
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Τέχνη - Πολιτιστική Κληρονο-
μιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές» της Σχολής Ανθρω-
πιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης και της 
λειτουργίας του.

2 Έγκριση του Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδα-
κτορικής Έρευνας στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επι-
στημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 502/2.26.ακ./20.01.2021 (1)

   Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Τέχνη - Πολιτιστική Κληρονο-

μιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές» της Σχολής Ανθρω-

πιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πα-

νεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης και της 

λειτουργίας του .

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του ν. 2552/1997 «Ελλη-

νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 266).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-

σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 

Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.
4. Την 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).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. 42777/Ζ1/14.03.2018 
εγκύκλιο «Ίδρυση - Επανίδρυση Π.Μ.Σ σε εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α' 114)».

6. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» 
(Α’ 189).

7. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης 
Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση της υπό στοι-
χεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης "Ανασυγκρότηση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου" (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 637/2020).

8.:Το πρακτικό της υπ’ αρ. 173ης/15.12.2020 συνεδρία-
σης της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

9. Το πρακτικό της υπό στοιχεία 502/2.26.ακ./ 
20.01.2021 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

10. Το υπό στοιχεία 15995/Ζ1/10.02.2021 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή 
της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α' 114).

11. Την υπ' αρ. 800η/25.02.2014 έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στην Σχολή Ανθρω-
πιστικών Επιστημών του Ε.Α.Π.

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

Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Τέχνη - Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυ-
ξιακές Πολιτικές» στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τέχνη-Πολιτιστική 
Κληρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές» σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής, τον ν. 4485/2017 (Α’ 114) 
και τον ν. 2552/1997 (Α’ 266).

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

Αντικείμενα του Προγράμματος είναι:
• Η αισθητικά ενήμερη, διεπιστημονική και κριτική 

θεώρηση της τέχνης, της πολιτιστικής και της αρχιτε-
κτονικής κληρονομιάς της Ελλάδας και του ελληνικού 
πολιτισμού ευρύτερα, η οποία περιλαμβάνει αστικά 
και περιφερειακά περιβάλλοντα πλούσια σε φυσική και 
ανθρωπογενή καλλονή, καθώς και σε πολιτιστικά και 
αισθητικά αγαθά.

• Η προβολή του ελληνικού αστικού και περιφερειακού 
τοπίου ως παλίμψηστου ιστορίας, φύσης και τέχνης προς 
προστασία και ανάδειξη.

• Η καλλιέργεια μεθόδων θεωρητικής, αισθητικής και 
τεχνολογικής ανάδειξης, καθώς και χωρικού σχεδιασμού 
ποιοτικά κατάλληλου για το ελληνικό τοπίο ως πνευμα-
τικό γεγονός και ως υλική υπόσταση.

• Η προσέγγιση της αναπτυξιακής διάστασης της ελ-
ληνικής τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Πρόγραμμα σκοπεί να συμβάλει εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά στα εξής:

• Συγκριτική ανακεφαλαίωση της ελληνικής τέχνης και 
δημιουργίας όλων των περιόδων σε σχέση με το διεθνές 
περιβάλλον κατά τις νεότερες ιστορικά περιόδους. Ση-
μερινά ζητήματα ερμηνείας.

• Πολύπλευρη αξιολόγηση και ανάδειξη της τέχνης και 
της πολιτιστικής κληρονομιάς. Καλλιέργεια περιβαλλο-
ντικά ευαίσθητης συνθετικής και δημιουργικής στάσης 
απέναντι στην ελληνική στρωματογραφία (μνημεία, καλ-
λιτεχνήματα, πολιτιστικά τοπία, αρχιτεκτονικά στοιχεία 
ή σύνολα) που εγγράφεται στον σημερινό αστικό ιστό 
και στον περιφερειακό χώρο.

• Σύνδεση θεωρίας και πράξης για την υλοποίηση νέας 
καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής δημι-
ουργίας σε αρμονικό διάλογο με τα αστικά παλίμψηστα 
διαφορετικών εποχών και ύφους.

• Μουσειακή ανάδειξη της τέχνης και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μέσω αντίστοιχης εκπαίδευσης και προ-
βολής.

• Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με αναπτυ-
ξιακή στόχευση, μέσω καλά σχεδιασμένου πολιτιστικού 
τουρισμού.

