
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Σύγχρονος ιταλικός πολιτι-
σμός και ειδικά ζητήματα ορολογίας και ερμηνεί-
ας» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση 
της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Επιδημιολογία» ή στην αγγλι-
κή: “M.Sc. in Epidemiology” της Σχολής Θετικών 
Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης 
και της λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. απόφ. 542/2.11.ακ. (1)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Σύγχρονος ιταλικός πολιτι-

σμός και ειδικά ζητήματα ορολογίας και ερμηνεί-

ας» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση 

της οργάνωσης και της λειτουργίας του .

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  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).

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/ 
2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 83).

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

4. 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).

5. Την Εγκύκλιο υπό στοιχεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. 42777/Ζ1/ 
14.03.2018 - Ίδρυση - Επανίδρυση Π.Μ.Σ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α’ 114).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (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. 174ης/26.01.2021 Συνεδρία-
σης της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

9. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 503/2.2.ακ./05.02.2021 Συ-
νεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

10. Την υπό στοιχεία 111703/Ζ1 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης ‘Ανασυγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου’ (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 786/2021).

11. Το πρακτικό της υπό στοιχεία 187ης/3.4.ακ./ 
25.01.2022 Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

12. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 542/2.11.ακ./17.02.2022 
Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

13. Την κοινοποίηση του πρακτικού της υπό στοιχεία 
542/2.11.ακ./17.02.2022 Συνεδρίασης της Διοικούσας 
Επιτροπής, υπό στοιχεία ΕΑΠ: 4887/25.02.2022, προς το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή 
της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

14. Την υπό στοιχεία 800η/25.02.2014 έκθεση εξωτε-
ρικής αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στην Σχολή 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ε.Α.Π.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. 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 «Σύγχρονος ιταλικός πολιτισμός και ειδικά 
ζητήματα ορολογίας και ερμηνείας» στη Σχολή Ανθρω-
πιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) θα λειτουργήσει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονος ιταλικός πολιτισμός 
και ειδικά ζητήματα ορολογίας και ερμηνείας» σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ν. 2552/1997 (Α΄ 266).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Κύριος στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος 
Σπουδών αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων και συστη-
ματικών γνώσεων στο πεδίο του Σύγχρονου Ιταλικού 
Πολιτισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης 
και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην 
Ελλάδα και διεθνώς. Η επιστημονική οπτική που υιοθε-
τείται αφορά στην απόκτηση γνώσεων, στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων-ικανοτήτων και επικοινωνιακής ευελιξίας 
στον τομέα της ιταλικής γλώσσας, με άξονα τις σύγχρο-
νες, ειδικές επαγγελματικές προοπτικές. Η γλωσσολογική 
διδακτική προσέγγιση δομείται με βάση ειδικά λεξιλόγια 
και εξειδικευμένη ορολογία στο πλαίσιο των προτεινόμε-
νων επαγγελματικών και επιστημονικών τομέων.

Με τον όρο σύγχρονος ιταλικός πολιτισμός περιγρά-
φεται το σύνολο των πολιτισμικών φαινομένων που 
εκδηλώθηκαν και αναπτύχθηκαν στο ιταλικό έδαφος 
από το 1861, έτος της ενοποίησης της Ιταλίας και της 
σύστασης του σύγχρονου ιταλικού κράτους, έως και σή-
μερα. Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση εστιάζει στη 
διακλαδική και διεπιστημονική προσέγγιση επιλεκτικών 
θεματικών, με στόχο τη σκιαγράφηση της διαμόρφωσης 
και της εξέλιξης του ιταλικού πολιτισμού του 20ού αιώνα 
και την ένταξή του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αισθητικών 
και ιδεολογικών θεωρήσεων, καθώς και πολιτισμικών 
ζυμώσεων, θέτοντας τους εξής επιστημονικούς στόχους:

- Σύνδεση των κεκτημένων γνώσεων με τη σύγχρονη 
εποχή και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα·

- Κατάδειξη της αδιάλειπτης σχέσης του ελληνικού 
με τον ιταλικό πολιτισμό, ως συνέπεια της γεωγραφικής 
γειτνίασης και της πολιτισμικής συγγένειας των εν λόγω 
χωρών·

