
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 με τίτλο «Αθλητικές Σπουδές: Κοι-
νωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης και 
της λειτουργίας του.

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 με τίτλο «Κοινωνική και Αλληλέγ-
γυα Οικονομία» της Σχολής Κοινωνικών Επιστη-
μών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 
έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

3 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 με τίτλο «Διοίκηση Πολιτισμικών 
Μονάδων» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκρι-
ση της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΤΕΚ 1078 (1)
  Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του

ν. 4485/2017 με τίτλο «Αθλητικές Σπουδές: Κοι-

νωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» της Σχολής 

Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης και 

της λειτουργίας του.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Aριθ. συνεδρίασης 377/2.4.5.ακ./23-4-2018)

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

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

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

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

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

5. Την υπ’ αριθμόν 27537/Ζ1/16.2.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
102/28.2.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων περί ανασυγκρότησης της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου.

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

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

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

9. Την υπ’ αριθ. 492/3-2-2018 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 επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών με τίτλο «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, 
Ιστορία, Ανθρωπολογία» στη Σχολή Κοινωνικών Επιστη-
μών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, 
Ιστορία, Ανθρωπολογία» σύμφωνα με τις διατάξεις της 
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απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν.4485/2017 και τις 
διατάξεις του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266,τ.Α΄) όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευ-
μένης γνώσης αναφορικά με ζητήματα κοινωνικής και 
πολιτισμικής ιστορίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογί-
ας και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού και των 
σπορ, μέσω της διασύνδεσης θεωρητικής γνώσης και 
ερευνητικής πρακτικής.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αθλητι-
κές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» 
(Α.Σ.Κ.) στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης 
αναφορικά με ζητήματα κοινωνικής και πολιτισμικής 
ιστορίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και πολιτι-
σμικών σπουδών του αθλητισμού και των σπορ, μέσω 
της διασύνδεσης θεωρητικής γνώσης και ερευνητικής 
πρακτικής.

Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην κατάρτιση επι-
στημόνων ερευνητών στον χώρο των Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού, μέσα από τη θεωρητική αλλά 
και εμπειρική/ερευνητική κοινωνιολογική, ιστορική και 
ανθρωπολογική προσέγγιση του αθλητισμού και των 
σπορ. Στο τέλος των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του 
Προγράμματος θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και 
μεθοδολογικό υπόβαθρο, καθώς και τις απαραίτητες 
δεξιότητες για την διεπιστημονική κοινωνική και πολι-
τισμική διερεύνηση του αθλητισμού.

Παράλληλα προς την ερευνητική αποστολή του, το 
Πρόγραμμα αποβλέπει στην εξειδίκευση στελεχών του 
αθλητισμού, του αθλητικού τύπου και της εκπαίδευσης, 
φέρνοντάς τους σε επαφή με τις νέες θεωρητικές και 
μεθοδολογικές τάσεις στο χώρο των κοινωνικών, ιστο-
ρικών και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού. Στό-
χος είναι η διάχυση μιας νέας κουλτούρας γύρω από τις 
κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις του αθλητισμού 
και των σπορ, έτσι ώστε μέσω της κριτικής σύνδεσης 
τους με τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτισμικές δο-
μές και διαδικασίες να επιτευχθεί αφενός η υπέρβαση 
κυριάρχων στερεοτύπων και προκαταλήψεων γύρω από 
αυτά στο δημόσιο λόγο και τις αντίστοιχες πρακτικές και, 
αφετέρου, η παιδαγωγική αξιοποίησή τους ως μέσο κοι-
νωνικοποίησης, κοινωνικής ένταξης και δια-πολιτισμικού 
αναστοχασμού.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτήτριες 
και οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1. Να κατανοούν τις βασικές έννοιες, θεωρίες και με-
θόδους, καθώς και τα ερευνητικά πεδία (topics) της ιστο-
ρίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και πολιτισμικών 
σπουδών του αθλητισμού

2. Να αντιλαμβάνονται τις σύνθετες ιστορικές, κοινω-
νικές και πολιτισμικές διαστάσεις των σύγχρονων σπορ

3. Να διερευνήσουν κριτικά τις ιστορικές και κοινω-
νικές διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης των 
αθλητικών πρακτικών, του αθλητικού θεάματος και των 
αθλητικών προϊόντων

4. Να γνωρίζουν τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονο-
μικές συνθήκες, αλλά και τις επιστημονικές εξελίξεις της 
ύστερης νεωτερικότητας που συνέβαλαν στην επαναδι-
απραγμάτευση του σώματος και του κοινωνικού φύλου

5. Να κατανοούν τη σημασία της φυσικής αγωγής στη 
διαμόρφωση της αθλητικής κουλτούρας, των αθλητικών 
ταυτοτήτων και των κοινωνικών χρήσεων του αθλητι-
σμού και των σπορ

