
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 με τίτ-
λο «Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις 
της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανω-
μένου εγκλήματος» της Σχολής Κοινωνικών Επι-
στημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
και έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας 
του.

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 με τίτλο «Διδακτική της Γαλλικής ως 
Ξένης Γλώσσας» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επι-
στημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
και έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας 
του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. TEK: 1086 (1)
  Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 

με τίτλο «Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγ-

γίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του 

οργανωμένου εγκλήματος» της Σχολής Κοινω-

νικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πα-

νεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης και της 

λειτουργίας του.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(αριθ. συνεδρίασης 377/3.1.ακ./23-4-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του 

ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α' 266/24.12.1997), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 85, 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α' 114/4.8.2017), όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως ισχύουν.

4. Την υπ' αριθμόν 132065/Ζ1/24.8.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
616/27.8.2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόε-
δρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης.

5. Την υπ' αριθμ. 27537/Ζ1/16.2.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 102/ 
28.2.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί ανασυγκρότησης της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

6. Το με αριθμό 3/23-01-2018 πρακτικό της Κοσμη-
τείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

7. Το με αριθμό 377/23-4-2018 πρακτικό της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

8. Το υπ' αριθ. 80441/Ζ1/17-5-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

9. Την υπ' αριθ. 492/3-2-2014 έκθεση εξωτερικής αξιο-
λόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

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

Την ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπου-
δών με τίτλο «Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγί-
σεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμέ-
νου εγκλήματος» στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις 
της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου 
εγκλήματος» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και τις διατάξεις 
του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266/τ.Α') όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

1. Αντικείμενο του ΠΜΣ «Εγκληματολογικές και Ποι-
νικές Προσεγγίσεις της Διαφθοράς, του Οικονομικού 
και του Οργανωμένου Εγκλήματος» είναι η εκπαίδευση 
των φοιτητών στην μελέτη, στη θεωρητική εμβάθυνση, 
στην επιστημονική έρευνα, στην εφαρμογή του νόμου 
και στον σχεδιασμό προγραμμάτων αντεγκληματικής 
πολιτικής, σχετικά με τα φαινόμενα του οικονομικού και 
του οργανωμένου εγκλήματος με άξονα και το φαινόμε-
νο της διαφθοράς και ιδίως στο Δημόσιο Τομέα.

2. Το ΠΜΣ έχει σκοπό α) να προσφέρει εξειδικευμένη 
επιστημονική και σε βάθος θεωρητική γνώση για το αντι-
κείμενο του, β) να παρέχει τα εφόδια για την εξοικείωση 
των φοιτητών με τις μεθόδους συστηματικής μελέτης, 
εκπόνησης επιστημονικής έρευνας και ανάλυσης των 
εγκληματολογικών και ποινικών όψεων της διαφθοράς, 
του σοβαρού οικονομικού και του οργανωμένου εγκλή-
ματος και ιδίως, των κοινωνικών συνθηκών που τα παρά-
γουν, γ) να προσφέρει τα βασικά εφόδια που απαιτούνται 
για να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθούν 
τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στους τομείς αυτούς μετά 
την αποφοίτηση τους, ως επαγγελματίες δ) να προσφέ-
ρει στοχευμένη εκπαίδευση σχετικά με πρακτικές όψεις 
και προβλήματα που αφορούν την εφαρμογή πολιτικών 
πρόληψης, την εφαρμογή του νόμου (έρευνα, έλεγχος, 
αξιοποίηση δεδομένων-πληροφορίας, όρια εφαρμογής 
του νόμου, ποινική αξιολόγηση περιστατικών, διακριτι-
κή ευχέρεια, δικαιώματα εμπλεκομένων κλπ) και τη λει-
τουργία του ποινικοκατασταλτικού συστήματος για την 
αντιμετώπιση των εγκλημάτων αυτών, ε) να αναδείξει 
πρότυπα επαγγελματισμού των λειτουργών του ποινι-
κοκατασταλτικού συστήματος, όπως και των στελεχών 
του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του σεβασμού των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, στ) να εφοδιάσει τους διδασκό-
μενους με επαρκείς γνώσεις για τον σχεδιασμό και την 
αξιολόγηση μέτρων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων 
αντεγκληματικής πολιτικής και να τους καλλιεργήσει τις 
αναγκαίες ικανότητες στον τομέα αυτόν.

3. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές 
θα είναι σε θέση να επιτελέσουν επιστημονικό ερευνητι-
κό έργο στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ., να ανταποκριθούν 
ως στελέχη του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα στις 
ανάγκες πρόληψης και καταστολής των εν λόγω φαι-
νομένων. Ειδικότερα, θα μπορούν να ανταποκριθούν 
στον σχεδιασμό και εφαρμογή ελέγχων, έρευνας, απο-
κάλυψης και πρόληψης των φαινομένων αυτών όπως και 
να αντιμετωπίσουν υποθέσεις διαφθοράς, οικονομικού 
και οργανωμένου εγκλήματος, και τέλος να σχεδιάσουν 
επιμέρους μέτρα και ολοκληρωμένα προγράμματα αντε-
γκληματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του 
ΠΜΣ θα μπορούν:

α) να έχουν επαρκή γνώση και να κατανοούν πλήρως 
τις επιστημολογικές οπτικές, τις θεωρητικές προσεγγί-
σεις, τις εννοιολογικές κατηγοριοποιήσεις και οριοθε-
τήσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργα-
νωμένου εγκλήματος, ως κοινωνικών φαινομένων με 
ποινική απαξία∙

β) να διερευνούν, να αναλύουν, να σταθμίζουν και 
να αξιολογούν συστηματικά τα κοινωνικά αίτια, τους 
συστημικούς παράγοντες, το κοινωνικό - πολιτικό και 
το οικονομικό υπόβαθρο και τις κοινωνικές επιπτώσεις 
της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου 
εγκλήματος∙

γ) να γνωρίζουν τη νομοθεσία που αφορά τη λειτουρ-
γία του Δημόσιου Τομέα και άπτεται των φαινομένων 
που αποτελούν αντικείμενο του ΠΜΣ∙

δ) να γνωρίζουν επαρκώς την ποινική και την ποινική 
δικονομική νομοθεσία που αφορά τις εν λόγω κατηγο-
ρίες εγκλημάτων και να κατανοούν τις δυνατότητες, τα 
όρια και τις συνέπειες της κατά την ποινική αντιμετώπιση 
των φαινομένων αυτών∙

ε) να κατανοούν τον υποπολιτισμό (subculture), το 
modus operandi, την επιχειρησιακή και κοινωνική ορ-
γάνωση των εμπλεκομένων με διάφορους τρόπους με 
τα φαινόμενα αυτά, ιδίως το νόημα που οι ίδιοι δίνουν 
στις πράξεις τους∙

στ) να αναγνωρίζουν, να αντιλαμβάνονται και να ανα-
λύουν τις ποικίλες μορφές εμφάνισης των προαναφερ-
θέντων φαινομένων και το επίπεδο συμβιωτικής σχέσης 
τους με τη νόμιμη οικονομία, τη Δημόσια Διοίκηση και 
την πολιτική∙

ζ) να διεξάγουν επιστημονική έρευνα και να προβαί-
νουν σε ποσοτικές και ποιοτικές συσχετίσεις και συ-
γκριτικές αναλύσεις δεδομένων για την διάρθρωση και 
εξέλιξη φαινομένων αυτών∙

στ) να αναλύουν συστηματικά, να επεξεργάζονται ποι-
οτικά και να συγκρίνουν συστηματικά, δεδομένα σχετικά 
με υποθέσεις∙