• Συμβολή στην εναρμόνιση των εντάσεων μεταξύ αφ' 
ενός της κατασκευαστικής δραστηριότητας μεγάλης κλί-
μακας και αφ' ετέρου της προστασίας της τέχνης και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

• Ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου με απώτερο στόχο την 
προάσπιση και διαιώνιση σημαντικών στοιχείων και χα-
ρακτηριστικών της ελληνικής τέχνης και πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώμα-
τος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Τέχνη-Πολιτιστική Κληρο-
νομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές». Ο τίτλος θα απονέμεται 
από τη Σχολή Ανθρωπιστικών 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 Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τέχνη-
Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές» 
διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα 
οποία περιλαμβάνουν εννέα (9) υποχρεωτικές Θεματικές 
Ενότητες (Θ.Ε.) και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(ΜΔΕ). Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι τα δύο (2) 
ακαδημαϊκά έτη. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής 
παρακολούθηση εννέα (9) Θ.Ε., καθώς επίσης η επιτυχής 
εκπόνηση και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα διδασκαλίας

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Δι-
πλώματος Ειδίκευσης «Τέχνη-Πολιτιστική Κληρονομιά - 
Αναπτυξιακές Πολιτικές» είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά 
εξάμηνο). Αναλυτικά, η διάρθρωση του Π.Μ.Σ. είναι η 
ακόλουθη:

1ο Εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Πολιτιστικά τοπία και πολιτιστική κληρονομιά του 

ελληνικού χώρου (Υ, 10 ECTS)
Γνωστικά Αντικείμενα:
- Στοχαστική εξέταση θεμελιακών εννοιών: Μνήμη, 

πολιτιστική ταυτότητα, πολιτιστικό μνημείο, τοπίο, δι-
άδρομος, ελληνικοί και διεθνείς θεσμοί πολιτιστικής 
διαχείρισης και προστασίας.

- Κοινοί τόποι των Ελλήνων και της ελληνικής εκφρα-
στικής: Δημιουργία πλεγμάτων χωρικής και εθνικής συ-
νείδησης, χωρικής ιερότητας αλλά και συνοριακότητας. 
Το Αιγαίο ως επίκεντρο του ελληνικού πολιτισμού.

- Θεωρίες της ορατότητας στην Ελλάδα, το Βυζάντιο 
και τη Δύση: Οι συγκλίσεις και οι αποκλίσεις τους. Σύνδε-
ση με την ανθρωποκεντρική κοινωνική οργάνωση των 
ελληνικών χωρικοτήτων. Κοινότητες που διατήρησαν 
την αυτοδιοίκηση και τη δημοκρατική δομή τους επί 
αιώνες.

Θ.Ε.: Γενεαλογίες της αισθητικής σκέψης στο ευρωπα-
ϊκό και το ελληνικό κίνημα προστασίας των μνημείων: 
Θεωρία και εφαρμογή (Υ, 10 ECTS) 

Γνωστικά Αντικείμενα:
- Ανακεφαλαίωση Αρχαίας, Βυζαντινής και δυτικής 

αισθητικής θεώρησης/θεωρίας.
- Ανακεφαλαίωση της Ευρωπαϊκής σκέψης σχετικά με 

την αισθητική ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
(Αγγλική/Ruskin, Γαλλική/Viol let le Due, Αυστριακή/
Riegl και Ιταλική/Giovannoni), καθώς και ελληνική σκέ-
ψη (Πικιώνης, Μπούρας, Κορρές, κ.λπ.).
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- Ζητήματα αξίας, αξιολόγησης και ιεράρχησης. Ηθική, 
ιδεολογική και εθνική διάσταση των αισθητικών αναζη-
τήσεων.

- Επιλεγμένα αναστηλωτικά προγράμματα, δημόσια 
έργα και τοπιοτεχνημένοι χώροι.

Θ.Ε.: Κλασική κληρονομιά και νεωτερικές πολιτιστικές 
ταυτότητες: Ελλάδα και κόσμος (Υ, 10 ECTS) Γνωστικά 
Αντικείμενα:

- Η έννοια της «πολιτιστικής κληρονομιάς» σε εθνικό 
και υπερεθνικό επίπεδο.

- Ο κλασικός πολιτισμός -τέχνη, αρχιτεκτονική, πολε-
οδομία- ως παρακαταθήκη της αρχαιότητας.

- Πολιτισμικές και άλλες ταυτότητες στην Ελλάδα του 
20ού και πρώιμου 21ου αι.

