
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  4485/2017
με τίτλο «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης και 
της λειτουργίας του.

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  4485/2017
με τίτλο «Διαχείριση Αποβλήτων» της Σχολής Θε-
τικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργά-
νωσης και της λειτουργίας του.

3 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  4485/2017
με τίτλο «Σύγχρονες τάσεις στην ανάλυση και τη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης 
και της λειτουργίας του.

4 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  4485/2017
με τίτλο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργά-
νωσης και της λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. TEK: 1079 (1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017
με τίτλο «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης και 
της λειτουργίας του.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(αριθμ. συνεδρίασης 377/2.4.1.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’ 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 3/23.1.2018 πρακτικό της Κοσμητείας 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου.

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

8. Tο υπ’ αριθμ. 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’ αριθμ. 492/3.2.2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης 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 επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» 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 ακαδημα-
ϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του 
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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 Π.Μ.Σ. Διοίκησης Μονάδων 
Υγείας είναι η προετοιμασία στελεχών με γνώσεις και 
ικανότητες ώστε να διοικήσουν αποτελεσματικά μο-
νάδες υγείας. Μέσω της εκπαίδευσης οι απόφοιτοι θα 
αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες ώστε να μπορούν 
να διαμορφώνουν και να λαμβάνουν αποφάσεις ορθολο-
γικά θεμελιωμένες και κοινωνικοπολιτιστικά αποδεκτές. 
Πρόσθετος σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επι-
στήμης και της έρευνας στον χώρο της υγείας και των 
υπηρεσιών υγείας και η καλλιέργεια διεπιστημονικής 
προσέγγισης στα θέματα αυτά.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διοίκηση Μονάδων Υγείας». 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 B2.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» διαρθρώνεται 
σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία περιλαμβάνουν τέσ-
σερις (4) θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής 
εργασίας. Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική 
η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων θεματικών ενοτή-
των καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η ελάχιστη χρονική 
διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 
δύο (2) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) 
που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

1ο Έτος
ΘΕ: Βασικές Αρχές Διοίκησης (Μάνατζμεντ) Υπηρεσιών 

Υγείας (Υ, 20 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα:
• Οργάνωση συστημάτων και μονάδων υγείας
• Λήψη αποφάσεων στις υπηρεσίες υγείας: προγραμ-

ματισμός και έλεγχος
• Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και ο ανθρώπινος 

παράγοντας στις υπηρεσίες υγείας.
ΘΕ: Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και 

προκλήσεις (Υ, 20 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα:
• Υγεία: οριοθετήσεις, αξιολόγηση και παράγοντες που 

την επηρεάζουν

• Συστήματα, υπηρεσίες υγείας και πολιτικές
• Ποιότητα υπηρεσιών υγείας, πληροφοριακά συστή-

ματα και νέες τεχνολογίες.
ΘΕ: Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρε-

σιών Υγείας (Υ, 20 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα:
• Οικονομικά της υγείας
• Χρηματοοικονομική διαχείριση (Financial manage-

ment) υπηρεσιών υγείας
• Οικονομική αξιολόγηση προγραμμάτων υγείας και 

καθορισμός προτεραιοτήτων.
2ο Έτος
ΘΕ: Κοινωνιολογική και Ψυχολογική προσέγγιση της 

Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας (Υ, 20 ECTS) με γνω-
στικά αντικείμενα:

• Κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές της υγείας, της 
αρρώστιας και της ιατρικής

• Συμπεριφορά και διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο 
της υγείας / Ψυχολογία της υγείας, της αρρώστιας και 
της φροντίδας της υγείας

• Μεθοδολογία και μέθοδοι επιστημονικής έρευνας 
στο χώρο της υγείας και στις υπηρεσίες υγείας.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 40 ECTS)
Η εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων 
Θ.Ε. του προγράμματος.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. 
Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η 
Ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις η Αγγλική.