η) να εξοικειωθούν με τις πολυδιάστατες πτυχές της 
αντεγκληματικής πολιτικής και ιδίως, να μπορούν: η α) να 
αναλύουν, να συγκρίνουν, να αξιολογούν δικαιοπολιτικές 
διαφορές στις τάσεις, στα επιχειρησιακά πρότυπα της 
αντεγκληματικής πολιτικής και τους παράγοντες που 
επιδρούν στη θέσπιση επιμέρους μέτρων η β) να γνωρί-
ζουν επαρκώς τη λειτουργία της ποινικής τυποποίησης 
και τους παράγοντες που επιδρούν στην θεσμοθέτηση 
της η γ) να γνωρίζουν και να παρακολουθούν τις διεθνείς 
διαστάσεις και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες 
για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών∙

θ) να κατανοούν την επαγγελματική τους αποστολή 
κατά περίπτωση και να αποκτήσουν επαγγελματικές δε-
ξιότητες που θα τους επιτρέπουν να σταθμίζουν συνεχώς 
τη σημασία που έχει ο ρόλος τους ως επαγγελματιών και 
να ασκούν με νόμιμο, δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο 
καθήκοντα τους και ειδικότερα, θα είναι θέση: θα) να 
προβαίνουν σε συστηματικές συγκριτικές αναλύσεις 
διαφορετικών μεταξύ τους περιπτώσεων/ υποθέσεων 
εγκλημάτων θβ) ως αρμόδιοι να αναλάβουν πρωτο-
βουλίες πρόληψης και αποτροπής της συγκάλυψης των 
φαινομένων που εξετάζει το ΠΜΣ και στο εργασιακό 
τους περιβάλλον, θγ) να συντελέσουν ή να διευθύνουν 
πρωτοβουλίες ή διαδικασίες αποκάλυψης περιστατικών 
προστασίας ευάλωτων ατόμων και θυμάτων και απονο-
μής δικαιοσύνης' θδ) να κατανοούν, να εφαρμόζουν κα-
νόνες και να διεξάγουν ελέγχους, έρευνες και ανάκριση 
και να οργανώνουν το ανακριτικό υλικό σύμφωνα τους 
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νόμους, τα διεθνή πρότυπα και τις διατάξεις για την προ-
στασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου' θδ) να ασκούν 
τη διακριτική τους ευχέρεια με ορθολογικό ανθρωποκε-
ντρικό και δικαιοκρατικό τρόπο' θστ) να αναπτύσσουν 
συνεργασίες και σχέσεις εμπιστοσύνης με συναδέλφους, 
συναρμόδιες αρχές, πολίτες, οργανισμούς κλπ∙

ι) να προτείνουν, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν 
μέτρα, στρατηγικά προγράμματα αντεγκληματικής πο-
λιτικής και επιμέρους πολιτικές για την αντιμετώπιση 
της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου 
εγκλήματος, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
αλλά και διαμορφώνουν σχέδια παρέμβασης ή διαχείρι-
σης από τις αρχές επιμέρους υποθέσεων,

4. Για την εκπλήρωση των στόχων του ΠΜΣ και για 
τη διευκόλυνση της υλοποίησης του διδακτικού έργου 
του μπορούν να συνάπτονται από τα αρμόδια όργανα 
του συνεργασίες με εθνικές και διεθνείς αρχές, φορείς, 
υπηρεσίες κλπ που επιτελούν έργο ανάλογο συναφές ή 
ταυτόσημο με τα αντικείμενα του ΠΜΣ ή που μπορούν 
να συνδράμουν στο έργο αυτό με σύγχρονα τεχνολογι-
κά, οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Εγκληματολογικές και Ποινικές 
προσεγγίσεις της διαφθοράς του οικονομικού και του 
οργανωμένου εγκλήματος». Ο τίτλος θα απονέμεται από 
τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι συγγενούς γνω-
στικού αντικειμένου των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017), με επάρκεια γνώσης, επι-
πλέον της γλώσσας διδασκαλίας, της αγγλικής γλώσσας, 
επιπέδου τουλάχιστον Β2.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγ-
γίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργα-
νωμένου εγκλήματος» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννέα 
(9) θεματικές ενότητες, ένα Διεπιστημονικό Εργαστήριο 
και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρο-
νική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος 
είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών 
μονάδων (ects) που απαιτούνται για την απόκτηση του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 
120 ects (30 ects ανά εξάμηνο).