- Η πολιτιστική κληρονομιά ως παράγοντας ανάπτυξης 
-αστοχίες και βέλτιστες πρακτικές.

2ο Εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Διαχρονική στρωματογραφία Ελληνικών πόλεων: 

Δίκτυα τέχνης, φύσης και μνημειακότητας, προβλήματα 
σχεδιασμού (Υ, 10 ECTS)

Γνωστικά Αντικείμενα:
- Ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε Βενετοκρα-

τούμενες και Οθωμανοκρατούμενες πόλεις και περιοχές 
της Ελλάδας.

- Συνοπτική παρουσίαση πόλεων και τόπων: Θεσσαλο-
νίκη, Κρήτη, Ιόνια, Αιγαίο. Οθωμανοκρατούμενες περιο-
χές: Αττική, Στερεά, Θεσσαλία, Ήπειρος, Θράκη.

- Οι νέες πόλεις του 19ου αιώνα στο μεταίχμιο μεταξύ 
ξενοκρατούμενου και νεοκλασικού χώρου.

- Μνημειακότητα, δημόσια τέχνη, περιβάλλον, τοπίο 
και φύση.

- Ζητήματα σχεδιασμού σήμερα.
Θ.Ε.: Βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη (4ος-18ος αι.), 

αρχιτεκτονική και πολεοδομία σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
πλαίσιο (Υ, 10 ECTS) Γνωστικά Αντικείμ,ενα:

- Παλαιότεροι και νέοι όροι πρόσληψης και ανακε-
φαλαίωση της Βυζαντινής τέχνης, αρχιτεκτονικής και 
πολεοδομίας.

- Κριτική θεώρηση φάσεων τέχνης, αρχιτεκτονικής και 
πολεοδομίας.

- Η Βυζαντινή κουλτούρα της φύσης, του φωτός και 
του τοπίου.

- Βυζαντινή τέχνη και κατοπινότερες δημιουργικές 
εκφάνσεις: Μπαρόκ, μοντέρνα τέχνη, εκκλησιαστική 
αρχιτεκτονική.

Θ.Ε.: Μουσεία, μνημεία, αξιακοί και ιστορικοί τόποι: 
Αξιακές προσεγγίσεις (Υ, 10 ECTS)

Γνωστικά Αντικείμενα:
- Η έννοια της «αξίας» στον πολιτισμό και την πολιτιστι-

κή κληρονομιά: Ανακεφαλαίωση, πρόσθετες θεωρήσεις. 
Ηθική και δεοντολογία, αρχές και πρότυπα, πιστοποίηση.

- Μουσεία και μνημεία: Ορισμοί, σχέσεις, νομοθετικό 
πλαίσιο.

- Χαρακτηριστικά παραδείγματα οργάνωσης και δια-
χείρισης μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών και ιστορι-
κών τόπων στην Ελλάδα και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό 
και διεθνή χώρο.

- Μελέτες περίπτωσης.

3ο Εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Νεότερη και σύγχρονη (19ος - 21ος αι.) τέχνη, αρ-

χιτεκτονική και πολεοδομία στο εθνικό και το ευρωπαϊκό 
πλαίσιο (Υ, 10 ECTS)

Γνωστικά Αντικείμενα:
- Η ιστορικότητα και η τεχνολογική στροφή του 19ου 

αιώνα: Επιπτώσεις σε τέχνη, αρχιτεκτονική και πολεοδο-
μία. Ελληνικές αντίστοιχες κινήσεις. Ο 19ος αιώνας ως 
προϊστορία του 20ου. Η Ανατολή και ο κλασικισμός ως 
πηγές πολλαπλής σύγκρισης και έμπνευσης.

- Ο νεοελληνικός νεοκλασικισμός και ακαδημαϊσμός 
σε τέχνη, αρχιτεκτονική και πολεοδομία.

- Οι επαναστάσεις στο επίπεδο της αναπαράστασης. 
Cezanne, Πικάσο, κυβισμός, επιστημονικές εξελίξεις.
Ο μοντερνισμός στη δυτική τέχνη, αρχιτεκτονική και 
πολεοδομία.

- Ο ελληνικός προπολεμικός μοντερνισμός σε τέχνη, 
αρχιτεκτονική και πολεοδομία.

- Ο ελληνικός μεταπολεμικός μοντερνισμός σε τέχνη, 
αρχιτεκτονική και πολεοδομία.

