôç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ óôçí ðåñßðôùóç ðé-
óôïðïéçôéêþí ÷ñÝïõò ôçò ÅÊÔ) ìÝ÷ñé vá åîávôëçèåß ôo óõ-
íïëéêü ðñïò áðïññüöçóç ðïóü.

� Ôï êåßìåíï ôçò áíáêïßíùóçò ôçò äçìüóéáò ðñïóöï-
ñÜò êáôÜ êáíüíá ðåñéÝ÷åé ðëçñïöüñçóç ãéá ôç ìÝèïäï
ìå ôçí ïðïßá èá êáôáíåìçèåß ôï ðïóü ôçò äçìïðñáóßáò
êáé åðïìÝíùò ãéá ôïí ôýðï ôçò åêôåëïýìåíçò äçìïðñá-
óßáò. 

Óôç äçìïðñáóßá åíéáßïõ åðéôïêßïõ (Þ «ïëëáíäéêïý» ôý-
ðïõ), ôï åðéôüêéï/ôéìÞ/ìïíÜäåò âÜóçò áíôáëëáãÞò íïìé-
óìÜôùí ôçò êáôáíïìÞò ðïõ åöáñìüæåôáé óå üëåò ôéò åðé-
ôõ÷åßò ðñïóöïñÝò åßíáé ßóï ìå ôï ïñéáêü åðéôüêéï / ôéìÞ /
ìïíÜäåò âÜóçò áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí (äçë. ôï åðéôü-
êéï / ôéìÞ / ìïíÜäåò âÜóçò áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí óôï
ïðïßï åîáíôëåßôáé ç óõíïëéêÞ êáôáíïìÞ).

Óôç äçìïðñáóßá ðïëëáðëïý åðéôïêßïõ (Þ «áìåñéêáíé-
êïý» ôýðïõ) ôï åðéôüêéï / ôéìÞ / ìïíÜäåò âÜóçò áíôáëëá-
ãÞò íïìéóìÜôùí ôçò êáôáíïìÞò åßíáé ßóï ìå ôï åðéôüêéï /
ôéìÞ / ìïíÜäåò âÜóçò áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí åêÜóôçò
ðñïóöïñÜò.

� ÊáôÜ ôçí êáôáíïìÞ ôïõ ðïóïý ôùí äçìïðñáóéþí
áíôáãùíéóôéêïý åðéôïêßïõ, ãéá óêïðïýò ÷ïñÞãçóçò Þ
áðïññüöçóçò ñåõóôüôçôáò, åÜv ôo ðoóü ôçò ôåëåõôáßáò
ðñoóöoñÜò ðoõ Ýãévå áðoäåêôÞ áðü ôçv ÅÊÔ åßíáé ìåãá-
ëýôåño áðü ôo õðüëoéðo ôoõ óõvoëéêoý ðñoò äéÜèåóç Þ
áðïññüöçóç áðü áõôÞí ðoóoý, ç oñéáêÞ áõôÞ
ðñoóöoñÜ ãßvåôáé ìåñéêÜ áðoäåêôÞ ìÝ÷ñé vá åîávôëçèåß
ôo ðñoò äéÜèåóç Þ áðïññüöçóç åváðoìÝvov ðoóü. Óå ðå-
ñßðôùóç ðoõ õðÜñ÷oõv ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá oñéáêÝò
ðñoóöoñÝò ìå ôo ßäéo åðéôüêéï/ôéìÞ/ìïíÜäåò âÜóçò
áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí, áëëÜ ôo õðüëoéðo ôoõ ðñoò äéÜ-

èåóç Þ áðïññüöçóç ðoóoý, ávôéóôoß÷ùò, äåv åðáñêåß ãéá
ôçv ðëÞñç êÜëõøÞ ôoõò, ïé ðñoóöoñÝò áõôÝò éêávoðoé-
ïýíôáé áváëoãéêÜ ìå âÜóç ôç ó÷Ýóç ôoõ ýøoõò åêÜóôçò
ðñoóöoñÜò ðñoò ôo óývoëo ôùv oñéáêþv áõôþv
ðñoóöoñþv. Ç ÅÊÔ ìðïñåß íá áðïöáóßóåé ôçí åöáñìïãÞ
åëÜ÷éóôïõ ðïóïý êáôáíïìÞò óå êÜèå áðïäåêôÞ ðñïóöï-
ñÜ.

â) Äçìïðñáóßåò óôáèåñïý åðéôïêßïõ 
Ãéá ôçí êáôáíïìÞ ôïõ ðïóïý ôùí åí ëüãù äçìïðñáóéþí,

ïé õðïâëçèåßóåò ðñïóöïñÝò áèñïßæïíôáé. Óôçv ðåñßðôù-
óç ðoõ ôï óõíïëéêü ðïóü ôùí õðoâëçèåéóþí ðñoóöoñþí
õðåñâáßvåé ôo óõvoëéêü ðñoò äéÜèåóç Þ áðïññüöçóç
ðoóü, ç éêávoðoßçóç ôùv ðñoóöoñþv ðñáãìáôoðoéåßôáé
áváëoãéêÜ ìå âÜóç ôç ó÷Ýóç ôoõ ýøoõò ôçò êÜèå ìßáò
áðü áõôÝò ðñoò ôï óývoëï ôïõ ðñïóöåñüìåíïõ ðïóïý.

ÁíåîáñôÞôùò ôýðïõ äçìïðñáóßáò, ôï êáôáíåìüìåíï
êáôÜ áíôéóõìâáëëüìåíï ðïóü óôñïããõëïðïéåßôáé óôç
ðëçóéÝóôåñç ìïíÜäá åõñþ.

Ç ÅÊÔ äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá êáèïñßóåé åëÜ÷éóôï ðï-
óü êáôáíïìÞò óå êÜèå óõììåôÝ÷ïíôá óôç äçìïðñáóßá.

6. ÁðoôåëÝóìáôá
á) Óôéò ôáêôéêÝò äçìïðñáóßåò, ôo áðoôÝëåóìá ôçò

äçìoðñáóßáò äçìïóéåýåôáé (Þ áíáêïéíþíåôáé ìÝóù êá-
ëùäéáêþí ðëçñïöïñéáêþí äéêôýùí) ôo áñãüôåño ìÝ÷ñé
ôéò 12.15 þñá ÅëëÜäïò (11.15 þñá ÅÊÔ) ôçò çìÝñáò äéå-
íÝñãåéáò ôçò äçìoðñáóßáò. Ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò åðé-
âåâáéþíåé, ìå çëåêôñïíéêÜ ìÝóá êáôÜ ôá ïñéæüìåíá óýì-
öùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Êåöáëáßïõ IX ôçò ðáñïýóáò êáé
ìÝ÷ñé ôéò 12.40 þñá ÅëëÜäïò (11.40 þñá ÅÊÔ), ôï áðïôÝ-
ëåóìá ôçò êáôáíïìÞò óôïõò áíôéóõìâáëëïìÝíïõò ðïõ
õðÝâáëáí åðéôõ÷åßò ðñïóöïñÝò.

â) Óôéò ôá÷åßåò äçìïðñáóßåò ôï áðïôÝëåóìá áíáêïéíþ-
íåôáé ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéÜíôá (30) ëåðôþí ôçò þñáò
áðü ôç ëÞîç ôçò ðñïèåóìßáò õðïâïëÞò ôùí ðñïóöïñþí.

7. Äéáêáíïíéóìüò
á) Ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò åöáñìüæåé, êáôÜ ôá ðñïâëå-

ðüìåíá óôï ÊåöÜëáéï V, Åíüôçôá Â, ôï óýóôçìá óõãêÝ-
íôñùóçò áóöáëåéþí óå åíéáßï ëïãáñéáóìü åíå÷ýñïõ,
äéáôçñþíôáò ðáñÜëëçëá ôï äéêáßùìá íá åðéëÝîåé, êáôÜ
ðåñßðôùóç, ôçí åöáñìïãÞ ôïõ óõóôÞìáôïò åîåéäßêåõóçò
áóöáëåéþí óôï ðëáßóéï ðáñï÷Þò ñåõóôüôçôáò. 

Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ åðéëÝãåôáé ç åöáñìïãÞ ôïõ óõóôÞ-
ìáôïò åîåéäßêåõóçò áóöáëåéþí, ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé ðïõ
õðÝâáëáí åðéôõ÷åßò ðñïóöïñÝò áíáêïéíþíïõí êáôÜ ôçí
çìÝñá äéåíÝñãåéáò ôçò äçìïðñáóßáò óôçí ÔñÜðåæá ôçò Åë-
ëÜäïò, ôá óôïé÷åßá ôùí áðïäåêôþí ôßôëùí ðïõ ðñïôßèåíôáé
íá ðùëÞóïõí Þ åíå÷õñÜóïõí, åßôå ðñüêåéôáé ãéá ôßôëïõò
ðïõ åßíáé êáôáôåèåéìÝíïé óôçí ÅëëÜäá Þ åêôüò áõôÞò. 

Óå êÜèå ðåñßðôùóç, ïé ùò Üíù áíôéóõìâáëëüìåíïé õðï-
÷ñåïýíôáé íá Ý÷ïõí êáôáèÝóåé ôïõò ôßôëïõò ðïõ èá êáëý-
øïõí ôçí ÷ïñçãïýìåíç áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ñåõ-
óôüôçôá, ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ ÓõóôÞìáôïò
Ðáñáêïëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß Ôßôëùí ìå ËïãéóôéêÞ
ÌïñöÞ, êáôÜ ôçí çìÝñá äéåíÝñãåéáò ôçò äçìïðñáóßáò.

Ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò äéáôçñåß ôï äéêáßùìá óå åîáé-
ñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò íá áðïäå÷ôåß ôßôëïõò ðïõ êáôáôßèå-
íôáé ùò åíÝ÷õñï ôçí çìÝñá ðïõ Ýðåôáé ôçò äéåíÝñãåéáò
ôçò äçìïðñáóßáò ãéá ôçí êÜëõøç ôïõ ðïóïý ðïõ Ý÷åé êá-
ôáíåìçèåß ðñïò áíôéóõìâáëëüìåíï óôï ðëáßóéï ôçò äç-
ìïðñáóßáò áõôÞò. Óå êÜèå ðåñßðôùóç, ç êáôÜèåóç ôùí
ùò Üíù ôßôëùí ðñáãìáôïðïéåßôáé áðáñÝãêëéôá ðñéí ôçí
åêôáìßåõóç ôïõ êáôáíåìçèÝíôïò ðñïò ôïí áíôéóõìâáëëü-
ìåíï ðïóü.
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Óôéò äçìïðñáóßåò ãéá ôçí áðïññüöçóç ñåõóôüôçôáò, ç
ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá åðéëÝîåé
áðü ôïí êáôÜëïãï áðïäåêôþí ôßôëùí áõôïýò ðïõ èá ðù-
ëÞóåé ìå óõìöùíßá åðáíáãïñÜò.

â) Ï äéáêáíïíéóìüò ôùí ðñÜîåùí äéåíåñãåßôáé ìÝóù ôïõ
ëïãáñéáóìïý äéáêáíïíéóìïý ðïõ ôçñïýí ïé áíôéóõìâáë-
ëüìåíïé óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò.

ã) ÐñïêåéìÝíïõ ðåñß ôùí ðñÜîåùí ðïõ äéåíåñãïýíôáé ìå
ôáêôéêÝò äçìïðñáóßåò (äçëáäÞ ðñÜîåùí êýñéáò áíá÷ñç-
ìáôïäüôçóçò, ðñÜîåùí áíá÷ñçìáôïäüôçóçò ðéï ìáêñï-
ðñüèåóìçò äéÜñêåéáò êáé ðñÜîåùí äéáñèñùôéêÞò öýóå-
ùò), ï äéáêáíïíéóìüò ôïõ êáôáíåìçèÝíôïò ðïóïý ðñáã-
ìáôoðoéåßôáé ôçv åðüìåíç çìÝñá ôçò áíáêïßíùóçò ôïõ
áðïôåëÝóìáôïò ôçò äçìïðñáóßáò (êáôÜ ôçí ïðïßá ëåé-
ôïõñãïýí ôï Óýóôçìá ÅÑÌÇÓ êáé ôï Óýóôçìá Ðáñáêï-
ëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß Ôßôëùí ìå ËïãéóôéêÞ ÌïñöÞ),
åêôüò åÜí ç áíáêïßíùóç ôçò ÅÊÔ ïñßæåé äéáöïñåôéêÜ, ìå
ávôßóôoé÷ç ðßóôùóç Þ ÷ñÝùóç ôoõ ëoãáñéáóìoý äéáêáíï-
íéóìïý ôïí ïðoßï ôçñåß ï áíôéóõìâáëëüìåíïò óôçv ÔñÜ-
ðåæá ôçò ÅëëÜäoò. ÊáôÜ ôçv çìåñoìçvßá ëÞîçò ôçò óõì-
öùvßáò, ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäoò ðñáãìáôoðoéåß áõôüìá-
ôá ôéò áðáñáßôçôåò ávôßóôñoöåò åããñáöÝò.

ä) ÐñïêåéìÝíïõ ðåñß Ýêôáêôùí äçìïðñáóéþí Þ ðñÜîå-
ùí óå äéìåñÞ âÜóç ãéá ôçí åîïìÜëõíóç âñá÷õ÷ñüíéùí
äéáêõìÜíóåùí ôçò ñåõóôüôçôáò, ï äéáêáíïíéóìüò ðñáã-
ìáôïðïéåßôáé ôçí çìÝñá äéåíÝñãåéáò ôçò ðñÜîçò, ÷ùñßò íá
áðïêëåßåôáé êáé ï ðñïóäéïñéóìüò äéáöïñåôéêÞò çìÝñáò
äéáêáíïíéóìïý, éäéáßôåñá óôçí ðåñßðôùóç ôùí ðñÜîåùí
ïñéóôéêÞò áãïñÜò Þ ðþëçóçò ôßôëùí êáé ðñÜîåùí áíôáë-
ëáãÞò íïìéóìÜôùí.

å) Ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé õðï÷ñåïýíôáé íá äéáèÝôïõí
åðáñêåßò áóöÜëåéåò ãéá ôçí êÜëõøç ôïõ ðïóïý ðïõ ôïõò
Ý÷åé êáôáíåìçèåß. ÊáôÜ ãåíéêÞ áñ÷Þ, ï äéáêáíïíéóìüò ôùí
êáôáíåìçèÝíôùí êáôÜ áíôéóõìâáëëüìåíï ðïóþí óôéò äç-
ìïðñáóßåò ðñáãìáôïðïéåßôáé ìüíï ìåôÜ ôç ìåôáöïñÜ
áðü ôïí áíôéóõìâáëëüìåíï ôùí áðïäåêôþí ôßôëùí ðïõ
÷ñçóéìïðïéïýíôáé ùò áóöÜëåéá ãéá ôçí êÜëõøç ôçò ðñÜ-
îçò. Óôçí ðåñßðôùóç ôùí ôáêôéêþí äçìïðñáóéþí, ôï ÷ñï-
íéêü óçìåßï äéáêáíïíéóìïý ôçò íÝáò ðñÜîçò óõìðßðôåé,
êáôÜ êáíüíá, ìå ôï ÷ñüíï åîüöëçóçò ôçò ðñïçãïýìåíçò
ðñÜîçò ìå áíôßóôïé÷ç äéÜñêåéá.