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

1. Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ: 30 ects
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Έγκλημα, Κοινωνικός Έλεγχος 

και Ποινική Καταστολή (Υ, 10 ects), με γνωστικά αντι-
κείμενα:

- Εννοια και Θεωρίες Κοινωνικού Ελέγχου
- Λειτουργίες και τάσεις του επίσημου κοινωνικού 

ελέγχου
- Επιλεκτική λειτουργία των φορέων του επίσημου κοι-

νωνικού ελέγχου, διαδικασίες και συνέπειες της εγκλη-
ματοποίησης και ποινικοποίησης

- Δομή, λειτουργία ποινικής δικαιοσύνης και γενικές 
αρχές ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η εγκληματολογία του οικο-
νομικού εγκλήματος και της διαφθοράς (Υ, 10 ects), με 
γνωστικά αντικείμενα:

- Εγκληματολογική προσέγγιση: έννοια, κοινωνικά 
αίτια, συνθήκες, τυπολογίες- διακρίσεις μορφολογία, 
κοινωνική οργάνωση

- Η επίσημη κοινωνική αντίδραση - κριτική ανάλυση της
- Προκλήσεις και ζητήματα κατά την εφαρμογή του 

νόμου 
- Η επιστημονική έρευνα για το οικονομικό έγκλημα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ποινική αντιμετώπιση της 
διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος (Υ, 10 ects), 
με γνωστικά αντικείμενα:

- Η ποινική καταστολή της διαφθοράς και του οικονο-
μικού εγκλήματος στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα

- Ποινική αντίδραση για εγκλήματα σε βάρος των οι-
κονομικών συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και 
της ΕΕ

- Δικονομικές ιδιαιτερότητες και συσχετίσεις μεταξύ 
οικονομικών εγκλημάτων.

- Η δικαστηριακή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου

Β΄ ΈΞΑΜΗΝΟ: 30 ects
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Η διαφθορά και το οικονομικό 

έγκλημα από την οπτική του Δημοσίου Δικαίου (Υ, 10 
ects), με γνωστικά αντικείμενα:

- Διάρθρωση και λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης 
και ανάπτυξη φαινομένων διαφθοράς, οικονομικού και 
οργανωμένου εγκλήματος

- Διαφθορά και Δημόσιες Συμβάσεις
- Συνέπειες της διαφθοράς για το κράτος δικαίου, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και το πολίτευμα
- Διαφάνεια, έλεγχος, λογοδοσία και πρόληψη της 

διαφθοράς

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Οργανωμένο έγκλημα και 
διαφθορά- εγκληματολογική προσέγγιση (Υ, 10 ects), με 
γνωστικά αντικείμενα:

- Αίτια, εννοιολογική οριοθέτηση, συσχετίσεις και κοι-
νωνική οργάνωση της διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος

- Όρια, δυνατότητες, προβλήματα και γενικότερες επι-
πτώσεις της ποινικής τυποποίησης

- Επίσημη Κοινωνική Αντίδραση και εφαρμογή του 
νόμου (όρια, προκλήσεις, προβλήματα)

- Οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και κοινωνική έρευνα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Η ποινική καταστολή του ορ-
γανωμένου εγκλήματος: διεθνής, ευρωπαϊκή και εθνική 
διάσταση (Υ, 10 ects), με γνωστικά αντικείμενα:
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- Συστηματική παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση 
του ελληνικού θεσμικού πλαισίου

- Ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του θεσμικού 
πλαισίου στην πράξη

- Δικονομικές ιδιαιτερότητες και εφαρμογές τους για 
την καταστολή της διαφθοράς

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: 30 ects
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Έλεγχοι, έρευνα και ανάκρι-

ση για τη διαφθορά, το οικονομικό και το οργανωμένο 
έγκλημα (Υ, 10 ects), με γνωστικά αντικείμενα:

- Έλεγχοι, έρευνες και ανάκριση επί υποθέσεων δια-
φθοράς, οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος

- Θεσμικοί και εξωθεσμικοί παράγοντες και προβλήματα
- Ύποπτοι, κατηγορούμενοι, μάρτυρες (μεταχείριση, 

προστασία, ασφάλεια, δικαιώματα)
- Σύνθετες έρευνες/ οικονομικές, φορολογικές έρευνες

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η αντιμετώπιση του οικονο-
μικού και του οργανωμένου εγκλήματος (Υ 10 ects), με 
γνωστικά αντικείμενα:

- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστη-
ριότητες

- Ανάκτηση εγκληματικών εσόδων- δήμευση περιουσίας
- Χρηματοοικονομικές έρευνες
- Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος
- Ποινική μεταχείριση καταδικασθέντων
- Προστασία θυμάτων

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Αντεγκληματική Πολιτική: τά-
σεις, πρότυπα, αξιολόγηση σχεδιασμός (Υ, 10 ects), με 
γνωστικά αντικείμενα:

- Ιδεολογικά πρότυπα, πολιτικές και τάσεις
- Θεσμοί, στρατηγικές και μέτρα σε εθνικό, ευρωπαϊκό 

και διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, 
του οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος

- Αξιολόγηση των σύγχρονων τάσεων και των συνε-
πειών τους

- Σχεδιασμός και αξιολόγηση της εφαρμογής μέτρων 
αντεγκληματικής πολιτικής

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ECTS)
- ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙ-

ΔΑΣΚΑΛΙΑ (Υ, Διάρκεια 24 - 32 ώρες, 10 ECTS). To Διε-
πιστημονικό Εργαστήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
σεμινάριο διαδραστικού, διεπιστημονικού χαρακτήρα με 
συμβατική διδασκαλία (όχι εξ αποστάσεως), συνολικής 
διάρκειας 24-32 ωρών. Το Διεπιστημονικό Εργαστήριο 
υλοποιείται από το ΣΕΠ και από προσκεκλημένους ει-
σηγητές και μετά από προετοιμασία των φοιτητών σε 
προκαθορισμένη γενική θεματική. Η διαδικασία αξιο-
λόγησης της απόδοσης των φοιτητών στο Εργαστήριο 
αυτό ορίζεται τον Κανονισμό Σπουδών.

- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ (Υ, 20 ECTS): H ανάληψη εκπόνησης της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή 
ολοκλήρωση του Γ' Εξαμήνου. Το θέμα της πρέπει να 
αφορά ζητήματα σχετικά με τις Θεματικές Ενότητες και 
τους επιμέρους άξονες που τις συγκροτούν. Η διπλωμα-
τική εργασία πρέπει να βασίζεται σε πρωτογενή έρευ-
να ή δευτερογενή έρευνα εγγράφων ή στοιχείων ή σε 

πρωτότυπη κριτική ανασκόπηση, σύγκριση και ανάλυση 
της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, της νομοθεσίας ή της 
νομολογίας ή των μέτρων και τάσεων αντεγκληματικής 
πολιτικής. Περαιτέρω λεπτομέρειες περιγράφονται στον 
κανονισμό σπουδών.

Για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ απαιτείται η επιτυχής 
ολοκλήρωση 9 θεματικών ενοτήτων, του Διεπιστημο-
νικού Εργαστηρίου που βαθμολογείται με 10 ects και η 
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας έκτασης 15.000 λέξε-
ων, η οποία βαθμολογείται με 20 ects.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για την εκπόνηση διπλω-
ματικής εργασίας, το Διεπιστημονικό Εργαστήριο και 
τις επιμέρους θεματικές ενότητες ρυθμίζονται από τον 
Κανονισμό Σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική. 
Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η 
ελληνική.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 και του άρθρου της περ. ι της παρ. 2 του άρ-
θρου 5 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ.Α') όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 
83 του ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο 
Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγο-
νται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και 
των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απατηθεί να μι-
σθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμμένων 
φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α'), και 
τις διατάξεις της παρ. 11ατου άρθρου 80 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/τ.Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 10 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 18 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ
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Αριθμ. TEK: 1056  (2)
    Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4485/2017 με τίτλο «Διδακτική της Γαλλικής 

ως Ξένης Γλώσσας» της Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-

μίου και έγκριση της οργάνωσης και της λειτουρ-

γίας του.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
(αριθ. συνεδρίασης 377/2.3.9.ακ./23-4-2018) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του 

ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α' 266/24.12.1997), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 85, 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α' 114/4.8.2017), όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως ισχύουν.