- Τα σημερινά κινήματα και οι συνέπειες της κρίσης.
Θ.Ε.: Οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας στον μου-

σειακό και τον αστικό χώρο (Υ, 10 ECTS) 
Γνωστικά Αντικείμενα:
- Θεωρία και ιστορία της αναπαράστασης ως πολιτι-

στικής πρακτικής. Τα οπτικοακουστικά μέσα ως συστή-
ματα αναπαράστασης. Αναπαράσταση και ταυτότητα, 
πολιτικές, ηθικές, αισθητικές, μεταφυσικές διαστάσεις 
της αναπαράστασης, πρόσφατες διεπιστημονικές συ-
ναντήσεις τέχνης-βιολογίας.

- Μεταφορά (μεταγραφή-transliteration) θεωρητικών 
κειμένων σε οπτικοακουστική γλώσσα τόσο στην περί-
πτωση του μουσειακού, όσο και του αστικού/μνημει-
ακού χώρου. Αντίληψη των αστικών τοπίων της καθη-
μερινότητας και διεπιστημονικοί πολιτιστικοί διάλογοι.

- Οι φωτογραφίες και οι κινούμενες εικόνες ως ιστο-
ρικά τεκμήρια σε κάθε μορφή βίντεο και φιλμ και για 
κάθε χρήση.

Θ.Ε.: Αναπτυξιακές διαστάσεις του πολιτισμού: Πολιτι-
στική κληρονομιά και τουρισμός (Υ, 10 ECTS) 

Γνωστικά Αντικείμενα:
- Ανακεφαλαίωση της διαδρομής της τουριστικής δρα-

στηριότητας στην Ευρώπη, τον κόσμο και την Ελλάδα: 
Τα κυριότερα τουριστικά πεδία και ο τουριστικός αντα-
γωνισμός σήμερα.

- Διεθνείς συμβάσεις, αρμόδιοι φορείς στην Ελλάδα.
- Διατήρηση και προβολή πολιτιστικών πόρων: Περι-

βάλλον και αρχαιότητες.
- Πρόσληψη και ερμηνεία της πολιτιστικής τουριστικής 

δραστηριότητας από πλευράς των σημερινών μεταμο-
ντέρνων ή υπερ-μοντέρνων τουριστών.

- Κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις του τουρι-
σμού της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στοιχεία πολιτιστι-
κού μάρκετινγκ.

- Παραδείγματα από σημαντικές Ευρωπαϊκές και ελ-
ληνικές πόλεις και χώρους (Βενετία, Κνωσός, Ακρόπολη, 
Ρόδος). Φέρουσα ικανότητα, αρχιτεκτονικές υποδομές, 
κατασκευές, δυνατότητες και προβλήματα.
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4ο Εξάμηνο (30 ECTS)
Μ.Δ.Ε.: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30 

ECTS)
Περιγραφή:
Το αντικείμενο της εργασίας πρέπει να συνδέεται άμε-

σα με τις προηγούμενες θεματικές, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην ανάδειξη των τεχνών, της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς και της αναπτυξιακής τους συμβολής. Μπορεί να 
περιλαμβάνει ως μέρος της συνδυασμό πρωτότυπης 
κειμενικής έρευνας με την ανάπτυξη συγκεκριμένου 
υλικού (π.χ. ιστοσελιδων) ή την παραγωγή πρωτότυπου 
οπτικοακουστικού ψηφιακού υλικού (βίντεο, συνεντεύ-
ξεις, ντοκιμαντέρ, κ.λπ.), ζωγραφικού υλικού, αρχιτεκτο-
νικών - πολεοδομικών σχεδίων, κ.λπ.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας 
είναι η ελληνική, αλλά μετά από αιτιολογημένη σύμφωνη 
γνώμη της/του Επιβλέπουσας/οντος και της/του Διευθύ-
ντριας/ντή Προγράμματος Σπουδών μπορεί να είναι και 
κάποια άλλη από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Άρθρο 7 
Προσωπικό

Δύνανται 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 του ν. 4485/2017 (Α' 114), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 242 του 
ν. 4610/2019 (Α' 70) και της παρ. 2 του άρθρου 171 του 
ν. 4635/2019 (Α' 167). 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 2026-2027 με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 
32 του ν. 4485/2017 (Α' 114) και της παρ. 6 του άρθρου 
26 του ν. 4386/2016 (Α' 83).

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 
Κυβέρνησης.

  Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 503/2.13.ακ (2)
    Έγκριση του Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδι-

δακτορικής Έρευνας στη Σχολή Ανθρωπιστι-

κών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-

πιστημίου.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 «Δομή, 

λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Α΄ 195) .

2. Την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

3. Τα άρθρα 7 και 8 και την περ. ιη της παρ. 2 του άρ-
θρου 21 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

4. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης 
Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση της υπό στοι-
χεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης “Ανασυγκρότηση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου” (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 637/2020).

5. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 
Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.

6. Το υπ’ αρ. 174/26.01.2021 πρακτικό της Κοσμητείας 
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

7. Το υπ’ αρ. 503/05.02.2021 πρακτικό της Διοικούσας 
Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

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

Την έγκριση του Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδα-
κτορικής Έρευνας στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως ακολούθως: 

KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 1
Μεταδιδακτορική έρευνα στη Σχολή Ανθρωπι-
στικών Επιστημών

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (στο εξής Σχολή) 
παρέχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις 
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κείμενες διατάξεις, τη δυνατότητα πραγματοποίησης 
μεταδιδακτορικής έρευνας (post-doctoral research) 
σε θέματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα και τα 
ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Διδακτικού και 
Ερευνητικού Προσωπικού της, σύμφωνα με τις προβλέ-
ψεις του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 2
Σκοπός - στόχοι

Η μεταδιδακτορική έρευνα στοχεύει στην ενίσχυση 
της ερευνητικής εμπειρίας των συμμετεχόντων σε αντι-
κείμενα συναφή με το επιστημονικό πεδίο της διδακτο-
ρικής τους διατριβής, τα οποία απαιτούν πρωτότυπη και 
συστηματική ερευνητική εργασία υψηλών προδιαγρα-
φών, ικανή να συνεργήσει στην πρόοδο της επιστήμης, 
της έρευνας και των εφαρμογών της και να ενισχύσει το 
ερευνητικό έργο της Σχολής.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες οργάνων - 
Επιτροπή Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Αρμόδιο όργανο για την έγκριση και τη γενική επο-
πτεία της διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας είναι η 
Κοσμητεία της Σχολής. Η Κοσμητεία αποφασίζει σχετικά 
με την αποδοχή αιτήσεων των υποψηφίων μεταδιδακτό-
ρων ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (στο εξής ΕΜΕ). Η ΕΜΕ 
εκλέγεται από τα μέλη της Κοσμητείας, είναι τριμελής 
και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ της Σχολής. Η θητεία της 
ΕΜΕ είναι τριετής.

Άρθρο 4
Διάρκεια και επίβλεψη της μεταδιδακτορικής 
έρευνας

Η μεταδιδακτορική έρευνα διεξάγεται υπό την επί-
βλεψη μέλους ΔΕΠ της Σχολής και διαρκεί για χρονικό 
διάστημα από ένα (1) έτος έως τρία (3) έτη. Κάθε μέλος 
ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει ταυτοχρόνως μέχρι δύο (2) με-
ταδιδακτορικές έρευνες.

Άρθρο 5
Υποψήφιοι και υποψήφιες για εκπόνηση μεταδι-
δακτορικής έρευνας

Υποβολή αίτησης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής 
έρευνας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν κάτοχοι Διδα-
κτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ανα-
γνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ισότιμου τίτλου σπου-
δών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής σε γνωστικά αντικείμενα 
συναφή με τα προγράμματα Σπουδών και τα γνωστικά 
αντικείμενα των μελών ΔΕΠ της Σχολής.

Άρθρο 6
Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι για την εκπόνηση μεταδιδακτορι-
κής έρευνας υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με το υπό-
δειγμα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού 
προς την Κοσμητεία της Σχολής, σε ψηφιακή μορφή και 
στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Στην αίτηση συ-
μπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• Αίτηση στην οποία αναφέρεται ο τίτλος της προτει-
νόμενης έρευνας και το όνομα του προτεινόμενου επι-
βλέποντος μέλους ΔΕΠ της Σχολής.

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
• Ερευνητική πρόταση που περιλαμβάνει αναλυτικό 

σχέδιο της μεταδιδακτορικής έρευνας (έκτασης 2.500 - 
3.500 λέξεων), στο οποίο προσδιορίζονται: (α) Οι στόχοι 
και η πρωτοτυπία της ερευνητικής πρότασης, (β) η ερευ-
νητική μεθοδολογία, (γ) το χρονοδιάγραμμα της ερευ-
νητικής πρότασης και (δ) τα αναμενόμενα παραδοτέα.

