
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
με τίτλο «Επικοινωνία της Επιστήμης» της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης 
και της λειτουργίας του.

2 Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
με τίτλο «Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση» (ΧΒΑ) 
της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογί-
ας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 
έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

3 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 με τίτ-
λο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» της Σχο-
λής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης 
και της λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΤΕΚ: 2461 (1)
  Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

με τίτλο «Επικοινωνία της Επιστήμης» 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 381/2.2.2.ακ/ 29-05-2018)

  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’ αριθμ. 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 Διοικούσας Επι-
τροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

6. Το πρακτικό της με αριθμό 147/13-03-2018 Συνε-
δρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

7. Το πρακτικό της με αριθμό 381/29-05-2018 Συνεδρί-
ασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

8. Το υπ’ αριθμ. 135209/Ζ1/10-8-2018 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 
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Ανθρω-
πιστικών Επιστημών του Ε.Α.Π.

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 «Επικοινωνία της Επιστήμης» 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 2019-20 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Επικοινωνία της Επιστήμης» 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.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, το οποίο 
απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμούν 
να ασχοληθούν επαγγελματικά με την προβολή και τη 
μελέτη των επιστημών και της τεχνολογίας στον δημόσιο 
χώρο, είναι:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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• η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων γύρω από τη 
φύση του επιστημονικού έργου και της τεχνολογικής 
καινοτομίας,

• η εξοικείωση με τη θεωρία και την πρακτική της επι-
κοινωνίας και με την εφαρμογή τους σε ζητήματα δη-
μόσιας κατανόησης των επιστημών και της τεχνολογίας

• η καλλιέργεια δεξιοτήτων επεξεργασίας κρίσιμων τεχνο-
επιστημονικών προβλημάτων και συμμετοχής στη λήψη 
αποφάσεων επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών απονέμει 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επικοινωνία 
της Επιστήμης. Ο τίτλος θα απονέμεται από τη Σχολή 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία 
της Επιστήμης» γίνονται δεκτοί όλοι οι απόφοιτοι των ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
με πιστοποιημένη επάρκεια μιας από τις ακόλουθες ξέ-
νες γλώσσες: Αγγλικά ή Ισπανικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά, 
επιπέδου τουλάχιστον Β2.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία 
της Επιστήμης» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής ολοκλή-
ρωση εννέα (9) Θεματικών Ενοτήτων και η συγγραφή 
πρωτότυπης Μεταπτυχιακής 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 είναι 120 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
1ο εξάμηνο
Θεματική ενότητα ΕΕΠ11: Ιστορία των επιστημών 

(Προαπαιτούμενη, 10 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα:
• Επιστημονική Επανάσταση και οι απαρχές της νεω-

τερικότητας
• Οι επιστήμες στα χρόνια του Διαφωτισμού και η 

διαμόρφωση της δημόσιας σφαίρας
• Επιστήμες και κοινωνία τον 19ο αιώνα. Ακαδημαϊκή 

και επαγγελματική συγκρότηση της σύγχρονης επιστήμης
• 20ός αιώνας: Επιστήμη, τεχνολογία και η ανάδυση 

του τεχνοεπιστημονικού πολιτισμού.
Θεματική ενότητα ΕΕΠ12: Φιλοσοφία των επιστημών 

(Προαπαιτούμενη, 10 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα:
• Οι απαρχές της νεότερης φιλοσοφίας της επιστήμης: 

Η σημασία της εμπειρίας. Η χρήση του Λόγου. Η καντιανή 
σύνθεση

• Η φιλοσοφία της επιστήμης τον 19ο και στις αρχές 
του 20ού αιώνα. Λογικός εμπειρισμός, επαλήθευση και 
επικύρωση. Πόππερ και διαψευσιοκρατία

• Η ιστορικιστική στροφή και οι θεωρίες της επιστη-
μονικής αλλαγής

• Κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις 
στο πρόβλημα της επιστημονικής γνώσης. Κοινωνική 
κατασκευασιοκρατία και θεωρία δρώντος-δικτύου

Θεματική ενότητα ΕΕΠ13: Επιστήμες, τεχνολογία, κοι-
νωνία (Υποχρεωτική, 10 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα:

• Βιομηχανικές Επαναστάσεις
• Από τον τεχνολογικό ντετερμινισμό στις θεωρίες της 

συνδιαμόρφωσης
• Φύλο, τάξεις και τεχνολογία
• Πολιτικές οικονομίες της γνώσης
2ο εξάμηνο
Θεματική ενότητα ΕΕΠ21: Επικοινωνία της επιστήμης 

(Υποχρεωτική, 10 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα:
• Η ιστορία, το παρόν και το μέλλον της επιστημονικής 