Â. Äéáäéêáóßá äéåíÝñãåéáò äéìåñþí ðñÜîåùí
1. ÐñÜîåéò óå äéìåñÞ âÜóç (÷ùñßò äçìïðñáóßá) ìðï-

ñïýí íá äéåíåñãçèïýí óôéò ðåñéðôþóåéò áíôéóôñåðôÝùí
ðñÜîåùí áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí, áðïäï÷Þò êáôáèÝóå-
ùí êáé ïñéóôéêÞò áãïñÜò Þ ðþëçóçò ôßôëùí. Ïé äéìåñåßò
ðñÜîåéò ìðïñïýí íá ëÜâïõí ìßá áðü ôéò áêüëïõèåò äýï
ìïñöÝò:

á) ðñÜîåéò ðïõ åêôåëïýíôáé áðåõèåßáò ìåôáîý ôçò ÔñÜ-
ðåæáò ôçò ÅëëÜäïò êáé áíôéóõìâáëëïìÝíùí, êáé

â) ðñÜîåéò ðïõ åêôåëïýíôáé ìÝóù ÷ñçìáôéóôçñßïõ Þ
äéáìåóïëáâçôþí áãïñÜò.

2. Ïé ðñÜîåéò ðïõ åêôåëïýíôáé ìå äéìåñåßò äéáäéêáóßåò
äåí Ý÷ïõí ðñïêáèïñéóìÝíç óõ÷íüôçôá Þ äéÜñêåéá êáé, êá-
ôÜ êáíüíá, äåí áíáêïéíþíïíôáé åê ôùí ðñïôÝñùí. Ïé ëå-
ðôïìÝñåéåò êÜèå ðñÜîçò ãíùóôïðïéïýíôáé óýìöùíá ìå
ôéò ïäçãßåò ôçò ÅÊÔ.

3. Ç ÅÊÔ äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá ìçí áíáêïéíþóåé äç-
ìüóéá ôï áðïôÝëåóìá ôçò äéìåñïýò ðñÜîçò.

Ã. ÐñÜîåéò ïñéóôéêÞò áãïñÜò Þ ðþëçóçò ôßôëùí
1. Ïé ðñÜîåéò ïñéóôéêÞò áãïñÜò Þ ðþëçóçò ôßôëùí äéå-

íåñãïýíôáé äéìåñþò ÷ùñßò ðåñéïäéêüôçôá, óýìöùíá ìå
ôéò äéáäéêáóßåò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôçí Åíüôçôá Â ôïõ ðá-
ñüíôïò Êåöáëáßïõ. 

2. Ïé êáôçãïñßåò áíôéóõìâáëëïìÝíùí óôéò ðñÜîåéò ïñé-
óôéêÞò áãïñÜò Þ ðþëçóçò ôßôëùí äåí õðüêåéíôáé óå ðå-
ñéïñéóìïýò êáé, êáôÜ óõíÝðåéá, ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò
äýíáôáé íá ðåñéëÜâåé óå áõôïýò êáé ÷ñçìáôïäïôéêÜ éäñý-
ìáôá, áìïéâáßá êåöÜëáéá Þ ÷ñçìáôéóôçñéáêÝò åôáéñßåò.

3. Ãéá ôéò ðñÜîåéò ïñéóôéêÞò áãïñÜò Þ ðþëçóçò ôßôëùí
äåí ÷ñçóéìïðïéïýíôáé, êáôÜ êáíüíá, ôßôëïé ôçò äåýôåñçò
âáèìßäáò, üðùò áõôïß ðñïóäéïñßæïíôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò
ôçò Åíüôçôáò Á ôïõ Êåöáëáßïõ V ôçò ðáñïýóáò ÐñÜîçò.

Ä. ÐñÜîåéò áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí 
1. Ç åðéëïãÞ ôùí áíôéóõìâáëëïìÝíùí óôéò ðñÜîåéò

áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí ãßíåôáé áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò Åë-
ëÜäïò êáé ìðïñåß íá ðåñéëáìâÜíåé ðåñéïñéóìÝíï áñéèìü
óõììåôå÷üíôùí, ïé ïðïßïé åðéëÝãïíôáé óýìöùíá ìå äýï
ïìÜäåò êñéôçñßùí:

� Ç ðñþôç ïìÜäá êñéôçñßùí âáóßæåôáé óôçí áñ÷Þ ôçò
ðñüíïéáò, óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ï äõíçôéêüò áíôéóõì-
âáëëüìåíïò ðñÝðåé íá åßíáé öåñÝããõïò, íá õðüêåéôáé óå
åðïðôåßá áðü áíáãíùñéóìÝíç åðïðôéêÞ áñ÷Þ, íá áêïëïõ-
èåß õøçëïý åðéðÝäïõ êáíüíåò óõìðåñéöïñÜò êáé íá Ý÷åé
êáëÞ öÞìç.

� Ç äåýôåñç ïìÜäá êñéôçñßùí áíáöÝñåôáé óôç äõíáôü-
ôçôá áíôáãùíéóôéêÞò ôéìïëüãçóçò, ôçí éêáíüôçôá äéåêðå-
ñáßùóçò ìåãÜëïõ üãêïõ óõíáëëáãþí êáé óôçí ðïéüôçôá
êáé åõñýôçôá ôçò ðëçñïöüñçóçò ðïõ ðáñÝ÷åôáé áðü ôïí
áíôéóõìâáëëüìåíï.

2. Ïé ðñÜîåéò áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí äéåíåñãïýíôáé
ìÝóù Ýêôáêôçò (ôá÷åßáò) äçìïðñáóßáò Þ äéìåñïýò äéáäé-
êáóßáò.

3. Áîéïëüãçóç ðñïóöïñþí
Äçìïðñáóßåò áíôáãùíéóôéêïý åðéôïêßïõ ðñÜîåùí

áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí:
á) ÐñïóöïñÜ ñåõóôüôçôáò: ïé ðñïóöïñÝò êáôáôÜóóï-

íôáé êáôÜ áýîïõóá óåéñÜ ôïõ åðéðÝäïõ ôùí ìïíÜäùí âÜ-
óçò áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí üôáí ïé ìïíÜäåò âÜóçò
áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí åßíáé èåôéêÝò.19 Ïé ðñïóöïñÝò ìå
ôéò ÷áìçëüôåñåò ìïíÜäåò âÜóçò áíôáëëáãÞò íïìéóìÜ-
ôùí éêáíïðïéïýíôáé êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá êáé áêïëïýèùò
åêåßíåò ìå ôá äéáäï÷éêÜ, õøçëüôåñá åðßðåäá ìïíÜäùí âÜ-
óçò áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí, ìÝ÷ñé íá åîáíôëçèåß ôï óõ-
íïëéêü ðñïóöåñüìåíï ðïóü. ¼ôáí ïé ìïíÜäåò âÜóçò
áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí åßíáé áñíçôéêÝò, ç êáôÜôáîç ãß-
íåôáé êáôÜ öèßíïõóá óåéñÜ.

â) Áðïññüöçóç ñåõóôüôçôáò: ïé ðñïóöïñÝò êáôáôÜó-
óïíôáé êáôÜ öèßíïõóá óåéñÜ ôùí ìïíÜäùí âÜóçò áíôáë-
ëáãÞò íïìéóìÜôùí. Ïé ðñïóöïñÝò ìå ôéò õøçëüôåñåò ìï-
íÜäåò âÜóçò áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí éêáíïðïéïýíôáé êá-
ôÜ ðñïôåñáéüôçôá êáé áêïëïýèùò åêåßíåò ìå ôá
äéáäï÷éêÜ, ÷áìçëüôåñá åðßðåäá ìïíÜäùí âÜóçò áíôáë-

2566 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)

19 Óôç   äçìïðñáóßá  ðñïóöïñÜò  ñåõóôüôçôáò,   ïé  ìïíÜäåò   âÜóçò     áíôáëëáãÞò  íïìéóìÜôùí êáôáôÜóóïíôáé êáôÜ áýîïõóá óåé-
ñÜ åÜí åßíáé èåôéêÝò, äçëáäÞ üôáí ç äéáöïñÜ åðéôïêßïõ ìåôáîý ôïõ îÝíïõ íïìßóìáôïò êáé ôïõ åõñþ åßíáé åðßóçò èåôéêÞ (ç éóïôéìßá áíôáë-
ëáãÞò ôïõ åõñþ ðåñéëáìâÜíåé premium). Áíôßèåôá, üôáí ïé ìïíÜäåò âÜóçò áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí   åßíáé áñíçôéêÝò (äçëáäÞ ç éóïôéìßá
áíôáëëáãÞò ôïõ åõñþ ðåñéëáìâÜíåé discount) êáôáôÜóóïíôáé êáôÜ öèßíïõóá óåéñÜ.