6. Να περιγράφουν τις νέες τάσεις της αθλητικής βι-
ομηχανίας στο πλαίσιο της επαγγελματοποίησης και 
παγκοσμιοποίησης των σπορ

7. Να εξετάζουν κριτικά τη δομή, οργάνωση και λει-
τουργία, καθώς και τον ευρύτερο κοινωνικό και πολιτι-
σμικό ρόλο των αθλητικών θεσμών και πρακτικών, αλλά 
και των φίλαθλων κοινοτήτων

8. Να γνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές, τα σύνθετα 
αίτια και τις πολλαπλές συνέπειες της παρεκκλίνουσας 
συμπεριφοράς και του κοινωνικού ελέγχου στους αθλη-
τικούς χώρους

9. Να αξιολογούν κριτικά το θεσμικό πλαίσιο λειτουρ-
γίας και τις πολιτικές που εφαρμόζονται στο χώρο του 
αθλητισμού

10. Να γνωρίζουν τους κύριους άξονες του θεωρη-
τικού προβληματισμού και την αντίστοιχη ερευνητική 
ατζέντα των κοινωνικών επιστημών για το σώμα και το 
κοινωνικό φύλο, με βάση τη σχετική ελληνική και διεθνή 
βιβλιογραφία

11. Να γνωρίζουν εθνογραφικά και μικροκοινωνιολο-
γικά παραδείγματα που καταδεικνύουν τις πολλαπλές 
και σύνθετες κοινωνικές και πολιτισμικές σημασιοδο-
τήσεις (έμφυλες, ταξικές, εθνο-πολιτισμικές, φυλετικές) 
που συνδέονται με το σώμα και το κοινωνικό φύλο, τις 
επιτελέσεις και τις μεταμορφώσεις τους

12. Να γνωρίζουν εθνογραφικά και μικροκοινωνιολο-
γικά παραδείγματα που καταδεικνύουν το σώμα και το 
κοινωνικό φύλο ως πεδία πολιτικών διεκδικήσεων και 
συγκρούσεων

13. Να αξιολογούν τη σημασία της φυσικής αγωγής 
στο πλαίσιο της εκπαίδευσης

14. Να κατανοούν το ρόλο, την επιρροή και τη σημασία 
του αθλητισμού στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία και 
εκπαίδευση

15. Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εμπειρικές κοινω-
νικές έρευνες στο χώρο του αθλητισμού και της φυσικής 
αγωγής

16. Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα 
κοινωνικής παρέμβασης και ανάπτυξης μέσω του αθλη-
τισμού και της φυσικής αγωγής σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο

17. Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα 
σωματικής αγωγής στην εκπαίδευση

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στις «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστο-
ρία, Ανθρωπολογία» (Α.Σ.Κ.). Ο τίτλος θα απονέμεται από 
την Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ.
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Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Γίνονται δεκτοί να φοιτήσουν απόφοιτοι Κοινωνικών 
και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Επιστήμης Φυσικής Αγω-
γής, άλλων συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς 
του Π.Μ.Σ. τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 
34 του ν. 4485/2017).

Για την επιτυχή παρακολούθηση της/των ΘΕ του ΜΠΣ 
απαιτείται, επιπλέον της γλώσσα διδασκαλίας, η καλή 
γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αθλητι-
κές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» 
(Α.Σ.Κ.) διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξά-
μηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννέα (9) θεματικές ενό-
τητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Ο ελάχιστος 
χρόνος φοίτησης είναι δύο (2) έτη.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου 
Σπουδών «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, 
Ανθρωπολογία» είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο). 
Αναλυτικά, η διάρθρωση του Μ.Π.Σ. είναι η ακόλουθη:

1ο Εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία 

του αθλητισμού και των σπορ (Y, 10 ECTS), με γνωστικά 
αντικείμενα:

- Η θέση του αθλητισμού και των σπορ στο πλαίσιο 
της ιστοριογραφίας

- Οι ιστορικές διαδικασίες γέννησης των σύγχρονων 
σπορ

Θεματική Ενότητα: Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία 
του αθλητισμού και των σπορ: θεωρία και μέθοδος (Y, 
10 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα:

- Ζητήματα κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας του 
αθλητισμού και των σπορ

- Αθλητισμός και σπορ: μέθοδοι και τεχνικές της κοι-
νωνικής έρευνας πεδίου

Θεματική Ενότητα: Ιστορία της Φυσικής Αγωγής (Y, 10 
ECTS) με γνωστικά αντικείμενα:

- Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της Φυσικής Αγωγής
- Ιστορική εξέλιξη της Φυσικής Αγωγής στην εκπαί-