«εκλαΐκευσης»
• Θεωρίες αναπαράστασης και πρόσληψης των επι-

στημών στον δημόσιο χώρο
• Συμπεριφορές, τάσεις και συμμετοχή του κοινού σε 

τεχνοεπιστημονικά ζητήματα
• Τα MME και οι διαφημίσεις ως χώροι κατασκευής της 

δημόσιας εικόνας των επιστημών και της τεχνολογίας
Θεματική ενότητα ΕΕΠ22: Μουσεία, επιστήμες και 

τεχνολογία (Υποχρεωτική, 10 ECTS) με γνωστικά αντι-
κείμενα:

• Σύγχρονες προσεγγίσεις και εκπαιδευτικά εργαλεία 
για την εκπαίδευση στις επιστήμες και την τεχνολογία

• Ανάπτυξη εκθεμάτων επιστήμης και τεχνολογίας
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία 

επιστημών και τεχνολογίας
• Τεχνικές εξωστρέφειας για μουσεία επιστημών και 

τεχνολογίας
Θεματική ενότητα ΕΕΠ23: Επιστημονική δημοσιογρα-

φία (Υποχρεωτική, 10 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα:
• Θεωρίες των μέσων
• Τεχνικές συγγραφής άρθρων και λήψης συνεντεύξε-

ων για ζητήματα επιστημών και τεχνολογίας
• Δημιουργία εκπομπών και ντοκιμαντέρ επιστήμης 

και τεχνολογίας
• Ζητήματα δεοντολογίας. Έλεγχος εγκυρότητας των 

πηγών. Καλές πρακτικές συνεργασίας με επιστημονικούς 
και τεχνολογικούς φορείς

• Η επιστημονική δημοσιογραφία στο ψηφιακό περι-
βάλλον

3ο εξάμηνο
Θεματική ενότητα ΕΕΠ31: Επιστήμες και Τεχνολογία 

στη δημόσια σφαίρα (Υποχρεωτική, 10 ECTS) με γνω-
στικά αντικείμενα:

• Επιστήμη, τεχνολογία και ιδεολογίες
• Επιστημονικές διαμάχες στον δημόσιο χώρο
• Ειδημοσύνη και δημοκρατία
• Επιστήμη, τεχνολογία, εξουσία και κοινωνικά κινή-

ματα
Θεματική ενότητα ΕΕΠ32: Σχεδιασμός έρευνας στη 

Δημόσια Κατανόηση των Επιστημών (Υποχρεωτική, 10 
ECTS) με γνωστικά αντικείμενα:

• Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας
• Ερευνητικοί σχεδιασμοί (ποιοτικοί, ποσοτικοί και 

μεικτοί σχεδιασμοί)
• Εφαρμογές ερευνητικών σχεδιασμών στη Δημόσια 

Κατανόηση των Επιστημών.
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• Τεχνικές παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας
Θεματική ενότητα ΕΕΠ33: Τεχνοεπιστημονικός πολιτι-

σμός και σύγχρονα προβλήματα (Υποχρεωτική, 10 ECTS) 
με γνωστικά αντικείμενα:

• Επιστήμη, Τεχνολογία και Διακινδύνευση
• Βιοτεχνολογία, Δημόσια Υγεία και Διακυβέρνηση
• Ζητήματα Βιοηθικής
• Επιστήμη, Τεχνολογία και Περιβάλλον
• Φυσικές καταστροφές και τεχνολογικά ατυχήματα
4ο εξάμηνο
Θεματική ενότητα ΕΕΠΔΕ: Μεταπτυχιακή διπλωματική 

εργασία (Υ, 30 ECTS) Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με 
τις προηγούμενες θεματικές, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
παρουσία των επιστημών και της τεχνολογίας στον δημό-
σιο χώρο. Μπορεί να αποτελεί πρωτότυπη έρευνα μέσω 
της ανάπτυξης συγκεκριμένου υλικού (πχ ιστοσελίδων ή 
ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων) ή της 
παραγωγής πρωτότυπου οπτικοακουστικού υλικού.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες, έχουν το δικαίωμα να εγγρα-
φούν κατ' ανώτατο όριο σε τρεις (3) Θεματικές Ενότητες 
σε κάθε εξάμηνο των σπουδών τους. Η γλώσσα διδα-
σκαλίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής 
εργασίας είναι η Ελληνική, αλλά μετά από αιτιολογημένη 
σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και του διευθυντή 
προγράμματος σπουδών μπορεί να είναι και κάποια 
άλλη από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα 
από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 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 άρθρου 5 του 
ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 83 του 
ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο Επιστη-
μονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγονται 
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 απαιτηθεί να 
μισθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που 
θα προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμ-
μένων φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 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, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ
Ι