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 ακαδημα-
ϊκό 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.
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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

Ι

Αριθμ. TEK: 1071 (2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017
με τίτλο «Διαχείριση Αποβλήτων» της Σχολής Θε-
τικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργά-
νωσης και της λειτουργίας του.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(αριθμ. συνεδρίασης 377/2.1.1.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’ 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 173/18.1.2018 πρακτικό της Κοσμητεί-
ας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

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

8. Tο υπ’ αριθμ. 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’ αριθμ. 519/5.2.2014 έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Θετικών 
Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου.

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 «Διαχείριση Αποβλήτων» στη Σχολή 
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Αποβλήτων» σύμ-
φωνα 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.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευ-
μένων γνώσεων στα θέματα των τεχνολογιών επεξεργα-
σίας αποβλήτων και μεθοδολογιών απορρύπανσης και 
στην κατανόηση της πολύπλοκης δομής και λειτουργίας 
του περιβάλλοντος, το οποίο είναι ο τελικός αποδέκτης 
των αποβλήτων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διαχείριση Αποβλήτων». Ο τίτλος 
θα απονέμεται από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Αποβλήτων» γίνονται δεκτοί 
απόφοιτοι συγγενών τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι αλλοδαποί 
υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη 
επάρκεια της Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον 
Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ 
καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Αποβλήτων» διαρθρώνεται σε 
δύο (2) έτη, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερις (4) θεμα-
τικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η 
ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών 
μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 
120 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
ΘΕ: Φυσικό Περιβάλλον και Ρύπανση (20 ECTS, Υ) με 

γνωστικά αντικείμενα:
1. Το χερσαίο Περιβάλλον ως αποδέκτης Αποβλήτων
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2. Το θαλάσσιο Περιβάλλον ως αποδέκτης Αποβλήτων
3. Η Ατμόσφαιρα ως αποδέκτης Αποβλήτων
4. Διάθεση Αποβλήτων και οι Επιπτώσεις τους στο 

Περιβάλλον
ΘΕ: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (20 ECTS, Υ) με 

γνωστικά αντικείμενα:
1. Οικιακά και Άλλα Μη Επικίνδυνα Απόβλητα
2. Επικίνδυνα Απόβλητα
3. Γεωργικά Απόβλητα
ΘΕ: Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων (20 ECTS, Υ) με γνω-

στικά αντικείμενα:
1. Αστικά Λύματα
2. Βιομηχανικά Υγρά Απόβλητα
3. Γεωργικά Απόβλητα
ΘΕ: Διαχείριση Αερίων Ρύπων (20 ECTS, Υ) με γνωστικά 

αντικείμενα:
1. Ατμοσφαιρικοί Ρύποι και Τεχνολογίες Ελέγχου της 

Εκπομπής τους
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (40 ECTS, Υ)
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. 

Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η 
Ελληνική ή η Αγγλική κατόπιν σχετικής έγκρισης της 
Κοσμητείας.

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 ακαδημα-
ϊκό 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

Ι

Αριθμ. TEK: 1055 (3)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017

με τίτλο «Σύγχρονες τάσεις στην ανάλυση και τη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-

κτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης 

και της λειτουργίας του.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(αριθμ. συνεδρίασης 377/2.3.4.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’ 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 146/13.2.2018 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. Tο υπ’ αριθμ. 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’ αριθμ. 800/25.2.2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Ανθρωπιστι-
κών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
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Την επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονες τάσεις στην ανάλυση και 
τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» στη Σχολή Αν-
θρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου, 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 «Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολο-
γία για εκπαιδευτικούς» 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 τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΜΠΣ έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακού επιπέ-
δου εξειδίκευση εκπαιδευτικών σε ζητήματα γλωσσολο-
γικής ανάλυσης της ελληνικής γλώσσας και εφαρμογών 
της στην εκπαίδευση, υπό το πρίσμα των πιο σύγχρονων 
τάσεων και εξελίξεων στη γλωσσική επιστήμη. Απευ-
θύνεται σε εκπαιδευτικούς Α’θμιας και Β’θμιας που ήδη 
υπηρετούν στη σχολική εκπαίδευση αλλά και σε απο-
φοίτους ΑΕΙ που προτίθενται να αναζητήσουν εργασία 
ως εκπαιδευτικοί της ελληνικής (ως μητρικής ή/και ως 
ξένης γλώσσας) και ενδιαφέρονται να επικαιροποιήσουν 
τις γλωσσολογικές τους γνώσεις, γνωρίζοντας έτσι τις πιο 
πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στο γνωστικό αντι-
κείμενο της γλωσσολογικής ανάλυσης και των εφαρμο-
γών της στο σχολικό περιβάλλον και πώς αυτές μπορούν 
να αναβαθμίζουν το ρόλο και τη διδακτική τους πράξη 
ως εκπαιδευτικών.

Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η εμπειρία που αναμέ-
νεται να αποκτήσουν οι απόφοιτοι του προτεινόμενου 
ΜΠΣ θα τους επιτρέψουν να αναθεωρήσουν και να επι-
καιροποίησουν τις απόψεις τους για τη φύση της ελληνι-
κής γλώσσας, την ιστορία της, τη σχέση της με προηγού-
μενες μορφές της, το σχολικό και το ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον, τη φύση της γλωσσικής εκπαίδευσης κ.ο.κ..

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στις «Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για 
εκπαιδευτικούς». Ο τίτλος θα απονέμεται από τη Σχολή 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Μ.Π.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Φιλοσοφικού 
Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής 
Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και 
Εθνολογίας ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Αν-
θρωπολογίας (με κατευθύνσεις Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) 
ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογί-
ας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και 
Κοινωνικών Σπουδών ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή απόφοιτοι άλλων 

τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ που εμφανίζουν συνάφεια με το 
αντικείμενο και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
(σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4485/2017). Για την 
επιτυχή παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων του 
Π.Μ.Σ. είναι χρήσιμη η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε 
επίπεδο τουλάχιστον Β2.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για 
εκπαιδευτικούς» διαρθρώνεται σε δύο (2) έτη/ τέσσε-
ρα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 
οκτώ (8) θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής 
εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλή-
ρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο 
των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την 
απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
1ο Εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Ακαδημαϊκές και ερευνητικές δε-

ξιότητες στη γλωσσολογία (Y, 10 ECTS), με γνωστικά 
αντικείμενα:

• Δεξιότητες ακαδημαϊκής γραφής
• Μεθοδολογικά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης 

γλωσσικού υλικού
• Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι περιγραφής και επε-

ξεργασίας δεδομένων
Θεματική Ενότητα: Γενικές αρχές της σύγχρονης γλωσ-

σολογίας για εκπαιδευτικούς (Y, 10 ECTS), με γνωστικά 
αντικείμενα:

• Γενική γλωσσολογία
• Θεωρητική γλωσσολογία
Θεματική Ενότητα: Η σχέση της Αρχαίας με τη Νέα 

Ελληνική και η διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο (Y, 
10 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

• Ιστορική γλωσσολογία
• Ιστορία της ελληνικής
2ο Εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Περιγραφική προσέγγιση της γραμ-

ματικής της Νέας Ελληνικής για εκπαιδευτικούς (Y, 10 
ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

• Θεωρητική γλωσσολογία
• Μορφολογία
• Σύνταξη
Θεματική Ενότητα: Ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας 

για εκπαιδευτικούς (Y, 10 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:
• Κοινωνιογλωσσολογία
• Εκπαιδευτική γλωσσολογία
Θεματική Ενότητα: Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευ-

ση (Y, 10 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:
• Διαλεκτολογία
• Ανάλυση λόγου
3ο Εξάμηνο
Θεματική ενότητα: Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαί-

δευση (Y, 15 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:
• Ψυχογλωσσολογία και Κατάκτηση Γλώσσας
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• Κοινωνιογλωσσολογία της διγλωσσίας και της πο-
λυγλωσσίας