ëáãÞò íïìéóìÜôùí 20, ìÝ÷ñé íá åîáíôëçèåß ôï óõíïëéêü
ðñïò áðïññüöçóç ðïóü óôáèåñïý íïìßóìáôïò.

ÅÜí, óôï õøçëüôåñï Þ ÷áìçëüôåñï, áíôßóôïé÷á, åðßðå-
äï ìïíÜäùí âÜóçò áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí , ôï ðñïóöå-
ñüìåíï ðïóü õðåñâáßíåé ôï õðüëïéðï ôïõ óõíïëéêïý
ðñïò äéÜèåóç Þ áðïññüöçóç ðïóïý, åöáñìüæåôáé ç äéá-
äéêáóßá ðïõ ðåñéãñÜöåôáé óôçí ðáñÜãñáöï Á.5.á ôïõ ðá-
ñüíôïò Êåöáëáßïõ.

4. Ï äéáêáíïíéóìüò ôïõ áñ÷éêïý óêÝëïõò (spot) ôçò
áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí ìðïñåß íá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí
ßäéá çìÝñá ìå ôçí çìÝñá óõíáëëáãÞò ôçò ðñÜîçò , ôçí
åðïìÝíç Þ ôç ìåèåðïìÝíç. Ï äéáêáíïíéóìüò ôïõ ðñïèå-
óìéáêïý óêÝëïõò ðñáãìáôïðïéåßôáé áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò
ÅëëÜäïò êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò ôçò ðñÜîçò, ìå áíôß-
óôñïöåò åããñáöÝò.

Å. Áðïäï÷Þ êáôáèÝóåùí
1. Äéêáßùìá óõììåôï÷Þò Ý÷ïõí ìüíïí ïé áíôéóõìâáëëü-

ìåíïé ðïõ Ý÷ïõí ðñïåðéëåãåß ãéá ôç äéåíÝñãåéá ðñÜîåùí
åîïìÜëõíóçò ôùí âñá÷õ÷ñüíéùí äéáêõìÜíóåùí ôçò ñåõ-
óôüôçôáò óýìöùíá ìå ôï ÊåöÜëáéï É, ðáñÜãñáöïò 4, ôçò
ðáñïýóáò ÐñÜîçò.

2. Ç áðïäï÷Þ êáôáèÝóåùí äéåíåñãåßôáé êáôÜ êáíüíá ìÝ-
óù ôá÷åßáò äçìïðñáóßáò, åêôüò åÜí ç ÅÊÔ áðïöáóßóåé ôç
äéåíÝñãåéá ìÝóù äéìåñïýò äéáäéêáóßáò.

3. Ç áîéïëüãçóç ôùí ðñïóöïñþí êáé ç êáôáíïìÞ ôïõ
ðïóïý áêïëïõèåß ôç äéáäéêáóßá ðïõ ðåñéãñÜöåôáé óôçí
ðáñÜãñáöï Á.5 ôïõ ðáñüíôïò Êåöáëáßïõ. 

ÊåöÜëáéï VIÉ: ÃåíéêÝò äéáôÜîåéò
1. Ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò, åíåñãþíôáò óýìöùíá ìå ôï

åêÜóôïôå éó÷ýïí ðëáßóéï êáíüíùí ôïõ ÅõñùóõóôÞìáôïò,
äýíáôáé:

á) íá ôñïðïðïéåß ôïõò üñïõò ðñüóâáóçò óôéò ðÜãéåò äé-
åõêïëýíóåéò, êáèþò êáé ôïõò üñïõò ðáñï÷Þò åíäïçìå-
ñÞóéáò ðßóôùóçò,

â) íá ðåñéïñßæåé Þ íá áíáóôÝëëåé, óå åîáéñåôéêÝò ðåñé-
ðôþóåéò, ôçí ðñüóâáóç ôùí áíôéóõìâáëëïìÝíùí óôéò åí
ëüãù äéåõêïëýíóåéò,

ã) íá ôñïðïðïéåß ïðïôåäÞðïôå ôá ìÝóá, ôïõò üñïõò êáé
ôïõò åí ãÝíåé êáíüíåò êáé äéáäéêáóßåò äéåíÝñãåéáò ôùí
ðñÜîåùí íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò.

2. Ðñéí ôçí ðñþôç ÷ñçóéìïðïßçóç ôçò ðÜãéáò äéåõêü-
ëõíóçò ïñéáêÞò ÷ñçìáôïäüôçóçò, ôçò åíäïçìåñÞóéáò
ðßóôùóçò, ôùí áíôéóôñåðôÝùí ðñÜîåùí êáé ôùí ðñÜîåùí
áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí, êÜèå ðéóôùôéêü ßäñõìá èá õðï-
ãñÜöåé åéäéêÞ óýìâáóç ìå ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò,
óôçí ïðïßá èá åîåéäéêåýïíôáé ïé üñïé ôùí ðñÜîåùí áõôþí
êáé ïé õðï÷ñåþóåéò êáé ôùí óõìâáëëïìÝíùí. 

3. Ùò âÜóç õðïëïãéóìïý ôùí ôüêùí óôéò ðñÜîåéò íïìé-
óìáôéêÞò ðïëéôéêÞò ëáìâÜíïíôáé ïé ðñáãìáôéêÝò çìÝñåò
åðß Ýôïõò 360 çìåñþí (actual /360).

4. Ïé ðñÜîåéò ãéá ôçí åîïìÜëõíóç âñá÷õ÷ñüíéùí äéáêõ-
ìÜíóåùí ôçò ñåõóôüôçôáò ðïõ åêôåëïýíôáé óå äéìåñÞ âÜ-
óç êáé ðåñéëáìâÜíïõí ôéò áíôéóôñåðôÝåò ðñÜîåéò, ôéò ðñÜ-
îåéò ïñéóôéêÞò áãïñÜò Þ ðþëçóçò ôßôëùí, ôéò ðñÜîåéò
áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí êáé ôéò ðñÜîåéò áðïäï÷Þò êáôá-
èÝóåùí ôïõ Êåöáëáßïõ ÉÉ ôçò ðáñïýóáò, äýíáíôáé, êÜôù
áðü åîáéñåôéêÝò óõíèÞêåò, íá äéåíåñãçèïýí áðü ôçí ßäéá
ôçí ÅÊÔ, åöüóïí áõôü áðïöáóéóèåß áðü Äéïéêçôéêü Óõì-
âïýëéï ôçò ÅÊÔ.