Αριθμ. ΤΕΚ: 2462 (2)
    Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

με τίτλο «Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση» (ΧΒΑ) 

της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογί-

ας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 

έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
(Αριθμ. Συνεδρίασης 381/2.2.1.ακ./29-5-2018)

  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’ αριθμ. 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 Διοικούσας Επι-
τροπής 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 381/29-5-2018 πρακτικό της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

8. Το υπ’ αριθμ. 135209/Ζ1/10-8-2018 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 αξιολό-
γησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Θετικών Επιστημών 
και Τεχνολογίας 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 ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπου-
δών με τίτλο «Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση» (ΧΒΑ) 
στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Χημική και Βιομοριακή Ανά-
λυση» (ΧΒΑ) 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.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΠΜΣ "Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση" έχει μία διττή 
στόχευση. Την θεωρητική αλλά και την πρακτική (εργα-
στηριακή) εκπαίδευση των φοιτητών στα αντικείμενα της 
"Χημικής Ανάλυσης" και της "Βιομοριακής Ανάλυσης", τα 
οποία αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο σε όλους τους 
κλάδους των φυσικών επιστημών, αλλά κατέχουν επίσης, 
κυρίαρχη θέση σε πολλές πτυχές της σύγχρονης κοινωνι-
κής - οικονομικής ζωής. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση 
για παραγωγή ποιοτικών προϊόντων αλλά και για παρο-
χή υπηρεσιών υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας καθιστά 
τη σύγχρονη χημική ανάλυση μια διαδικασία κρίσιμη και 
ουσιαστική σε πολλούς εφαρμοσμένους τομείς, όπως η 
Φυσική, η Βιολογία, η Χημεία, η Χημική Μηχανική, η Φαρ-
μακευτική, η Αρχαιολογία, η Ιατρική, η Εγκληματολογία, 
η Τέχνη, το Περιβάλλον και η Οικολογία κ.ά. Σε επιχειρή-
σεις και βιομηχανικές μονάδες που δραστηριοποιούνται 
στους παραπάνω τομείς, όπως π.χ. η φαρμακοβιομηχανία, 
η πετροχημική βιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων και 
πολλές άλλες, η χημική ανάλυση έχει πρωτεύοντα ρόλο 
στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων αλλά και 
στην αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αφετέρου, 
οι βιομοριακές αναλύσεις βασίζονται σήμερα, κυρίως, 
στη χρήση προηγμένων τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, 
οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε τομείς της υγείας, των 
τροφίμων, της βιομηχανίας κτλ. Οι τρέχουσες πειραματι-
κές τεχνικές δίνουν αποτελέσματα με μεγάλη ακρίβεια, 
υποστηρίζουν μεγάλο όγκο αναλύσεων, ενώ παράλληλα 
έχουν συμβάλει στη μείωση του κόστους κάθε ανάλυσης. 
Οι σύγχρονες βιομοριακές αναλύσεις έχουν γίνει πιο προ-
σιτές στο ευρύ κοινό και στην καθημερινή χρήση, οδηγώ-
ντας παράλληλα τις εξελίξεις στον χώρο της Υγείας και 
της Βιοτεχνολογίας.

Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
"Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση" (ΧΒΑ), είναι:

• Η κατάρτιση επιστημόνων στις αρχές, τις μεθόδους 
και την οργανολογία της σύγχρονης χημικής και βιομο-
ριακής ανάλυσης.

• Η επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση επιστημό-
νων αναφορικά με τις εφαρμογές της σύγχρονης χημικής 
και βιομοριακής ανάλυσης στην έρευνα, στη βιομηχανία, 
στην ιατρική, στην εγκληματολογία, στην τέχνη και στο 
περιβάλλον.

• Η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με σύγ-
χρονο σχετικό εργαστηριακό και πειραματικό εξοπλισμό.

• Η κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα 
οργάνωσης εργαστηρίων και εργαστηριακού ελέγχου 
ποιότητας.

• Η δημιουργία ικανού ανθρώπινου δυναμικού που 
θα μπορέσει να στελεχώσει τα αναλυτικά εργαστήρια 
και τα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας βιομηχανιών (π.χ. 
φαρμάκων, τροφίμων, πετροχημικών, διαφόρων υλικών 
και προϊόντων), τα κρατικά ή ιδιωτικά αναλυτικά εργα-
στήρια ελέγχου προϊόντων και περιβάλλοντος καθώς 
και μονάδες εργαστηριακής Βιοϊατρικής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στην "Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση". Ο τίτλος 
θα απονέμεται από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση» (ΧΒΑ) 
γίνονται δεκτοί απόφοιτοι συγγενών τμημάτων των ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή συγγενών ομοταγών ιδρυμάτων της αλ-
λοδαπής. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές 
απαιτείται πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής γλώσ-
σας, επιπέδου τουλάχιστον ΓΙ. Για όλους τους φοιτητές 
προαπαιτείται η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση» (ΧΒΑ) 
διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα 
οποία περιλαμβάνουν πέντε (5) εξαμηνιαίες θεματικές 
ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (ή και 
πρακτικής άσκησης). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για 
την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ενάμιση (1,5) 
έτος. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Δι-
πλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
1ο Εξάμηνο
Σύγχρονη Χημική Ανάλυση (6μηνη Θ.Ε. υποχρεωτική 