4. Την υπ' αριθμόν 132065/Ζ1/24.8.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 616/ 
27.8.2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης.

5. Την υπ' αριθμόν 27537/Ζ1/16.2.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 102/ 
28.2.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί ανασυγκρότησης της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

6. Το με αριθμό 147/13-3-2018 πρακτικό της Κοσμητεί-
ας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

7. Το με αριθμό 377/23.4.2018 πρακτικό της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

8. Το υπ' αριθ. 80441/Ζ1/17-5-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

9. Την υπ' αριθ. 800/25-2-2018 έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Ανθρω-
πιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου.

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

Την επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών με τίτλο «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης 
Γλώσσας» στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης 
Γλώσσας» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής, τις διατάξεις του ν.4485/2017 και τις διατάξεις του 
ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266/τ.Α') όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Ο κύριος σκοπός του Μ.Π.Σ. είναι η παροχή ειδικευμέ-
νων γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της 
Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς ερ-
γασίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Η γλώσσα διδασκαλίας 
του Π.Μ.Σ. είναι η γαλλική.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στη «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας». 
Ο τίτλος θα απονέμεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. ««Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσ-
σας» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας των ΑΕΙ της ημεδαπής και αλ-
λοδαπής, καθώς και οι απόφοιτοι πανεπιστημίων των 
παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ή 
Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυ-
χολογίας ή Φιλοσοφίας και παιδαγωγικής ή Νηπιαγωγών 
ή Προσχολικής Ηλικίας και Ειδικής Αγωγής ή Αγγλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γερμανικής Γλώσσας και Φι-
λολογίας ή Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας και Σλαβικών Σπουδών ή Τουρκικών Σπουδών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ή Μεσογειακών Σπου-
δών ή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
ή Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών ή Μετάφρασης και Διερμηνείας ή Επικοινωνίας 
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας, Μέσων 
και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και MME. Προϋπό-
θεση η πιστοποιημένη γνώση της γαλλικής γλώσσας 
στο επίπεδο Γ (του Κ.Ε.Π.Α) ως 1ης γλώσσας καθώς και 
οποιαδήποτε ευρωπαϊκή γλώσσα επιπέδου Β1 και άνω 
ως 2ης γλώσσας.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας» 
διαρθρώνεται σε δύο (2) έτη/ τέσσερα (4) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα, και προσφέρει τρείς (3) Υποχρεωτικές (Υ) Θε-
ματικές Ενότητες (Θ.Ε.), και πέντε (5) Ελεύθερης Επιλογής 
(Ε.Ε.) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). Για την απόκτηση του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επι-
τυχής παρακολούθηση επτά (7) Θεματικών Ενοτήτων, 
καθώς επίσης και η επιτυχής εκπόνηση και προφορική 
υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο των πιστωτι-
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κών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση 
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) εί-
ναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο).