ÊåöÜëáéï VIII: Êõñþóåéò
Á. ÃåíéêÜ
Óå ðåñßðôùóç ìç óõììüñöùóçò áíôéóõìâáëëïìÝíïõ

ìå ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí ðñüóâáóç
óôéò óõíáëëáãÝò êáé äéåõêïëýíóåéò ôçò ðáñïýóáò ÐñÜ-
îçò, ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá åðéâÜëåé
êõñþóåéò êáôÜ ôïõ áíôéóõìâáëëïìÝíïõ, õðü ôçí åðéöý-
ëáîç ôùí êáíüíùí ðïõ åöáñìüæïíôáé óôéò ðåñéðôþóåéò
Üóêçóçò åðïðôåßáò. Ç êáôÜ ôá ðéï ðÜíù ìç óõììüñöùóç
ôåêìáßñåôáé üôé óõíôñÝ÷åé óå êÜèå ìßá áðü ôéò áêüëïõèåò
ðåñéðôþóåéò:

� ìç óõììüñöùóç ìå ôïõò êáíüíåò ðïõ äéÝðïõí ôéò äéá-
äéêáóßåò äçìïðñáóßáò Þ ôéò äéìåñåßò óõìöùíßåò, Þ/êáé

�  ìç óõììüñöùóç ìå ôïõò êáíüíåò ÷ñÞóçò ôùí ôßôëùí
ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé ùò áóöÜëåéá ôùí ðñÜîåùí íïìéóìáôéêÞò
ðïëéôéêÞò (üðùò ôßôëùí ðïõ ðáñáäßäïíôáé ùò åíÝ÷õñï Þ
óôï ðëáßóéï óýìâáóçò ðþëçóçò ìå óõìöùíßá åðáíáãï-
ñÜò), Þ/êáé

� ìç óõììüñöùóç ìå ôïõò êáíüíåò ðïõ áöïñïýí ôï
ïñéóôéêü êëåßóéìï ôïõ ÓõóôÞìáôïò ÅÑÌÇÓ êáé ôéò ðñïû-
ðïèÝóåéò ðñüóâáóçò óôçí ðÜãéá äéåõêüëõíóç ïñéáêÞò
÷ñçìáôïäüôçóçò.

Åéäéêüôåñá:
1. Óå ðåñßðôùóç ìç óõììüñöùóçò áíôéóõìâáëëïìÝíïõ

ìå ôïõò êáíüíåò ðïõ äéÝðïõí ôéò äéáäéêáóßåò äçìïðñá-
óßáò Þ ôéò äéìåñåßò óõìöùíßåò, äçëáäÞ óôçí ðåñßðôùóç
ðïõ áíôéóõìâáëëüìåíïò äåí ðáñáäßäåé åðáñêåßò áðïäå-
êôïýò ôßôëïõò (óå ðñÜîåéò ðáñï÷Þò ñåõóôüôçôáò) Þ ìå-
ôñçôÜ (óå ðñÜîåéò áðïññüöçóçò ñåõóôüôçôáò), ç ÔñÜ-
ðåæá ôçò ÅëëÜäïò Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá ëÜâåé ôá áêüëïõèá
ìÝôñá:

á) ÅðéâïëÞ ÷ñçìáôéêþí ðïéíþí
Ãéá ôçí ðñþôç êáé ôç äåýôåñç ðáñÜâáóç åíôüò ÷ñïíé-

êïý äéáóôÞìáôïò 12 ìçíþí, åðéâÜëëåôáé ãéá êÜèå ðáñÜ-
âáóç ÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ ýøïõò ðñïóäéïñéæüìåíïõ ìå âÜóç
ôï åðéôüêéï ïñéáêÞò ÷ñçìáôïäüôçóçò ðñïóáõîçìÝíï êá-
ôÜ 2,5% êáé õðïëïãéæüìåíç ìå âÜóç ôçí ðïóüôçôá ôùí
ðñïò áóöÜëåéá ôßôëùí Þ ôùí ìåôñçôþí ðïõ ï áíôéóõì-
âáëëüìåíïò äåí Þôáí óå èÝóç íá êáëýøåé, ç ïðïßá ðïë-
ëáðëáóéÜæåôáé ìå óõíôåëåóôÞ 7/360.

â) ÁíáóôïëÞ äéêáéþìáôïò äéåíÝñãåéáò ìåôáãåíÝóôåñùí
ðñÜîåùí áíïéêôÞò áãïñÜò

ÅÜí åðéóõìâåß ôñßôç ðáñÜâáóç ôïõ éäßïõ ôýðïõ êáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôïõ äéáóôÞìáôïò ôùí 12 ìçíþí, ç ÔñÜðåæá ôçò
ÅëëÜäïò, ðÝñáí ôçò åðéâïëÞò ÷ñçìáôéêÞò ðïéíÞò ðïõ
õðïëïãßæåôáé êáôÜ ôá ùò Üíù, Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá áíá-
óôÝëëåé ôçí ðñüóâáóç ôïõ áíôéóõìâáëëïìÝíïõ óå ìåôá-
ãåíÝóôåñåò ðñÜîåéò áíïéêôÞò áãïñÜò ôïõ éäßïõ ôýðïõ,
ðïõ äéÝðïíôáé áðü ôéò ßäéåò äéáäéêáóßåò, ãéá ÷ñïíéêÞ ðå-
ñßïäï ðïõ óõíáñôÜôáé ìå ôï ðïóü ôçò áóöÜëåéáò Þ ôùí
ìåôñçôþí ðïõ äåí êáôÝóôç äõíáôüí íá ðáñáäïèïýí, ùò
åîÞò:

(i) åÜí ôï ðïóü ôùí õðïëåéðüìåíùí ôßôëùí Þ ìåôñçôþí
áíôéóôïé÷åß óå ðïóïóôü Ýùò 40% ôçò óõíïëéêÞò áîßáò ôùí
ôßôëùí Þ ìåôñçôþí ðïõ èá Ýðñåðå íá Ý÷ïõí äéáôåèåß, óôçí
ðåñßðôùóç ôçò ôñßôçò êáôÜ óåéñÜ ðáñÜâáóçò, åðéâÜëëå-
ôáé áíáóôïëÞ åíüò ìçíüò,

(ii) åÜí ôï ðïóü ôùí õðïëåéðüìåíùí ôßôëùí Þ ìåôñçôþí
áíôéóôïé÷åß óå ðïóïóôü ìåôáîý 40% êáé 80% ôçò óõíïëé-
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êÞò áîßáò ôùí ôßôëùí Þ ìåôñçôþí ðïõ èá Ýðñåðå íá Ý÷ïõí
äéáôåèåß, óôçí ðåñßðôùóç ôçò ôñßôçò êáôÜ óåéñÜ ðáñÜâá-
óçò, åðéâÜëëåôáé áíáóôïëÞ äýï ìçíþí,

(iii) åÜí ôï ðïóü ôùí õðïëåéðüìåíùí ôßôëùí Þ ìåôñçôþí
áíôéóôïé÷åß óå ðïóïóôü ìåôáîý 80% êáé 100% ôçò óõíïëé-
êÞò áîßáò ôùí ôßôëùí Þ ìåôñçôþí ðïõ èá Ýðñåðå íá Ý÷ïõí
äéáôåèåß, óôçí ðåñßðôùóç ôçò ôñßôçò êáôÜ óåéñÜ ðáñÜâá-
óçò, åðéâÜëëåôáé áíáóôïëÞ ôñéþí ìçíþí.

Õðü ôçí åðéöýëáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ Á.5 ôïõ ðáñüíôïò
Êåöáëáßïõ, ôá ìÝôñá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ðáñïýóá
ðáñÜãñáöï Á.1, åäÜöéá (á) êáé (â), åðéâÜëëïíôáé êáé ãéá
êÜèå Üëëç åðáêïëïõèïýóá ðáñÜâáóç, ðïõ ëáìâÜíåé ÷þ-
ñá êÜèå öïñÜ ìÝóá óå äéÜóôçìá 12 ìçíþí.