- Προσέγγιση ποικίλων πραγματιστικών σκοπών κοι-
νωνικο-επαγγελματικής φύσης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώμα-
τος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Σύγχρονος ιταλικός πο-

λιτισμός και ειδικά ζητήματα ορολογίας και ερμηνείας». 
Ο τίτλος θα απονέμεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι-
στήμιο και δη από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Σύγχρονος ιταλικός πολιτισμός και ειδικά 
ζητήματα ορολογίας και ερμηνείας» γίνονται δεκτοί κά-
τοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγ-
γενούς γνωστικού αντικειμένου. Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται 
στην ελληνική γλώσσα. Κατά τα λοιπά ισχύει η παρ. 7 του 
αρ. 5 του ν. 2552/97.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονος 
ιταλικός πολιτισμός και ειδικά ζητήματα ορολογίας και 
ερμηνείας» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν οκτώ (8) υποχρεωτι-
κές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), μία (1) Θεματική Ενότητα 
(Θ.Ε.) επιλογής, δύο (2) Εργαστηριακές Θεματικές Ενό-
τητες (Ε.Θ.Ε.) επιλογής και μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία. Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι τα τέσσερα 
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μετα-
πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρε-
ωτική η επιτυχής ολοκλήρωση είτε οκτώ (8) Θ.Ε. και δύο 
(2) Ε.Θ.Ε. είτε εννέα (9) Θ.Ε. και μίας (1) Ε.Θ.Ε. καθώς και η 
επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας και στις δύο επιλογές.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα διδασκαλίας

Η διάρθρωση του Π.Μ.Σ. ανά εξάμηνο έχει ως ακο-
λούθως:

Α’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Ο πρωτοποριακός λόγος στον ιταλικό πολιτισμό 

του 20ού αιώνα και η υποδοχή του στην Ελλάδα. Φου-
τουρισμός, Ντανταϊσμός, Σουρεαλισμός (Υ¹, 10 ECTS), η 
οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

- Πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο της σύγχρονης Ιτα-
λίας

- Ρεαλιστικές τάσεις και Υστερορομαντικά ρεύματα 
στην ιταλική λογοτεχνία

- Πρωτοποριακές τάσεις στην ιταλική λογοτεχνία
- Ο ιταλικός Φουτουρισμός
- Η υποδοχή του ιταλικού Φουτουρισμού στην Ελλάδα
- Μετα-φουτουριστικές τάσεις στη σύγχρονη ιταλική 

λογοτεχνία
Θ.Ε.: Ιταλική γλώσσα (Υ, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα 

γνωστικά αντικείμενα:
- Συνδυαστική εκμάθηση ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας 

και ακοής στην κοινή ιταλική μέσα από ποικίλα κειμενικά 
είδη·

- Μεθοδολογία επικοινωνίας με συνδυαστική διδασκα-
λία προφοράς, λεξιλογίου, γραμματικής και συντακτικού 
της γλώσσας-στόχου·

- Ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
στον γραπτό και προφορικό λόγο της ιταλικής γλώσσας

Θ.Ε.: Στοιχεία γλώσσας και πολιτισμού: ιταλική και νεο-
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ελληνική διαλεκτολογία με έμφαση στη γλωσσική επαφή 
(Υ, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

- Ελληνολατινικές και ελληνοϊταλικές γλωσσικές επα-
φές

- Βασικές αρχές της διαλεκτολογίας
- Αλληλεπιδράσεις νεοελληνικών και ρομανικών δια-

λέκτων σε Ελλάδα και σε Ιταλία
- Χρήση διαλέκτων σε Ελλάδα και Ιταλία: κοινωνιο-

γλωσσολογικές προσεγγίσεις
- Ζητήματα καταγραφής και πολιτικές αναζωογόνησης 

των διαλέκτων σε Ελλάδα και Ιταλία
B’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Στοιχεία γλώσσας και πολιτισμού: Φρασεολογία 

και Παροιμιολογία (Υ, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνω-
στικά αντικείμενα:

- Εισαγωγή στη Φρασεολογία
- Συγκριτική φρασεολογία και παροιμιολογία ιταλικής - 

ελληνικής γλώσσας
- Φρασεολογισμοί ως αντικείμενο διδασκαλίας στο 

μάθημα της Ιταλικής ως ξένης γλώσσας
- Γλωσσολογικές και πολιτισμικές πτυχές των φρασε-

ολογισμών της ιταλικής γλώσσας
Θ.Ε.: Ιταλικά για ειδικές χρήσεις: ΜΜΕ και Μέσα Κοινω-

νικής Δικτύωσης, Δημοσιογραφία και Αθλητισμός (Υ, 10 
ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

- Χαρακτηριστικά της ιταλικής γλώσσας των ΜΜΕ
- Χαρακτηριστικά της ιταλικής γλώσσας του αθλητι-

σμού και αθλητικής δημοσιογραφίας
- Στοιχεία ιταλικής δημοσιογραφικής ορολογίας
Θ.Ε.: Ιταλικά για ειδικές χρήσεις: εμπόριο, μόδα, του-

ρισμός, οινογνωσία (Υ, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα 
γνωστικά αντικείμενα:

- Χαρακτηριστικά των ιταλικών ειδικών γλωσσών του 
εμπορίου, της μόδας, του τουρισμού, της οινογνωσίας

- Στοιχεία ιταλικής εμπορικής, επιχειρηματικής και 
εταιρικής ορολογίας

Γ’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Ιστορία της Λογοτεχνίας της σύγχρονης Ιταλίας: 

ιταλο-ελληνικές αλληλεπιδράσεις (Υ, 10 ECTS), η οποία 
καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

- Συγκριτική λογοτεχνία
- Ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας
- Σύγχρονη ιταλική λογοτεχνία
- Ανθολογία ιταλικής ποίησης
- Συγκριτική παράθεση μετάφρασης ποιητικού λόγου
Θ.Ε.: Ιταλικά για ειδικές χρήσεις: νομική και διπλωματι-

κή ορολογία (Ε², 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά 
αντικείμενα:

- Χαρακτηριστικά των ιταλικών ειδικών γλωσσών του 
δικαίου και της διπλωματίας

- Στοιχεία ιταλικής ορολογίας εμπορικού, διεθνούς και 
ευρωπαϊκού δικαίου

- Στοιχεία ιταλικής διπλωματικής και πολιτικής ορο-
λογίας

Ε.Θ.Ε.: Ψηφιακές μορφές τέχνης (Ε, 10 ECTS)
Ε.Θ.Ε.: Οινογνωσία ιταλικών κρασιών (Ε, 10 ECTS)
Δ’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Η πολιτική σκέψη στην Ιταλία του 20ού αιώνα. 

Πολιτικές θεωρίες, διεθνείς σχέσεις και διπλωματία (Υ, 
10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

- Πολιτικές θεωρίες στην Ιταλία από τον 19ο μέχρι και 
τον 20ό αιώνα

- Οι διεθνείς σχέσεις της Ιταλίας τον 20ό αιώνα
- Ελληνοϊταλικές πολιτικές και διπλωματικές σχέσεις 

τον 20ό αιώνα
- Ιταλία και Ευρωπαϊκή Ένωση τον 20ό αιώνα
Μ.Δ.Ε.: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 20 

ECTS)
Σημειώσεις:
Υ¹: Υποχρεωτική
Ε²: Επιλογής
Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η 

ελληνική. Η γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής ερ-
γασίας είναι η ελληνική ή η ιταλική.

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), 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 επιλέγονται ύστερα από πρόσκλη-
ση 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 
2027-2028 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και τις διατάξεις 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 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 1 Απριλίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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    Αριθμ. 539/2.6.ακ. (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Επιδημιολογία» ή στην αγ-

γλική: “M.Sc. in Epidemiology” της Σχολής Θετι-

κών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργά-

νωσης και της λειτουργίας του.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  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).

2. Τις διατάξεις της παρ.  6 του άρθρου 26 του
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 83).

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

4. 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).

5. Την Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 42777/Ζ1/14.03.2018 - Ίδρυ-
ση -Επανίδρυση Π.Μ.Σ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/17 (Α’ 114).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α’ 189).