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών έχει ως 
εξής:

Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες
Θεματική Ενότητα (1): Διδασκαλία της Γαλλικής ως 

ξένης γλώσσας: ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων και αξιολόγηση γραπτού και προφορικού 
λόγου (20 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS), με γνωστικά αντι-
κείμενα:

1. Θεωρητικές αρχές που διέπουν τη Διδακτική της 
ξένης γλώσσας

2. Στρατηγικές μάθησης, κατανόησης και παραγωγής 
γραπτού και προφορικού λόγου

3. Κριτική ανάλυση και εκπόνηση ασκήσεων και δρα-
στηριοτήτων για την ανάπτυξη γλωσσικών και επικοι-
νωνιακών δεξιοτήτων στον γραπτό και προφορικό λόγο

4. Γενικό θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης: τρόποι 
και τύποι, ιδιότητες, κριτήρια και σχάρες αξιολόγησης 
γραπτού και προφορικού λόγου

Θεματική Ενότητα (2): Διδασκαλία της Γαλλικής ως 
ξένης γλώσσας: σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγη-
ση προγραμμάτων σπουδών και διδακτικού υλικού (20 
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

1. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμά-
των σπουδών. Ιστορική αναδρομή και ορισμός εννοιών. 
Στάδια και προβλήματα.

2. Εφαρμογή της θεωρίας στη διδακτική πράξη. Ανά-
λυση προγραμμάτων σπουδών, ανάλυση αναγκών, σχε-
διασμός και αξιολόγηση διδακτικού υλικού.

Θεματική ενότητα (3): Μεθοδολογία της έρευνας και 
τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών (10 Πιστω-
τικές Μονάδες/ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

1. Κανόνες συγγραφής διπλωματικής εργασίας: Δια-
τύπωση προβληματικής και ερευνητικού ερωτήματος. 
Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων.

2. Βιβλιογραφία: κριτική επισκόπηση, αναφορά και 
παράθεση βιβλιογραφικών πηγών.

Θεματικές Ενότητες Ελεύθερης Επιλογής
Θεματική Ενότητα (4): Διαπολιτισμική εκπαίδευση και 

διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας (10 Πιστωτι-
κές Μονάδες/ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

1. Θεωρητικές προσεγγίσεις: πολιτισμός, διαπολιτι-
σμός, πολυπολισμικότητα και διαμεσολάβηση στο μά-
θημα της ξένης γλώσσας.

2. Πρακτικές προσεγγίσεις: σχεδιασμός και υλοποίηση 
(δια)πολισμικών δραστηριοτήτων στο μάθημα της ξένης 
γλώσσας.

Θεματική Ενότητα (5): Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδα-
σκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας (10 Πιστωτικές 
Μονάδες/ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

1. Ένταξη των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία/εκμάθηση της 
ξένης γλώσσας.

2. Ρόλος των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία/ανάπτυξη του γρα-
πτού και προφορικού λόγου.

3. Συνθετική εφαρμογή γνώσεων: αξιοποίηση τεχνο-
λογικών μέσων και υλικών στη δημιουργία πολυμεσι-
κού υλικού και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών σεναρίων, 
αξιολόγηση ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού και ανά-
πτυξη στοχαστικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών.

Θεματική Ενότητα (6): Διδασκαλία της Γαλλικής ως 
ξένης γλώσσας κατά την παιδική ηλικία (10 Πιστωτικές 
Μονάδες/ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

1. Παιδαγωγικές θεωρίες οι οποίες αφορούν στην ψυ-
χο-κοινωνικο-γνωσική ανάπτυξη του παιδιού.

2. Ειδική διδακτική διδασκαλίας/εκμάθησης της γαλ-
λικής γλώσσας σε νεαρά κοινά.

3. Σχεδιασμός μαθημάτων, επιλογή και κριτική ανάλυ-
ση διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία/εκμάθηση σε 
νεαρά κοινά, με έμφαση στη διαφοροποιημένη παιδαγω-
γική προσέγγιση, καθώς και στην προσέγγιση «Ολιστική 
Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας» (EMILE).

4. Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης (ευρωπαϊκό 
portfolio γλωσσών).

Θεματική Ενότητα (7): Διδασκαλία της Γαλλικής για 
ειδικούς στόχους (10 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS), με 
γνωστικά αντικείμενα:

1. Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Ανάλυση κινήτρων 
και αναγκών των εκπαιδευομένων.

2. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμά-
των σπουδών και διδακτικού υλικού στη διδασκαλία της 
γαλλικής γλώσσας για ειδικούς στόχους.