2. á) Óå ðåñßðôùóç ðïõ áíôéóõìâáëëüìåíïò äåí óõì-
ìïñöþíåôáé ìå ôïõò êáíüíåò ÷ñÞóçò ôùí ôßôëùí ðïõ ðá-
ñÝ÷ïíôáé ùò áóöÜëåéá ãéá ìéá ðñÜîç, äçëáäÞ i) óôçí ðå-
ñßðôùóç ðïõ áíôéóõìâáëëüìåíïòêáôáèÝôåé Þ äåóìåýåé
ùò áóöÜëåéá ôßôëïõò ìç áðïäåêôïýò (äçëáäÞ ôßôëïõò åê-
äéäüìåíïõò Þ åããõçìÝíïõò áðü ôïí ßäéï ôïí áíôéóõìâáë-
ëüìåíï Þ áðü ðñüóùðï ìå ôï ïðïßï ï áíôéóõìâáëëüìåíïò
óõíäÝåôáé ìå «óôåíü ïéêïíïìéêü äåóìü», üðùò ç Ýííïéá
áõôÞ ðñïóäéïñßæåôáé óýìöùíá ìå ôï ¢ñèñï 1, áñ. 26 ôçò
Ïäçãßáò 2000/12/ÅÊ, Þ ôßôëïõò ðïõ äåí ðåñéÝ÷ïíôáé óôïí
êáôÜëïãï áðïäåêôþí ôßôëùí), Þ ii) óå ðåñßðôùóç ðïõ ôßô-
ëïé ðáñå÷üìåíïé ùò áóöÜëåéá ôçò óõíáëëáãÞò äåí áíôé-
êáèßóôáíôáé, üðùò ïñßæåôáé óôï óçìåßï (â) ôçò ðáñïýóáò
ðáñáãñÜöïõ, , óõíåðåßá åíüò ãåãïíüôïò ìåôÜ ôçí åðÝ-
ëåõóç ôïõ ïðïßïõ ïé áðïäåêôïß ôßôëïé êáôÝóôçóáí ìç áðï-
äåêôïß êáôÜ ôçí Ýííïéá ôïõ åäáößïõ (i) ôçò ðáñïýóáò ðá-
ñáãñÜöïõ, ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá
ëÜâåé ôá áêüëïõèá ìÝôñá:

(áá) ÅðéâïëÞ ÷ñçìáôéêþí ðïéíþí
Ãéá ôçí ðñþôç êáé ôç äåýôåñç ðáñÜâáóç åíôüò ÷ñïíé-

êïý äéáóôÞìáôïò 12 ìçíþí, åðéâÜëëåôáé, ãéá êÜèå ðáñÜ-
âáóç, ÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ ýøïõò ðñïóäéïñéæüìåíïõ ìå âÜ-
óç ôï åðéôüêéï ïñéáêÞò ÷ñçìáôïäüôçóçò ðñïóáõîçìÝíï
êáôÜ 2,5% êáé õðïëïãéæüìåíç ìå âÜóç ôçí ðïóüôçôá ôùí
ìç áðïäåêôþí ôßôëùí, ðïëëáðëáóéáæüìåíç ìå ôïí óõíôå-
ëåóôÞ 1/360.

(ââ) ÁíáóôïëÞ äéêáéþìáôïò äéåíÝñãåéáò ìåôáãåíÝóôå-
ñùí ðñÜîåùí áíïéêôÞò áãïñÜò

ÅÜí ëÜâåé ÷þñá ìéá ôñßôç ðáñÜâáóç êáôÜ ôç äéÜñêåéá
ôïõ äéáóôÞìáôïò ôùí 12 ìçíþí, ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò,
ðÝñáí ôçò åðéâïëÞò ÷ñçìáôéêÞò ðïéíÞò ðïõ õðïëïãßæåôáé
êáôÜ ôá ùò Üíù, Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá áíáóôÝëëåé ôçí ðñü-
óâáóç ôïõ áíôéóõìâáëëïìÝíïõ óå ìåôáãåíÝóôåñåò ðñÜ-
îåéò áíïéêôÞò áãïñÜò.

Õðü ôçí åðéöýëáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ Á.5 ôïõ ðáñüíôïò
Êåöáëáßïõ, ôá ìÝôñá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ðáñïýóá
ðáñÜãñáöï Á.2, åäÜöéá (áá) êáé (ââ), åðéâÜëëïíôáé êáé
ãéá êÜèå Üëëç åðáêïëïõèïýóá ðáñÜâáóç, ðïõ ëáìâÜíåé
÷þñá êÜèå öïñÜ ìÝóá óå äéÜóôçìá 12 ìçíþí.

â) Êýñùóç èá åðéâÜëëåôáé óôïí áíôéóõìâáëëüìåíï êá-
ôÜ ôá ïñéæüìåíá óôï óçìåßï (á) ôçò ðáñïýóáò ðáñáãñÜ-
öïõ 2, üôáí, óôéò áêüëïõèåò åéäéêÝò ðåñéðôþóåéò, áðïäå-
êôïß ôßôëïé êáèßóôáíôáé ìç áðïäåêôïß ìåôÜ ôçí ðáñÜäïóÞ
ôïõò áðü ôïí áíôéóõìâáëëüìåíï óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜ-
äïò:

(i) ¼ôáí ïé ôßôëïé êáôáóôïýí ìç áðïäåêôïß åîáéôßáò óõã-
÷þíåõóçò ìåôáîý ôïõ áíôéóõìâáëëïìÝíïõ êáé ôïõ åêäü-
ôç Þ åããõçôÞ ôùí ôßôëùí êáé äåí áíôéêáôáóôáèïýí áðü ôïí
áíôéóõìâáëëüìåíï åíôüò ðåñéüäïõ ÷Üñéôïò 20 åñãÜóé-
ìùí çìåñþí áðü ôçí çìåñïìçíßá êáôÜ ôçí ïðïßá ç óõã-

÷þíåõóç êáôÝóôç ïñéóôéêÞ êáé íïìéêþò äåóìåõôéêÞ ãéá ôá
ìÝñç.

(ii) ¼ôáí ïé ôßôëïé êáôáóôïýí ìç áðïäåêôïß ìåôÜ ôçí êá-
ôÜèåóç ôùí ôßôëùí óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò åîáéôßáò
ôçò åìöÜíéóçò ãåãïíüôïò ðïõ óôïé÷åéïèåôåß «óôåíü ïéêï-
íïìéêü äåóìü» êáé äåí áíôéêáôáóôáèïýí áðü ôïí áíôéóõì-
âáëëüìåíï åíôüò ðåñéüäïõ ÷Üñéôïò 20 åñãÜóéìùí çìå-
ñþí áðü ôçí çìåñïìçíßá óôïé÷åéïèÝôçóçò ôïõ «óôåíïý ïé-
êïíïìéêïý äåóìïý».

(iii) ¼ôáí ïé ôßôëïé êáôáóôïýí ìç áðïäåêôïß ìåôÜ ôçí êá-
ôÜèåóÞ ôïõò óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ùò óõíÝðåéá Üë-
ëùí ðåñéóôÜóåùí (ð.÷. åÜí ïé ôßôëïé ðáýóïõí íá ðåñéëáì-
âÜíïíôáé óôïí êáôÜëïãï áðïäåêôþí ôßôëùí) êáé äåí áíôé-
êáôáóôáèïýí áðü ôïí áíôéóõìâáëëüìåíï åíôüò ðåñéüäïõ
÷Üñéôïò 20 åñãÜóéìùí çìåñþí áðü ôçí çìåñïìçíßá êáôÜ
ôçí ïðïßá ç ÅÊÔ áöáßñåóå ôïõò ôßôëïõò áðü ôïí êáôÜëï-
ãï áðïäåêôþí ôßôëùí.

3. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ï áíôéóõìâáëëüìåíïò ðáñïõ-
óéÜæåé ÷ñåùóôéêü õðüëïéðï óôï ëïãáñéáóìü äéáêáíïíé-
óìïý ôïõ óôï Óýóôçìá ÅÑÌÇÓ, ìåôÜ ôçí ïñéóôéêïðïßçóç
ôùí äéáäéêáóéþí ðïõ áöïñïýí ôï ïñéóôéêü êëåßóéìï ôïõ
ÓõóôÞìáôïò êáé äåí åêðëçñþíåé ôïõò üñïõò ðñüóâáóçò
óôçí ðÜãéá äéåõêüëõíóç ïñéáêÞò ÷ñçìáôïäüôçóçò, áëëÜ
ðáñÜ ôáýôá áðÝêôçóå ðñüóâáóç óôç äéåõêüëõíóç áõôÞ
ìå ôï éó÷ýïí åêÜóôïôå åðéôüêéï ïñéáêÞò ÷ñçìáôïäüôç-
óçò, åðéâÜëëåôáé óôïí áíôéóõìâáëëüìåíï ÷ñçìáôéêÞ ðïé-
íÞ ôï ýøïò ôçò ïðïßáò ðñïóäéïñßæåôáé ìå âÜóç ôï ðïóü
ãéá ôï ïðïßï ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç, êáôÜ ðáñÝêêëéóç ôùí
ó÷åôéêþí üñùí, ðñüóâáóç óôçí ðÜãéá äéåõêüëõíóç ïñéá-
êÞò ÷ñçìáôïäüôçóçò, ðïëëáðëáóéáæüìåíï ìå åðéôüêéï
5% õðïëïãéæüìåíï âÜóåé Ýôïõò 360 çìåñþí. Óå ðåñßðôù-
óç åðáíåéëçììÝíùí ðáñáâÜóåùí, ôï ùò Üíù åðéôüêéï èá
áõîÜíåôáé êáôÜ 2,5 åêáôïóôéáßåò ìïíÜäåò êÜèå öïñÜ ðïõ
èá åðáíáëáìâÜíåôáé ç ðáñÜâáóç åíôüò ÷ñïíéêïý äéá-
óôÞìáôïò 12 ìçíþí.

4. Óå üëåò ôéò ðåñéðôþóåéò ôùí ðáñáãñÜöùí Á.1.á,
Á.2.á (áá) êáé Á.3 ôïõ ðáñüíôïò Êåöáëáßïõ, åÜí ôï ðïóü
ðïõ õðïëïãßæåôáé ùò ðïéíÞ åßíáé ìéêñüôåñï áðü 100 åõñþ,
äåí èá åðéâÜëëåôáé ÷ñçìáôéêÞ ðïéíÞ êáé ç ðáñÜâáóç äåí
èá ëáìâÜíåôáé õðüøç ãéá ôçí ðñïóìÝôñçóç ðïéíþí ðïõ
õðïëïãßæïíôáé ìå âÜóç ôç óõ÷íüôçôá ôùí ðáñáâÜóåùí.

5. Óå åîáéñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò, üôáí áõôü åðéâÜëëåôáé
áðü ôçí óïâáñüôçôá ôçò ðáñÜâáóçò êáé ëáìâáíïìÝíùí
õðüøç, éäßùò, ôùí ðïóþí ôçò óõãêåêñéìÝíçò óõíáëëá-
ãÞò, êáèþò êáé ôçò óõ÷íüôçôáò êáé ôçò äéÜñêåéáò ôçò ìç
óõììüñöùóçò, ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò Ý÷åé ôï äéêáßùìá,
ðÝñáí ôçò åðéâïëÞò ÷ñçìáôéêÞò ðïéíÞò ðïõ õðïëïãßæåôáé
êáôÜ ôá ùò Üíù, íá åîáéñåß ôïí áíôéóõìâáëëüìåíï áðü
üëåò ôéò ìåëëïíôéêÝò ðñÜîåéò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò ãéá
äéÜóôçìá ôñéþí ìçíþí.

Â. Ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò äýíáôáé íá áíáóôÝëëåé ôçí
ðñüóâáóç áíôéóõìâáëëïìÝíïõ ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé
óôçí ÅëëÜäá óå ðñÜîåéò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò ðïõ
ðñïâëÝðïíôáé óôçí ðáñïýóá ÐñÜîç, åöüóïí ï åí ëüãù
áíôéóõìâáëëüìåíïò Ý÷åé áðïêëåéóôåß ðñïóùñéíÜ áðü ôç
óõììåôï÷Þ óå ðñÜîåéò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò ôïõ Åõ-
ñùóõóôÞìáôïò óå Üëëï êñÜôïò-ìÝëïò ôçò æþíçò ôïõ
åõñþ.

Ã. Ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò äýíáôáé íá áíáóôÝëëåé ôçí
ðñüóâáóç áíôéóõìâáëëïìÝíïõ óå ðñÜîåéò áíïéêôÞò áãï-
ñÜò, óå ðåñßðôùóç ðáñÜâáóçò åê ìÝñïõò ôïõ áíôéóõì-
âáëëïìÝíïõ ôùí ïõóéùäþí üñùí ôïõ óõóôÞìáôïò åëÜ÷é-
óôùí õðï÷ñåùôéêþí áðïèåìáôéêþí ôïõ ÅõñùóõóôÞìá-
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ôïò, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Êáíïíéóìïý (ÅÊ)
1745/2003 ôçò ÅÊÔ, üðùò åêÜóôïôå éó÷ýåé. 

Ä. Ï ÷ñüíïò åíåñãïðïßçóçò ôùí ìÝôñùí ðïõ ëáìâÜíï-
íôáé êáôÜ ôçí ùò Üíù ðáñÜãñáöï Á.1 ôïõ ðáñüíôïò Êå-
öáëáßïõ, áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò, åîåéäéêåýïíôáé
óôá êåßìåíá ôùí óõìâÜóåùí ìåôáîý ôçò ÔñÜðåæáò ôçò Åë-
ëÜäïò êáé ôùí áíôéóõìâáëëïìÝíùí. 

Å. ¼óïí áöïñÜ åéäéêÜ ôçí ðáñå÷üìåíç êáôÜ ôï ÊåöÜ-
ëáéï IV ôçò ðáñïýóáò ÐñÜîçò åíäïçìåñÞóéá ðßóôùóç,
éó÷ýïõí ïé äéáôÜîåéò ôïõ Êáíïíéóìïý ôïõ ÓõóôÞìáôïò ÅÑ-
ÌÇÓ, õðü ôçí åðéöýëáîç ôùí êõñþóåùí ðïõ ðñïâëÝðï-
íôáé óôçí Åíüôçôá Á ôïõ ðáñüíôïò Êåöáëáßïõ.

ÊåöÜëáéï IX: EîïõóéïäïôÞóåéò
1. á) Åîïõóéïäïôåßôáé ç Äéåýèõíóç ×ñçìáôïïéêïíïìé-

êþí ÄñáóôçñéïôÞôùí ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïòíá ðá-
ñÝ÷åé äéåõêñéíßóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôïí ôñüðï åöáñìïãÞò ôùí
ïäçãéþí ôçò ÅÊÔ ðïõ áöïñïýí ôá ìÝóá êáé ôéò äéáäéêá-
óßåò Üóêçóçò ôçò íïìéóìáôéêÞò ðïëéôéêÞò êáé ôïí ôñüðï
õðïëïãéóìïý ôùí êõñþóåùí.

â) ÊÜèå õðïâïëÞ áßôçóçò áðü ôá ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá
óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ðïõ áíáöÝñåôáé óôéò äéáôÜ-

îåéò ôçò ðáñïýóáò ÐñÜîçò èá õðïâÜëëåôáé óôç Äéåýèõí-
óç ×ñçìáôïïéêïíïìéêþí ÄñáóôçñéïôÞôùí .

2. Åîïõóéïäïôåßôáé ç Äéåýèõíóç ×ñçìáôïïéêïíïìéêþí
ÄñáóôçñéïôÞôùí íá ðáñÝ÷åé äéåõêñéíßóåéò ãéá ôç äéåíÝñ-
ãåéá ôùí ðñÜîåùí áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí.

Áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôçò ÐñÜîçò áõôÞò ôçí 8ç Ìáñ-
ôßïõ 2004, êáôáñãåßôáé ç ÐñÜîç ÓÍÐ 45/19.12.2000, üðùò
ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôçí ÐñÜîç ÓÍÐ 49/2.7.2002, êáé êÜèå
õöéóôÜìåíç áíáöïñÜ óôçí ôåëåõôáßá íïåßôáé ùò áíáöï-
ñÜ óôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò ÐñÜîçò.

Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò ÐñÜîçò äåí ðñïêáëåß-
ôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý.