• Αντίγραφο του διδακτορικού τίτλου και βεβαίωση 
της αναγνώρισής του από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον είναι 
από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

• Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επί-
πεδο τουλάχιστον Γ2/C2 ή/και αντίστοιχο πιστοποιητικό 
γνώσης άλλης ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τις απαιτή-
σεις της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας.

• Αντίγραφα των τριών (3) κυριότερων δημοσιεύσεων 
των ενδιαφερόμενων, εφόσον υπάρχουν.

• Δύο (2) συστατικές επιστολές.
• Πληροφορίες αναφορικά με τυχόν υποτροφία μεταδι-

δακτορικής έρευνας που έχει εξασφαλίσει ο υποψήφιος.
• Εισήγηση του μέλους ΔΕΠ της Σχολής που προτείνε-

ται να επιβλέψει την έρευνα, στην οποία θα βεβαιώνεται 
η συναίνεσή του και θα τεκμηριώνεται η πρωτοτυπία 
και η ερευνητική σκοπιμότητα της μεταδιδακτορικής 
έρευνας.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται σε ψη-
φιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση sae@eap.gr.

Άρθρο 7
Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων

Η Γραμματεία της Σχολής αρχειοθετεί και καταχωρεί 
τις αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια, η 
ΕΜΕ εξετάζει τις αιτήσεις, ελέγχει την πληρότητα των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και εισηγείται στην Κο-
σμητεία, η οποία αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή 
της αίτησης και ορίζει το μέλος ΔΕΠ που θα επιβλέψει 
τη μεταδιδακτορική έρευνα.

Άρθρο 8
Εγγραφή μεταδιδακτόρων ερευνητών

Η Γραμματεία της Σχολής ενημερώνει τους υποψήφι-
ους και τις υποψήφιες για το αποτέλεσμα της κρίσης, 
διεκπεραιώνει την εγγραφή τους, καταρτίζει μητρώο 
μεταδιδακτόρων ερευνητών και τηρεί σχετικό αρχείο.

Άρθρο 9
Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

I. Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτό-
τυπη και να συμβάλλει ουσιαστικά στην επιστημονική 
γνώση. Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους από την 
ημερομηνία εγγραφής και μεγαλύτερη των τριών (3) 
ετών. Παράταση της χρονικής διάρκειας της μεταδιδα-
κτορικής έρευνας πέραν των τριών ετών είναι δυνατό 
να χορηγηθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από 
τεκμηριωμένη πρόταση του επιβλέποντος, η οποία επι-
κυρώνεται με απόφαση της Κοσμητείας.
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II. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές είναι υποχρεωμένοι 
να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις της ακαδημαϊκής 
κοινότητας και ιδίως σε συνέδρια και σεμινάρια, αποβλέ-
ποντας στην αναγνώριση της έρευνάς τους με δημοσιεύ-
σεις σε επιστημονικά συνέδρια και διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά με σύστημα κριτών.

III. Για την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευ-
νας οι ερευνητές, σε συνεργασία με τους επιβλέποντες, 
υποβάλλουν αναλυτική έκθεση περάτωσης της έρευνας 
στην Κοσμητεία η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο 
(2) επιστημονικές δημοσιεύσεις (σε ελληνικό ή διεθνές 
περιοδικό με κριτές, ως κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο, σε 
πρακτικά διεθνούς συνεδρίου με κριτές ή ως μονογραφία).

IV. Με απόφαση της Κοσμητείας πιστοποιείται η ολο-
κλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας και χορηγείται 
στους ερευνητές Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Μετα-
διδακτορικής Έρευνας στο οποίο αναφέρεται το Πανε-
πιστήμιο, η Σχολή, το Όνομα, το Επώνυμο, το Όνομα 
Πατέρα του/της ερευνητή/ερευνήτριας, το γνωστικό 
αντικείμενο και ο τίτλος της μεταδιδακτορικής έρευνας, 
ο χρόνος διεξαγωγής της και το Όνομα και το Επώνυμο 
του επιβλέποντος.

V. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατός ο ορισμός 
διαφορετικού (από του αρχικού) μέλους ΔΕΠ της Σχολής 
ως επιβλέποντος της μεταδιδακτορικής έρευνας, με αι-
τιολογημένη απόφαση της Κοσμητείας.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις των μεταδιδακτορικών ερευνητών

I. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ερευνήτριες οφείλουν 
να συντάσσουν έως το τέλος Μαΐου κάθε έτους Έκθεση 
Προόδου, η οποία κατατίθεται στον Επιβλέποντα Κα-
θηγητή προς έγκριση και ακολούθως στην Κοσμητεία 
προς ενημέρωση.

II. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ερευνήτριες οφείλουν 
να συμμετέχουν σε σεμινάρια, συνέδρια ή άλλες επιστη-
μονικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων της Σχολής για την παρουσίαση 
της προόδου της έρευνάς τους.

III. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ερευνήτριες οφεί-
λουν υποχρεωτικά να αναφέρουν την Σχολή Ανθρωπι-
στικών Επιστημών ως τον ακαδημαϊκό φορέα (academic 
affiliation) υπό την αιγίδα του οποίου εκπονούν την έρευ-
νά τους σε κάθε δημοσίευσή τους.

IV. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ερευνήτριες οφεί-
λουν να τηρούν τις αρχές ακαδημαϊκής δεοντολογίας 
του Πανεπιστημίου καθώς και τις διατάξεις του Οργανι-
σμού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Ιδρύματος.

Άρθρο 11
Δικαιώματα των μεταδιδακτόρων ερευνητών

I. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ερευνήτριες δικαιού-
νται τη χορήγηση ακαδημαϊκής ταυτότητας όπου και 
αναγράφεται η ιδιότητά τους.

II. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές και ερευνήτριες κατά 
τη διάρκεια εκπόνησης της έρευνας χρησιμοποιούν τον 
τίτλο «Υποψήφιος Μεταδιδάκτωρ της Σχολής Ανθρω-
πιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου». Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές και ερευνήτριες 
έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου με 
δικαίωμα δανεισμού, στα εργαστήρια και στον εξοπλι-
σμό της Σχολής καθώς και σε όποια συμπληρωματική 
δραστηριότητα κριθεί απαραίτητη, από τον επιβλέποντα 
και την Κοσμητεία, για την ολοκλήρωση της έρευνας.

III. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές και ερευνήτριες 
δύνανται να αιτούνται χρηματοδότησης αναφορικά 
με δράσεις που προβλέπονται βάσει αποφάσεων της 
Κοσμητείας της Σχολής ή άλλων οργάνων του Πανεπι-
στημίου, όπως π.χ. για συμμετοχή σε αναγνωρισμένα 
διεθνή συνέδρια.

IV. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές και ερευνήτριες 
δύνανται να αμείβονται από πόρους προερχόμενους 
από χρηματοδοτούμενα εθνικά και διεθνή ερευνητικά 
προγράμματα, κατόπιν απόφασης της Κοσμητείας της 
Σχολής ή άλλων αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου. 
Δύνανται επίσης να λαμβάνουν υποτροφία από εθνικούς 
ή διεθνείς φορείς και ιδρύματα.

Άρθρο 12
Διαγραφή μεταδιδακτόρων ερευνητών και ερευ-
νητριών

Η διαγραφή μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών 
είναι δυνατή με απόφαση της Κοσμητείας σε περιπτώ-
σεις μη τήρησης των υποχρεώσεών τους, πρόκλησης 
ζημίας ή έκθεσης της Σχολής είτε λόγω υποβολής αίτη-
σης διαγραφής από τους ίδιους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

  
Προς  
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Πάτρα, ………………………… 

 

Αίτηση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

Παρακαλώ όπως εξετάσετε την αίτησή μου για εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 
στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

 

Προσωπικά στοιχεία   

   

Ονοματεπώνυμο :  

Πατρώνυμο :  

Ημερομηνία Γέννησης :  

Διεύθυνση κατοικίας :  

Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας :  

E-mail :  

Προσωπική ιστοσελίδα :  

Αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου :  

   

Προτεινόμενο μέλος ΔΕΠ 
(επιβλέπων/επιβλέπουσα) 

:  

   

Συνημμένα δικαιολογητικά    

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα  
2. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος 
3. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής ή/και άλλης γλώσσας  
4. Κατάλογος και αντίγραφα επιστημονικών εργασιών 
5. Συστατικές επιστολές  
6. Αναλυτική πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας  
7. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

 
 

   Η αιτούσα / ο αιτών 

    

   Υπογραφή 

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7496 Τεύχος B’ 710/24.02.2021

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 10 Φεβρουαρίου 2021

Ο  Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής  

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02007102402210008*
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