15 ECTS)
Γνωστικά αντικείμενα:
1. Θεωρητικό υπόβαθρο της σύγχρονης Αναλυτικής 

Χημείας
2. Μέθοδοι χαρακτηρισμού και ανάλυσης υλικών και 

επιφανειών
3. Ενόργανη ανάλυση - Οργανολογία και αναλυτικές 

εφαρμογές
Σύγχρονα Θέματα Εφαρμοσμένης Μοριακής Βιολογίας 

(6μηνη Θ. Ε. υποχρεωτική 15 ECTS) Γνωστικά αντικείμενα:
1. Αρχές Γονιδιωματικής και Μεταγραφωμικής
2. Ανάλυση της αλληλουχίας γονιδιωμάτων
3. Σύγχρονες μέθοδοι προσδιορισμού της γονιδιακής 

έκφρασης
4. Μοριακή Ογκολογία - έξυπνα φάρμακα
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2ο Εξάμηνο
Ειδικά θέματα Κλινικής και Εφαρμοσμένης Βιοχημείας 

(6μηνη O.E. υποχρεωτική 15 ECTS)
Γνωστικά αντικείμενα:
1. Αναλυτική μεθοδολογία και αυτοματισμοί στην Κλι-

νική και Εφαρμοσμένη Βιοχημεία -Έλεγχος ποιότητας
2. Δειγματοληψία, συντήρηση και ιδιότητες βιολογι-

κών δειγμάτων
3. Οι βιοκαταλύτες και οι ορμόνες στην Κλινική Βιοχη-

μεία και στα Τρόφιμα
4. Βιοδείκτες ασθενειών - αξιολόγηση διαγνωστικών 

δοκιμασιών
Εργαστήριο Χημικής Ανάλυσης (6μηνη O.E. υποχρε-

ωτική 15 ECTS)
Γνωστικά αντικείμενα:
1. Κανόνες ασφάλειας εργαστηρίων, Στατιστική - Χη-

μειομετρία.
2. Σύγχρονες χρωματογραφικές τεχνικές
3. Σύγχρονες φασματομετρικές τεχνικές
4. Ηλεκτροαναλυτικές και συμπλοκομετρικές τεχνικές
5. Συνδυασμένες αναλυτικές τεχνικές
ή
Εργαστήριο Βιομοριακής Ανάλυσης (6μηνη O.E. υπο-

χρεωτική 15 ECTS)
Γνωστικά αντικείμενα:
1. Διασφάλιση ποιότητας εργαστηριακών βιομορια-

κών αναλύσεων
2. Τεχνικές απομόνωσης και προσδιορισμού νουκλεϊ-

κών οξέων και πρωτεϊνών
3. Ανίχνευση μολυσματικών παραγόντων σε βιολογικά 

υλικά και τρόφιμα
4. Ανίχνευση γονιδιακών μεταλλάξεων και επιγενετι-

κών τροποποιήσεων
5. Ανοσοχημικές μέθοδοι
3ο Εξάμηνο
Εργαστήριο Χημικής Ανάλυσης (6μηνη Ε.Θ.Ε. υποχρε-

ωτική 15 ECTS)
ή
Εργαστήριο Βιομοριακής Ανάλυσης (6μηνη Ε.Θ. Ε. υπο-

χρεωτική 15 ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (6μηνη υποχρε-

ωτική 15 ECTS)
Για να δηλωθούν οι Ε.Θ.Ε. Εργαστήριο Χημικής Ανάλυ-

σης (6μηνη Ε.Θ.Ε. υποχρεωτική 15 ECTS) ή Εργαστήριο 
Βιομοριακής Ανάλυσης (6μηνη Ε.Θ.Ε. υποχρεωτική 15 
ECTS), θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ή δηλωθεί πα-
ράλληλα η Θ.Ε. Σύγχρονη Χημική Ανάλυση (6μηνη Θ.Ε. 
υποχρεωτική 15 ECTS) ή οι Θ.Ε. Σύγχρονα Θέματα Εφαρ-
μοσμένης Μοριακής Βιολογίας (6μηνη Θ.Ε. υποχρεωτική 
15 ECTS)/ Ειδικά θέματα Κλινικής και Εφαρμοσμένης Βι-
οχημείας (6μηνη Θ.Ε. υποχρεωτική 15 ECTS), αντίστοιχα.