Ç ÐñÜîç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò Êõ-
âåñíÞóåùò.

Ï Ðñüåäñïò Ôá ìÝëç

ÁêñéâÝò áíôßãñáöï

ÁèÞíá, 1 Ìáñôßïõ 2004

Ï ÄéåõèõíôÞò
Ð. ÐËÉÁÔÓÉÊÁÓ
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Áðáñáßôçôá óôïé÷åßá ôá ïðïßá ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷ïíôáé óôéò ðñïóöïñÝò ôùí áíôéóõìâáëëïìÝíùí 
� Çìåñïìçíßá ôçò äçìïðñáóßáò
� ¼íïìá áíôéóõìâáëëïìÝíïõ 
� Êùäéêüò áñéèìüò áíôéóõìâáëëïìÝíïõ
� Áñéèìüò áíáöïñÜò ôçò äçìïðñáóßáò
� ÐñïóöïñÜ ðïóïý ãéá ôéò äçìïðñáóßåò óôáèåñïý åðéôïêßïõ
� ÐñïóöïñÜ (ìÝ÷ñé äÝêá) åðéôïêßùí/ôéìþí/ìïíÜäùí âÜóçò áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí êáé áíôßóôïé÷ùí ðïóþí ãéá

ôéò äçìïðñáóßåò áíôáãùíéóôéêïý åðéôïêßïõ
� ÅîïõóéïäïôçìÝíåò õðïãñáöÝò

2568â ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)
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ÃËÙÓÓÁÑÉÏ
Áñ÷éêü ðåñéèþñéï (initial margin): ìÝôñï åëÝã÷ïõ êéíäýíùí ðïõ åöáñìüæåôáé óôéò áíôéóôñåðôÝåò ðñÜîåéò êáé ðñï-

óáõîÜíåé êáôÜ óõãêåêñéìÝíï ðïóïóôü åðß ôïõ ðïóïý ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò ôçí áðáéôïýìåíç áîßá ôùí ðñïóöåñüìå-
íùí åê ìÝñïõò ôïõ áíôéóõìâáëëïìÝíïõ áóöáëåéþí.

ÐåñéêïðÞ áðïôßìçóçò áãïñáßáò áîßáò ôßôëùí (haircut): ìÝôñï åëÝã÷ïõ êéíäýíùí ôï ïðïßï åöáñìüæåôáé óôá ðåñéïõ-
óéáêÜ óôïé÷åßá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ùò áóöÜëåéá óôéò áíôéóôñåðôÝåò óõíáëëáãÝò. Óýìöùíá ìå áõôü, ç êåíôñéêÞ ôñÜ-
ðåæá õðïëïãßæåé ôçí áîßá ôùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ìå âÜóç ôçí áíôßóôïé÷ç ôñÝ÷ïõóá ôéìÞ ôçò áãïñÜò ìåßïí Ýíá ïñé-
óìÝíï ðïóïóôü (ðåñéêïðÞ).

ÐéóôïðïéçôéêÜ ÷ñÝïõò ôçò ÅÊÔ (ECB debt certificates): Ôá ðéóôïðïéçôéêÜ ÷ñÝïõò ôçò ÅÊÔ áðïôåëïýí õðï÷ñÝùóç ôçò
ÅÊÔ Ýíáíôé ôïõ êïìéóôÞ ôùí, åêäßäïíôáé óå Üõëç ìïñöÞ ìå äéÜñêåéá Ýùò äþäåêá ìçíþí, åßíáé êáôáôåèåéìÝíá óå áðï-
èåôÞñéï ôßôëùí åíôüò ôçò æþíçò ôïõ åõñþ êáé åßíáé äéáðñáãìáôåýóéìá.

ÐñÜîç áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí (foreign exchange swap): ðñÜîç ðïõ ðåñéëáìâÜíåé äõï ôáõôü÷ñïíåò óõíáëëáãÝò,
ìéá Üìåóç êáé ìéá ðñïèåóìéáêÞ, üðïõ áíôáëëÜóóåôáé Ýíá íüìéóìá ìå Üëëï. Ôï Åõñùóýóôçìá äéåíåñãåß ðñÜîåéò áíïé-
êôÞò áãïñÜò ìå ôç ìïñöÞ áíôáëëáãÞò íïìéóìÜôùí, üðïõ ïé åèíéêÝò êåíôñéêÝò ôñÜðåæåò Þ ç ÅÊÔ áãïñÜæïõí (Þ ðùëïýí)
åõñþ ìå Üìåóç óõíáëëáãÞ Ýíáíôé îÝíïõ íïìßóìáôïò êáé ôáõôü÷ñïíá ôá åðáíáðùëïýí (Þ ôá åðáíáãïñÜæïõí) ìå ðñï-
èåóìéáêÞ óõíáëëáãÞ.

Óýóôçìá åîåéäßêåõóçò áóöáëåéþí (earmarking): óýóôçìá ìå ôï ïðïßï ïé êåíôñéêÝò ôñÜðåæåò äéá÷åéñßæïíôáé ôéò ðá-
ñå÷üìåíåò áóöÜëåéåò êáé óýìöùíá ìå ôï ïðïßï ç ñåõóôüôçôá ðáñÝ÷åôáé Ýíáíôé ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ôá ïðïßá åîåé-
äéêåýïíôáé ãéá êÜèå åðéìÝñïõò óõíáëëáãÞ.

Óýóôçìá óõãêÝíôñùóçò áóöáëåéþí (pooling): óýóôçìá ìå ôï ïðïßï ïé êåíôñéêÝò ôñÜðåæåò äéá÷åéñßæïíôáé ôéò ðáñå-
÷üìåíåò áóöÜëåéåò êáé óýìöùíá ìå ôï ïðïßï ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé ðáñÝ÷ïõí ìéá «äåîáìåíÞ» ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åß-
ùí ðïõ ÷ñçóéìåýïõí ùò áóöÜëåéá óôéò óõíáëëáãÝò ôïõò ìå ôçí êåíôñéêÞ ôñÜðåæá.

Ôßôëïò ìå áíôéóôñüöùò êõìáéíüìåíï åðéôüêéï (inverse floating rate instrument): ÷ñçìáôïïéêïíïìéêü ìÝóï ôïõ ïðïßïõ
ï êáôáâáëëüìåíïò ðñïò ôïí êÜôï÷ï ôüêïò ìåôáâÜëëåôáé áíôéóôñüöùò áíÜëïãá ðñïò ôç ìåôáâïëÞ åíüò ïñéóìÝíïõ
åðéôïêßïõ áíáöïñÜò. 
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2568ä ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
� Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò  óå 1  euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
� Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.

Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO

A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â� ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60
� Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê. åéäéêïý åíäéáöÝñïíôïò óå ìïñöÞ cd-rom êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç

êáôÜ 1 euro áíÜ 50 óåëßäåò. 
� Ç ôéìÞ ðþëçóçò  óå ìïñöÞ cd- rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

Ôá ðáñáðÜíù cd-rom  äéáôßèåíôáé  ýóôåñá áðü ó÷åôéêÞ ðáñáããåëßá êáé áöïñïýí Ö.Å.Ê. ðïõ Ý÷ïõí äçìïóéåõèåß ìåôÜ áðü ôï Ýôïò1994. 

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê.  :     ôçëåöùíéêÜ :   210- 9472555  ,     fax  :  210- 9472556      internet : http://www.et.gr.

ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * FAX 210 52 21 004
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: www.et.gr  �  e-mail: webmaster @ et.gr

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531
êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò
(äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí

ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò

óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 190 6
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 225 6
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 160 6
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 95 6
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 33 6
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 645 6
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 95 6
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 450 6

Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïýìåíùí åôþí, ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý ôçò
åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2004, êáôÜ 25 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 127

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - Ðë. Åëåõèåñßáò 1 (2810) 396 409
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò (22510) 46 888

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000-4
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
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