δευση
2ο Εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Κοινωνικές και πολιτικές λειτουρ-

γίες της Φυσικής Αγωγής (Y, 10 ECTS) με γνωστικά αντι-
κείμενα:

- Φυσική Αγωγή και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις
- Φυσική Αγωγή: κατασκευές της ταυτότητας
Θεματική Ενότητα: Οι φίλαθλοι και οι κόσμοι τους I: η 

κοινωνική οργάνωση και εξέλιξη των κοινοτήτων οπα-
δών (Y, 10 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα:

- Ιστορικές και κοινωνικές διαστάσεις της συλλογικής 
οργάνωσης φιλάθλων και οπαδών

- Όψεις της οργάνωσης και λειτουργίας των κοινοτή-
των οργανωμένων φιλάθλων: η κοινωνική συγκρότηση 
του σύγχρονου οπαδισμού

Θεματική Ενότητα: «Παραβατικότητα» και «βία» στους 
αθλητικούς χώρους (Y, 10 ECTS) με γνωστικά αντικεί-
μενα:

- Μορφές «παραβατικότητας» στους αθλητικούς χώ-
ρους

- Αναπαραστάσεις και ερμηνείες της «παραβατικότη-
τας» και της «βίας» στους αθλητικούς χώρους

3ο Εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Οι φίλαθλοι και οι κόσμοι τους II: 

οπαδικές ταυτότητες και κουλτούρα (Y, 10 ECTS) με γνω-
στικά αντικείμενα:

- Το κοινωνικό και πολιτισμικό περιεχόμενο των οπα-
δικών ταυτοτήτων

- Συλλογική δράση, αξίες και σύμβολα στις οπαδικές 
κοινότητες

Θεματική Ενότητα: Ζητήματα κοινωνικού ελέγχου 
στους αθλητικούς χώρους (Y, 10 ECTS) με γνωστικά 
αντικείμενα:

- Το θεσμικό-νομικό πλαίσιο λειτουργίας των συνδέ-
σμων οργανωμένων οπαδών στην Ελλάδα και την Ευ-
ρώπη

- Φορείς και πολιτικές αντιμετώπισης της αθλητικής 
βίας στην Ελλάδα και διεθνώς

Θεματική Ενότητα: Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία 
του σώματος και του φύλου (Y, 10 ECTS) με γνωστικά 
αντικείμενα:

- Σώμα και φύλο στις κοινωνικές επιστήμες
- Αθλητισμός, σώμα και κοινωνικό φύλο
4ο Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Y, 30 ECTS)
Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα-

σίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των εννέα 
Θ.Ε. του προγράμματος. Το θέμα της πρέπει να αφορά 
ζητήματα σχετικά με τις Θεματικές Ενότητες και τους 
επιμέρους άξονες που τις συγκροτούν. Η διπλωματική 
εργασία μπορεί να στηρίζεται σε πρωτογενή εμπειρική 
έρευνα ή σε πρωτότυπη κριτική ανασκόπηση της υπάρ-
χουσας βιβλιογραφίας.

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

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 και του άρθρου της περ. ι της παρ. 2 του άρ-
θρου 5 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ.Α’) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 
83 του ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο 
Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγο-
νται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

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

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

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

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 18 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ

Ι

        Αριθμ. TEK 1082 (2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του

ν. 4485/2017 με τίτλο «Κοινωνική και Αλληλέγ-

γυα Οικονομία» της Σχολής Κοινωνικών Επιστη-

μών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 

έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Αριθ. συνεδρίασης 379/1.3. ακ./30-4-2018)

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

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

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

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

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

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

6. Το με αριθμό 4/5-3-2018 πρακτικό της Κοσμητείας 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου.

7. Το με αριθμό 379/30-4-2018 πρακτικό της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

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

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

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

Την επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονο-
μία» στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις 
του ν.4485/2017 και τις διατάξεις του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 
266,τ.Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική 
και Αλληλέγγυα Οικονομία» (στο εξής ΚΑΟ) έχει διεπι-
στημονικό χαρακτήρα καθώς περιλαμβάνει ένα συνδυ-
ασμό της πλειονότητας των κοινωνικών επιστημών και 
πιο συγκεκριμένα των Οικονομικών, της Κοινωνιολογίας, 
της Πολιτικής Επιστήμης, της Νομικής Επιστήμης, της 
Γεωγραφίας και της Ψυχολογίας. Σε γνωσιακό επίπεδο 
έχει διττή στόχευση, τόσο ακαδημαϊκή όσο και εφαρμο-
σμένη- πρακτική. Στοχεύει, λοιπόν, αφενός στην παρο-
χή εξειδικευμένης θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης 
σε ένα διεθνώς ραγδαία αναπτυσσόμενο επιστημονικό 
πεδίο και αφετέρου στην παροχή εξειδικευμένης πρα-
κτικής, εμπειρικής και εφαρμοσμένης γνώσης.