Με αποφάσεις οργάνων μπορεί να επέλθει τροποποί-
ηση των θεματικών ενοτήτων. Η γλώσσα διδασκαλίας 
του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλω-
ματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική κατόπιν 
σχετικής έγκρισης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών και Τεχνολογίας.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα 
από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δύναται 

να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των 
ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες ομοταγων 
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 άρθρου 5 του 
ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 83 του 
ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο Επιστη-
μονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγονται 
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 απαιτηθεί να 
μισθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που 
θα προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμ-
μένων φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2024-2025 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, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ

Ι

Αριθμ. ΤΕΚ: 2463 (3)
    Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 

με τίτλο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» της 

Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργά-

νωσης και της λειτουργίας του.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
(Αριθμ. Συνεδρίασης 381/2.2.3.ακ./29-5-2018)

   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.
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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’ αριθμ. 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 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου.

6. Το με αριθμό 4/15-03-2018 πρακτικό της Κοσμη-
τείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

7. Το με αριθμό 381/29.5.2018 πρακτικό της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

8. Το υπ’ αριθμ. 135209/Ζ1/10-8-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

9. Την υπ’ αριθμ. 492/3-2-2018 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 ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπου-
δών με τίτλο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 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 2019-20 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 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.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευ-
μένων σπουδών υψηλού επιπέδου στη «Διοίκηση Εφο-
διαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ) (Supply Chain Management) 
που οδηγούν οτην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριος σκοπός του 
ΜΠΣ ΔΕΑ είναι να εξοπλιστούν οι σπουδαστές με τα κα-
τάλληλα εργαλεία και γνώση έτσι ώστε να αποκτήσουν 
ηγετικές δεξιότητες στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσί-
δας, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν και να αναλύ-
ουν εξωτερικά ή εσωτερικά δεδομένα σε οποιοδήποτε 
επιχειρησιακό περιβάλλον προκειμένου να εφαρμόζουν 
τις κατάλληλες αποφάσεις.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ) 
(Supply Chain Management). Ο τίτλος θα απονέμεται 
από την Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ της ημε-
δαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφω-
να με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017), με 
επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον 
επιπέδου Γ1 (C1) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαί-
σιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκη-
ση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ) (Supply Chain 
Management) διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννέα (9) θεματικές 
ενότητες (έξη υποχρεωτικές ενότητες και τρείς ενότητες 
επιλογής ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξει ο 
φοιτητής/τρια) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Ο 
ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι δύο (2) έτη. Η εκπόνη-
ση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των εννέα (9) Θ.Ε. του 
προγράμματος. Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρε-
ωτική η επιτυχής παρακολούθηση εννέα (9) θεματικών 
ενοτήτων, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτού-
νται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 
«Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ) (Supply Chain 
Management) είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο). Ανα-
λυτικά, η διάρθρωση του Μ.Π.Σ. είναι η ακόλουθη:

1ο Εξάμηνο (30 ECTS)
ΘΕ: Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοίκηση Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας (ΔΕΑ01) (Quantitative Methods for Supply 
Chain Management) (SCM01) (Y, 10 ECTS)

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών 
εργαλείων λήψης αποφάσεων μεταξύ των οποίων η πε-
ριγραφική στατιστική, παλινδρόμηση, πιθανότητες και 
γραμμικός προγραμματισμός. Τα εργαλεία αυτά αποτε-
λούν τη βάση για οποιαδήποτε διαδικασία απόφασης 
στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

ΘΕ: Συστήματα Διανομής (ΔΕΑ02)
(Logistics Systems) (SCM02) (Y, 10 ECTS)
H ενότητα διαπραγματεύεται μία σειρά θεμάτων που 

αφορούν την παραγωγή και διανομή προϊόντων. Με-
ταξύ αυτών είναι η πρόβλεψη και ανάλυση ζήτησης, η 
οργάνωση παραγωγής, η διαχείριση παραγωγικών δι-
αδικασιών, η μεταφορά και διακίνηση προϊόντων και η 
διαχείριση αποθεμάτων.

ΘΕ: Στρατηγικές Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διαχείρι-
ση Κινδύνου (ΔΕΑ05) (Supply Chain Strategies and Risk 
Management) (SCM05) (Y, 10 ECTS)
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Η ενότητα εξετάζει και αναλύει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι εταιρίες που εφαρμόζουν στρατηγι-
κές γεωγραφικής διαφοροποίησης με τις εφοδιαστικές 
τους αλυσίδες να έχουν παγκόσμια παρουσία. Μεταξύ των 
θεμάτων που διαπραγματεύεται η ενότητα είναι η επιλογή 
τοποθεσίας παραγωγής και διανομής, επιλογή προμηθευ-
τών, επιλογή 3PL και μεταφορικού μέσου και άλλα.