7. Την υπό στοιχεία 111703/Ζ1 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης ‘Ανασυγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου’ (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 786/2021).

8. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 220/21.12.2021 Συνεδρία-
σης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

9. Το πρακτικό της υπό στοιχεία 539/2.6.ακ./20.01.2022 
Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

10. Την κοινοποίηση του πρακτικού της υπό στοιχεία 
539/2.6.ακ./20.01.2022 Συνεδρίασης της Διοικούσας 
Επιτροπής, υπό στοιχεία ΕΑΠ: 2732/01.02.2022, προς το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή 
της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

11. Την υπ’ αρ. 519/05.02.2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Θετικών 
Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

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

Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Επιδημιολογία» ή στην αγγλική: 
“M.Sc. in Epidemiology” της Σχολής Θετικών Επιστη-

μών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιδημιολογία» ή στην 
αγγλική: “M.Sc. in Epidemiology” σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) και ν. 2552/1997 (Α΄ 266).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το πρόγραμμα παρέχει την εκπαίδευση στην Επιδη-
μιολογία και σε ειδικεύσεις της. Θα παρέχει στους με-
ταπτυχιακούς φοιτητές, γνώσεις και δεξιότητες που θα 
μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν στην ιατρική έρευνα 
και τη δημόσια υγεία. Θα διδαχτούν επιδημιολογικές 
μεθόδους, που θα τους βοηθήσουν στην κλινική ια-
τρική έρευνα, στην πρακτική εφαρμογή της δημόσιας 
υγείας σε διάφορους τομείς και την αξιολόγηση της 
υγειονομικής περίθαλψης και στη διερεύνηση της αι-
τίας της νόσου και της αξιολόγησης των παρεμβάσεων 
για την πρόληψη ή τον έλεγχο της νόσου. Επίσης, οι 
κατευθύνσεις θα δώσουν μια εξειδίκευση στην επι-
δημιολογία.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Επιδημιολογία» ή στην αγγλική: “M.Sc. 
in Epidemiology” με σαφή αναφορά στην εκάστοτε ει-
δίκευση, ήτοι (1.) Κλινική επιδημιολογία, (2.) Περιβαλ-
λοντική Επιδημιολογία, (3.) Κοινωνική Επιδημιολογία ή 
αντιστοίχως στην αγγλική (1.) Clinical Epidemiology, (2.) 
Environmental Epidemiology, (3.) Social Epidemiology.

Ο τίτλος θα απονέμεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πα-
νεπιστήμιο και δη από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Επιδημιολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι 
πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγε-
νούς γνωστικού αντικειμένου. Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται 
στην ελληνική γλώσσα με δυνατότητα προσφοράς και 
στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Επιδημιολογία» διαρθρώνεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν έξι (6) 
υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και Μεταπτυχια-
κή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ). Ο ελάχιστος χρόνος φοί-
τησης είναι το ενάμισι (1 ½) ακαδημαϊκό έτος. Το σύνολο 
των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την 
απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Κατά τη διάρκεια των σπουδών η/ο φοιτήτρια/τής υποχρεούται να ολοκληρώσει έξι (6) Θ.Ε. και να εκπονήσει 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ). Στο δεύτερο (2ο) εξάμηνο σπουδών η/ο φοιτήτρια/τής υποχρεούται 
να επιλέξει μία από τις τρεις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) εκπονείται στο 
τρίτο (3ο) εξάμηνο σπουδών. Η διάρθρωση διαμορφώνεται ανά εξάμηνο και ειδίκευση ως εξής:

1    (30 ECTS)
. .:    (Y, 10 ECTS) (Introduction in Epidemiology)

 : Subjects covered:
1.  
2.    
3.   
4.    
5.  

1. Basic Epidemiology
2. Measurements of disease
3. Types of epidemiological studies
4. Design and sampling
5. Epidemiological models

. .:     (Y, 10 ECTS) (Statistical methods in 
Epidemiology)

 : Subjects covered:
1.   
2.    

  
3.     

  
4.  

1. Level of statistical significance
2. Epidemiological Data analysis with 

statistical methods
3. Analytical Statistical methods and use
4. Survival analysis
5. Introduction to computational statistics

5.    

6.    
7.    