• Διδακτική της πολυγλωσσίας
Θεματική Ενότητα: Κριτικός γραμματισμός και αναλυ-

τικά προγράμματα (Y, 15 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:
• Κριτική ανάλυση λόγου
• Εκπαιδευτικός γλωσσικός σχεδιασμός
4ο Εξάμηνο
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Y, 

30 ECTS)
Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασί-

ας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση και των οκτώ 
(8) Θεματικών Ενοτήτων του προγράμματος.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η 
γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

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 ακαδημαϊ-
κό 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

Αριθμ. TEK: 1081 (4)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017
με τίτλο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της ορ-
γάνωσης και της λειτουργίας του.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(αριθμ. συνεδρίασης 377/2.4.6.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 4/5.3.2018 πρακτικό της Κοσμητείας 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου.

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

8. Tο υπ’ αριθμ. 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’ αριθμ. 492/3.2.2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης 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 επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσε-
ων» 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 «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» σύμφω-
να 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.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος της Διοίκη-
σης Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι η παροχή των εξει-
δικευμένων γνώσεων που απαιτούνται για μια διοικητική 
καριέρα στην τουριστική βιομηχανία. Το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 
οργανώνει και προσφέρει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτρέπει στους φοιτητές 
να αναπτύσσουν τόσο τις θεωρητικές γνώσεις όσο και τις 
πρακτικές ικανότητες που απαιτούνται στις διοικητικές 
θέσεις της τουριστικής βιομηχανίας. Παράλληλα προ-
άγει την ανάπτυξη των ικανοτήτων ανάλυσης και των 
προσωπικών χαρακτηριστικών που απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων τουριστι-
κών επιχειρήσεων και οργανισμών. Το πρόγραμμα δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονικότητα των στοιχείων 
της τουριστικής διοίκησης που εξηγούν τη φύση και την 
ανάπτυξη της σε μικροοικονομικό και μακροοικονομι-
κό επίπεδο. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την εις βάθος 
κατανόηση και την ικανότητα σύνθεσης των πολιτικών, 
οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων 
που σχετίζονται με τη σύγχρονη τουριστική διοίκηση.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων». 
Ο τίτλος θα απονέμεται από τη Σχολή Κοινωνικών Επι-
στημών 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. «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» διαρ-
θρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία περιλαμ-
βάνουν τέσσερις (4) θεματικές ενότητες και εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του ΜΔΕ εί-
ναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων 
θεματικών ενοτήτων καθώς επίσης και η επιτυχής ολο-
κλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο των πιστω-
τικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτη-
ση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 
είναι 120 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

ΘΕ: Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία 
και Οργάνωση Εργοδοτικών και Συλλογικών Φορέων 
Τουρισμού (Υ, 20 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

• Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ

• Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμών και Φορέων 
του Τουρισμού

• Νομοθεσία Τουρισμού
ΘΕ: Τουριστικός Τομέας (Υ, 20 ECTS), με γνωστικά αντι-

κείμενα:
• Οικονομική του Τουρισμού
• Ανάπτυξη και περιβάλλον
• Κοινωνιολογία και Πολιτική της Τουριστικής Ανάπτυ-

ξης
ΘΕ: Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσε-

ων (Υ, 20 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα:
• Βασικές αρχές και Λειτουργίες του Τουριστικού Μά-

νατζμεντ
• Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
• Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρι-

σμού και Αναψυχής
ΘΕ: Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων 

και Επιχειρήσεων (Υ, 20 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα:
• Τουριστικό Μάρκετινγκ
• Προώθηση και Επικοινωνία στον Τουρισμό
• Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 40 ECTS)
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η 

επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ καθώς 
επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας θα πραγματοποιείται μόνο μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. 
Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η 
Ελληνική. Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης της δι-
πλωματικής εργασίας στην Αγγλική.

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 ακαδημα-
ϊκό έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων 
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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

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02020260506180008*
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