2ο Εξάμηνο (30 ECTS)
ΘΕ: Ανάλυση Συστημάτων (ΔΕΑ04)
(System Dynamics) (SCM04) (Y, 10 ECTS)
H ενότητα εισάγει τους φοιτητές/τριες στην θεωρία 

συστημάτων και στον συστημικό τρόπο σκέψης. Με τη 
χρήση μοντέλων προσομοίωσης είναι δυνατή η κατα-
γραφή, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων που σχετί-
ζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα ακολουθώντας μια 
ολιστική προσέγγιση.

ΘΕ: «Μελέτες Περίπτωσης στη Διοίκηση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας (ΔΕΑ06)

(Case Studies in Supply Chain Management) (SCM06) 
(Y, 10 ECTS)

Η ενότητα παρουσιάζει και διαπραγματεύεται μια 
σειρά προβλημάτων που σχετίζονται με αποφάσεις 
στρατηγικής, τακτικής και λειτουργικής σημασίας στα 
πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέτοια προβλήματα 
αφορούν θέματα αποθεμάτων, μεταφορών, διανομής, 
διαδικασιών παραγωγής και άλλα.

ΘΕ: Χρηματοοικονομική και Λοιγστική για Εφοδιαστι-
κή Αλυσίδα (ΔΕΑ03)

(Supply Chain Finance) (SCM03) (Y, 10 ECTS)
Η ενότητα εστιάζει στην κατανόηση βασικών αρχών 

χρηματοοικονομικής διοίκησης και λογιστικής και στην 
συσχέτιση αυτών με δραστηριότητες στα πλαίσια μιας 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Σκοπός του μαθήματος είναι 
μέσω μελετών περίπτωσης να γίνει κατανοητό στους 
φοιτητές/τριες ο τρόπος με τον οποίον αποφάσεις που 
σχετίζονται με στρατηγικές εφοδιαστικής αλυσίδας επη-
ρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης.

3ο Εξάμηνο (30 ECTS)
Κατεύθυνση Α: Μεταφορές και Συστήματα Διανομής 

(Transportation and Distribution Logistics)
ΘΕ: Θαλάσσια Εφοδιαστική και Μεταφορική Αλυσίδα 

(ΔΕA11)
(Maritime Logistics) (SCM11) (Y, 10 ECTS)
Η ενότητα στοχεύει στην ανασκόπηση και κατανόηση 

του πεδίου της θαλάσσιας εφοδιαστικής και μεταφορικής 
αλυσίδας μέσω της παρουσίασης των διαφόρων μοντέ-
λων στρατηγικής και εφαρμογών στο ναυτιλιακό χώρο. 
Μεταξύ των θεμάτων που διαπραγματεύονται στα πλαίσια 
του μαθήματος είναι ο ρόλος των λιμένων, τα χαρακτηρι-
στικά των διαφορετικών αγαθά και προϊόντων που μετα-
φέρονται, ο ρόλος των εμπορικών συμφωνιών κα άλλα.

ΘΕ: Διοίκηση Μεταφορικών Συστημάτων (ΔΕΑ12)
(Transportation Systems Management) (SCM12) (Y, 

10 ECTS)
H ενότητα αναλύει τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός 

μεταφορικού συστήματος. Παρουσιάζει την έννοια της 
ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης μεταφορι-
κού έργου, μελετά εις βάθος τις επιβατικές και εμπορευ-
ματικές μεταφορές, και παρουσιάζει μεθοδολογίες για 
την πρόβλεψη του όγκου μεταφοράς αυτών. Αναλύει τις 
έννοιες της κυκλοφοριακής ροής, του σχεδιασμού των 

λειτουργιών, ουρών αναμονής, τιμολόγησης μεταφορι-
κών συστημάτων, και αξιολόγησης μεταφορικών έργων.

ΘΕ: Θεωρία Προβλέψεων (ΔΕΑ41)
(Forecasting) (SCM41) (Ε, 10 ECTS)
Η ενότητα παρουσιάζει μια σειρά τεχνικών πρόβλεψης 

αποσκοπώντας στην εξοικείωση του φοιτητή/τριας με 
βασικές αρχές και μοντέλα χρονοσειρών που βοηθούν 
σε περιπτώσεις πρόβλεψης νέων και υπαρχόντων προϊ-
όντων. Με τη βοήθεια εργαλείων όπως το EXCEL γίνεται 
εφαρμογή των μοντέλων αυτών σε πρακτικά προβλήμα-
τα υφισταμένων μελετών περίπτωσης.