8.  R
9.     

6. Methods in computational statistics
7. Computer packages and epidemiology
8. Method R
9. Case studies and computer packages
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. .:       (Y, 10 ECTS) 
(Epidemiology of communicable and non-communicable diseases)

 : Subjects covered:
1.      

2.     
 

3.    
  

4.    

5.  
6.  
7.   
8.   , 

,   
 

9.     
 

1. Definition and concepts in infectious 
diseases

2. Types of epidemiological studies in 
infectious diseases

3. Case studies in the epidemiology of 
infectious disease

4. Epidemiology of non-communicable 
diseases

5. Cancer epidemiology
6. Metabolic syndromes
7. Diabetes and hypertension
8. Impact of urbanization, environment, 

culture on Public Health
9. Impact of globalization on Public Health

2   (30 ECTS)
. .:  ,     (Y, 10 ECTS) (Global Health, Health 

Promotion and Bioethics)
 : Subjects covered:

1.     

2.

1. Introduction to Global Public Health
2. Bioethics

1  :   (Clinical Epidemiology)
. .:   (Y, 10 ECTS) (Clinical Epidemiology)

 : Subjects covered:
1.    
2. :     
3.    
4.    
5.  
6.   

1. Basic principles in clinical epidemiology
2. Risk: From disease to exposure
3. Prognosis and diagnosis of diseases
4. Treatment and prevention of diseases
5. Disease prevention
6. Design of clinical trials

. .:   -  (Y, 10 ECTS) (Epidemiology and Omics)
 : Subjects covered:

1.     
     

2.   «-omics»  

1. Basic concepts of molecular biology and 
evolution in epidemiology

2. Application of "-omics" data in public 
health research and practice
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3.    «-omics»   
  

  
4.    

    -omics
5.      -omics

3. The use of "-omics" data to characterize 
epidemiological reports or results

4. Epidemiological and statistical pitfalls in 
the use of -omics

5. The ethics of using -omics data

2  :   (Environmental Epidemiology)
. .:   (Y, 10 ECTS) (Environmental Epidemiology)

 : Subjects covered:
1.     

 
2.    

 
3.   
4.      

 
5.    

  
6.    

   

1. Definition and concept in 
environmental epidemiology

2. Exposure evaluation of environmental 
factors

3. Health impact assessment
4. Analysis and interpretation of studies 

in environmental epidemiology
5. Environmental epidemiology in Public 

Health practice
6. Environmental Epidemiology in 

politics and management

. .:      (Y, 10 ECTS) (Risk assessment in Public 
Health)

 : Subjects covered:
1.   
2.     

  
3.      

     

4.   

1. Identification of risks
2. Identification and analysis of work risk 

and events
3. Analysis of the probability and 

severity of risk identification
4. Risk monitoring procedures

3  :   (Social Epidemiology)
. .:   (Y, 10 ECTS) (Social Epidemiology)

 : Subjects covered:
1.     

  
2.       

 
3.  
4.      

5.  :  
 

6. ,   
7.     
8.    

1. The social determinants of world 
health

2. Inequalities in health during life
3. Regression modeling
4. Research methods for social 

epidemiology
5. Social Epidemiology: Dimensions of 

Inequality
6. Nationality, Immigration and Health
7. Quality of life and Public Health
8. Physical and Mental Health

. .:    (Y, 10 ECTS) (Nutrition Epidemiology)
 : Subjects covered:

1.    1. Introduction to Nutritional 
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3ο Εξάμηνο (30 ECTS)
Μ.Δ.Ε.: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30 

ECTS) (Thesis)
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική ή η 

αγγλική σε τμήματα που την υποστηρίζουν. Η γλώσσα 
εκπόνησης 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 (Α’ 240), 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 2027-2028 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και τις 
διατάξεις 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 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 20 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02018831804220008*

2.   
3.     
4.    

5.    
6.
7.
8.   
9.   

Epidemiology
2. Methods of food intake
3. Statistical Analyzes in Nutritional 

Value
4. Control of total energy intake
5. Mediterranean diet and mortality
6. Malnutrition
7. Obesity
8. Eating Disorders
9. Nutritional epidemiological studies

Downloaded from eduguide.gr