3. Χρήση, έρευνα και διδακτική της γαλλικής γλώσσας 
σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα.

Θεματική Ενότητα (8): Διδασκαλία της Γαλλικής ως ξέ-
νης γλώσσας και Μαθησιακές Δυσκολίες (10 Πιστωτικές 
Μονάδες/ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

1. Εννοιολογικό πλαίσιο των μαθησιακών δυσκολιών 
στην ανάγνωση και τη γραφή της ξένης γλώσσας.

2. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκμάθηση ξένης γλώσσας 
σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

3. Αξιολόγηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 
στην ξένη γλώσσα.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υποχρεωτική) 
(30 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS).

Το Μ.Π.Σ. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσ-
σας προσφέρει τρείς (3) Υποχρεωτικές (Υ) Θεματικές 
Ενότητες (Θ.Ε.) και πέντε (5) Ελεύθερης Επιλογής (Ε.Ε.) 
Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). Για την απόκτηση του Μετα-
πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής 
παρακολούθηση επτά (7) Θεματικών Ενοτήτων, καθώς 
επίσης και η επιτυχής εκπόνηση και προφορική υποστή-
ριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών συνδυάζουν Υπο-
χρεωτικές με Ελεύθερης Επιλογής Θ.Ε. Δύο από τις Υπο-
χρεωτικές Θ.Ε. πιστώνονται με 20 Πιστωτικές Μονάδες 
(ECTS) και μία πιστώνεται με 10 Πιστωτικές Μονάδες 
(ECTS).

Κάθε Ελεύθερης Επιλογής Θ.Ε. πιστώνεται με 10 Πιστω-
τικές Μονάδες (ECTS). To τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει 
μία Υποχρεωτική Θ.Ε. και 2 Ελεύθερης Επιλογής (σύνολο 
30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)) και το τέταρτο εξάμηνο 
περιλαμβάνει την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλω-
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ματικής Εργασίας (30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)). Σε 
κάθε περίπτωση, οι Θ.Ε. δεν υπερβαίνουν τις 30 Πιστω-
τικές Μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο.

Η ολοκλήρωση του Μ.Π.Σ. προκύπτει μετά από την 
εκπόνηση, κατάθεση και επιτυχή αξιολόγηση της Με-
ταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Σχηματικώς, η διάρθρωση του Μ.Π.Σ. έχει ως εξής:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Θ.E. ECTS ΕΞΑΜΗΝΟ

Διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης 
γλώσσας: ανάπτυξη γλωσσικών 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων και 
αξιολόγηση γραπτού και προφο-
ρικού λόγου (Υ)

20
1ο

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (Ε.Ε.) 10

Διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης 
γλώσσας: σχεδιασμός, ανάπτυξη 
και αξιολόγηση προγραμμάτων 
σπουδών και διδακτικού υλικού (Υ)

20
2ο

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (Ε.Ε.) 10

Μεθοδολογία της Έρευνας και Τε-
χνικές συγγραφής επιστημονικών 
εργασιών (Υ)

10

3ο
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (Ε.Ε.) 10

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (Ε.Ε.) 10

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας 30 4ο

Θεματικές Ενότητες Ελεύθερης Επιλογής (Ε.Ε.) είναι 
οι εξής:

• Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της Γαλ-
λικής ως ξένης γλώσσας (10 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS)

• Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Γαλλικής 
ως ξένης γλώσσας (10 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS)

• Διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας κατά την 
παιδική ηλικία (10 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS),

• Διδασκαλία της Γαλλικής για ειδικούς στόχους (10 
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS),

• Διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας και Μα-
θησιακές Δυσκολίες (10 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η γαλλική. 
Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η 
γαλλική.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 και του άρθρου της περ. ι της παρ. 2 του άρ-
θρου 5 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ.Α') όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 
83 του ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο 
Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγο-
νται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και 
των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απατηθεί να μι-
σθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμμένων 
φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α'), 
και τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α') όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 18 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ 
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*02021841206180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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