ΘΕ: Λήψη Αποφάσεων σε Συνθήκες Αβεβαιότητας 
(ΔΕΑ42)

(Real Options) (SCM42) (Ε, 10 ECTS)
Η ενότητα διαπραγματεύεται θέματα που έχουν σχέση 

με το σχεδιασμό ευέλικτων συστημάτων παραγωγής. 
Με τη χρήση πιθανοτήτων, σεναρίων και οικονομικών 
παραμέτρων γίνεται αξιολόγηση επενδυτικών και όχι 
μόνο επιλογών που αφορούν το σχεδιασμό και υλοποί-
ηση σύγχρονων στρατηγικών εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΘΕ: Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
(ΔΕΑ43)

(Leadership and Human Resource Management) 
(SCM43) (Ε, 10 ECTS)

Σκοπός της ενότητας είναι η ανάλυση του εννοιολογι-
κού υπόβαθρου καθώς και των σύγχρονων θεωριών και 
πρακτικών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στα 
πλαίσια του μαθήματος δίνεται έμφαση στη συστημική 
προσέγγιση των οργανώσεων και αναλύονται μια σειρά 
από αλληλένδετες ενότητες, οι οποίες στο σύνολο τους, 
αποτελούν υποσυστήματα στο σύστημα διοίκησης αν-
θρώπινων πόρων. Έμφαση δίνεται σε θέματα ηγεσίας 
και μεθόδων διαχείρισης ομάδων εργασίας.

Υποχρεωτική παρακολούθηση της Θεματικής Ενότη-
τας ΔΕΑ11 και ΔΕΑ12 και επιλογή 1 Θεματικής Ενότητας 
από τις :ΘΕ ΔΕΑ41, ΔΕΑ42 και ΔΕΑ43

Κατεύθυνση Β: Συστήματα Ενέργειας (Energy Systems)
ΘΕ: Συστήματα Αγοράς Πετρελαίου (ΔΕΑ21)
(Oil & Gas Dynamics) (SCM21) (Y, 10 ECTS)
H ενότητα εστιάζει στην αγορά του πετρελαίου και 

στις δυναμικές που τη διέπουν. Παρουσιάζει σε βάθος 
τη δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την εξόρυξη 
μέχρι και τον τελικό καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε στρατηγικό, τακτικό 
και λειτουργικό επίπεδο τα στελέχη εφοδιαστικής αλυ-
σίδας μέσω παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης. Η 
ενότητα εφαρμόζει μεθόδους και θεωρία εφοδιαστικής 
αλυσίδας στην πράξη.

ΘΕ: Οικονομικά της Ενέργειας (ΔΕΑ22)
(Energy Economies) (SCM22) (Y, 10 ECTS)
H ενότητα παρουσιάζει τις βασικές αρχές των οικονο-

μικών της αγοράς ενέργειας μέσω θεωρίας και μελετών 
περίπτωσης. Στα πλαίσια της ενότητας γίνεται αναφορά 
τόσο στις παραδοσιακές μορφές ενέργειας όσο και στις 
ανανεώσιμες μορφές.

ΘΕ: Θεωρία Προβλέψεων (ΔΕΑ41)
(Forecasting) (SCM41) (Ε, 10 ECTS)
Η ενότητα παρουσιάζει μια σειρά τεχνικών πρόβλεψης 

αποσκοπώντας στην εξοικείωση του φοιτητή/τριας με 
βασικές αρχές και μοντέλα χρονοσειρών που βοηθούν 
σε περιπτώσεις πρόβλεψης νέων και υπαρχόντων προϊ-
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όντων. Με τη βοήθεια εργαλείων όπως το EXCEL γίνεται 
εφαρμογή των μοντέλων αυτών σε πρακτικά προβλήμα-
τα υφισταμένων μελετών περίπτωσης.

ΘΕ: Λήψη Αποφάσεων σε Συνθήκες Αβεβαιότητας 
(ΔΕΑ42)

(Real Options) (SCM42) (Ε, 10 ECTS)
Η ενότητα διαπραγματεύεται θέματα που έχουν σχέση 

με το σχεδιασμό ευέλικτων συστημάτων παραγωγής. 
Με τη χρήση πιθανοτήτων, σεναρίων και οικονομικών 
παραμέτρων γίνεται αξιολόγηση επενδυτικών και όχι 
μόνο επιλογών που αφορούν το σχεδιασμό και υλοποί-
ηση σύγχρονων στρατηγικών εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΘΕ: Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΕΑ43)
(Leadership and Human Resource Management) 

(SCM43) (Ε, 10 ECTS)
Σκοπός της ενότητας είναι η ανάλυση του εννοιολογι-

κού υπόβαθρου καθώς και των σύγχρονων θεωριών και 
πρακτικών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στα 
πλαίσια του μαθήματος δίνεται έμφαση στη συστημική 
προσέγγιση των οργανώσεων και αναλύονται μια σειρά 
από αλληλένδετες ενότητες, οι οποίες στο σύνολο τους, 
αποτελούν υποσυστήματα στο σύστημα διοίκησης αν-
θρώπινων πόρων. Έμφαση δίνεται σε θέματα ηγεσίας 
και μεθόδων διαχείρισης ομάδων εργασίας.

Υποχρεωτική παρακολούθηση της Θεματικής Ενότη-
τας ΔΕΑ21 και ΔΕΑ22 και επιλογή 1 Θεματικής Ενότητας 
από τις :ΘΕ ΔΕΑ41, ΔΕΑ42 και ΔΕΑ43

Κατεύθυνση Γ: Συστήματα Προμηθειών (Procurement 
Systems)

ΘΕ: Διαχείριση Προμηθειών (ΔΕΑ31)
(Procurement Management) (SCM31) (Y, 10 ECTS)
H ενότητα διαπραγματεύεται αποφάσεις που σχετίζο-

νται με σύγχρονα θέματα προμηθειών. Με τη χρήση με-
θόδων και εργαλείων οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση 
να σχεδιάζουν και να υλοποιούν στρατηγικές προμηθει-
ών σύμφωνες με τους επιχειρηματικούς αντικειμενικούς 
στόχους μίας επιχείρησης ή οργανισμού.

ΘΕ: Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης (ΔΕΑ32)
(Negotiation Strategies) (SCM32) (Y, 10 ECTS)
Στα πλαίσια της ενότητας παρουσιάζονται οι βασικές 

αρχές διαπραγμάτευσης που θα πρέπει να έχει κατά νου 
ένα διοικητικό στέλεχος της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Μέσω θεωρίας, μελετών περίπτωσης και προσομοιώ-
σεων οι φοιτητές εκτίθενται σε μία σειρά περιπτώσεων 
και καλούνται να λάβουν αποφάσεις στα πλαίσια διαχεί-
ρισης συμβολαίων.

ΘΕ: Θεωρία Προβλέψεων (ΔΕΑ41)
(Forecasting) (SCM41) (Ε, 10 ECTS)
Η ενότητα παρουσιάζει μια σειρά τεχνικών πρόβλεψης 

αποσκοπώντας στην εξοικείωση του φοιτητή/τριας με 
βασικές αρχές και μοντέλα χρονοσειρών που βοηθούν 
σε περιπτώσεις πρόβλεψης νέων και υπαρχόντων προϊ-
όντων. Με τη βοήθεια εργαλείων όπως το EXCEL γίνεται 
εφαρμογή των μοντέλων αυτών σε πρακτικά προβλήμα-
τα υφισταμένων μελετών περίπτωσης.

ΘΕ: Λήψη Αποφάσεων σε Συνθήκες Αβεβαιότητας 
(ΔΕΑ42)

(Real Options) (SCM42) (Ε, 10 ECTS)
Η ενότητα διαπραγματεύεται θέματα που έχουν σχέση 

με το σχεδιασμό ευέλικτων συστημάτων παραγωγής. 
Με τη χρήση πιθανοτήτων, σεναρίων και οικονομικών 

παραμέτρων γίνεται αξιολόγηση επενδυτικών και όχι 
μόνο επιλογών που αφορούν το σχεδιασμό και υλοποί-
ηση σύγχρονων στρατηγικών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Υποχρεωτική παρακολούθηση της Θεματικής Ενό-
τητας ΔΕΑ31 και ΔΕΑ22 και επιλογή μίας (1) Θεματικής 
Ενότητας από τις ΘΕ ΔΕΑ41 και ΔΕΑ42

4ο Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΔΕΑ07)
(Thesis) (SCM07) (Υ, 30 ECTS)
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να δώσει τη 

δυνατότητα στο φοιτητή/τρια να εφαρμόσει τις γνώσεις 
που απέκτησε κατά η διάρκεια των σπουδών του στο 
Πρόγραμμα Σπουδών διαπραγματευόμενος/η ένα σύγ-
χρονο πρόβλημα εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα προβλήμα-
τα αυτά μπορεί να συνδυάζουν ποσοτικές και ποιοτικές 
μεθόδους καθώς επίσης και τη θεωρία με την πράξη.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Αγγλική. Η 
γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι 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 απαιτηθεί να 
μισθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που 
θα προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμ-
μένων φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2024-2025 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, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος
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