Ως αποτέλεσμα της διττής στόχευσής του το ΠΜΣ 
φιλοδοξεί να δημιουργήσει στελέχη που θα έχουν την 
απαιτούμενη γνώση και ικανότητα προκειμένου είτε να 
συνεχίσουν τη θεωρητική και εμπειρική επιστημονική 
έρευνα, είτε να εφαρμόσουν άμεσα τις αρχές, αξίες και 
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πρακτικές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
συστήνοντας οι ίδιοι εγχειρήματα κοινωνικής και αλλη-
λέγγυας οικονομίας ή αναβαθμίζοντας τη λειτουργία 
ήδη υπαρχόντων εγχειρημάτων, παρέχοντας συμβου-
λές σε όσους θέλουν να τα συστήσουν, σχεδιάζοντας 
την τοπική ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας ή στελεχώνοντας την τοπική, περιφερειακή 
και κεντρική διοίκηση και τις δομές υποστήριξης της 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) σε «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία». Ο 
τίτλος θα απονέμεται από την Σχολή Κοινωνικών Επι-
στημών του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί να φοιτήσουν πτυχιούχοι 
τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την 
παρ. 1, άρθρο 34 του ν. 4485/2017. Για την επιτυχή, ωστό-
σο, παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων του Π.Μ.Σ. 
με επάρκεια γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου 
τουλάχιστον Β2.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρα-
κολούθηση εννέα (9) Θεματικών Ενοτήτων (Θ.E.) καθώς 
επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια 
για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) 
έτη ή τέσσερα (4) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 
120 (30 ECTS ανά εξάμηνο). Αναλυτικά η διάρθρωση 
του προγράμματος (Θεματικές Ενότητες και γνωστικά 
αντικείμενα που περιλαμβάνουν) είναι η ακόλουθη:

1ο Εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Έννοιες και θεωρίες της Κοινωνικής 

και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Υ, 10 ECTS), με γνωστικά 
αντικείμενα:

• Εννοιολογικές διευκρινίσεις της Κοινωνικής και Αλ-
ληλέγγυας Οικονομίας

• Κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις της Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Θεματική Ενότητα: Οργανωτικές μορφές και τύποι της 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Υ, 10 ECTS) με 
γνωστικά αντικείμενα:

• Μορφές και τύποι επιχειρήσεων της Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας

• Μορφές και τύποι αμοιβής εργασίας στην Κοινωνική 
και Αλληλέγγυα Οικονομία

• Μορφές και τύποι συναλλαγών στο πλαίσιο της Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Θεματική Ενότητα: Τα κοινά: ένα εναλλακτικό παρά-
δειγμα (Υ, 10 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

• Βασικές έννοιες και θεωρίες των κοινών.
• Ψηφιακά κοινά και δίκτυα: Τεχνολογίες, διακυβέρνη-

ση, οικονομία και καινοτομία
• Πολιτικές θεωρίες των κοινών
2ο Εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Χωρική Ανάπτυξη, κοινωνική Και-

νοτομία και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Υ,
10 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

• Εναλλακτικές προσεγγίσεις της χωρικής ανάπτυξης 
και η σχέση τους με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οι-
κονομία

• Προσεγγίσεις της κοινωνικής καινοτομίας και οι σχέ-
σεις της με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και 
τη χωρική ανάπτυξη

• Χωρικές διαστάσεις και σχεδιασμός της Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την παραγωγή κοινω-
νικής καινοτομίας στο πλαίσιο της χωρικής ανάπτυξης

Θεματική Ενότητα: Δημόσιες πολιτικές και θεσμικό 
πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 
(Υ, 10 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

• Θεσμικά πλαίσια για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία

• Προνοιακές πολιτικές και Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία

• Πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας 
και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Θεματική Ενότητα: Κοινωνικά Κινήματα, Κράτος και 
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Υ, 10 ECTS), με 
γνωστικά αντικείμενα:

• Κοινωνικά Κινήματα και Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία

• Κράτος και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
3ο Εξάμηνο
Θεματική ενότητα: Επιχειρηματικός σχεδιασμός Κοι-

νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Υ, 10 ECTS), με 
γνωστικά αντικείμενα:

• Η φύση της επιχειρηματικής ιδέας στην Κοινωνική 
και Αλληλέγγυα Οικονομία -Τεχνικές παραγωγής πρω-
τότυπων ιδεών

• Επιχειρηματικά μοντέλα εγχειρημάτων Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας

• Ανάπτυξη προϊόντος και έρευνα αγοράς
• Σχεδιασμός επιχειρηματικών λειτουργιών
• Μάρκετινγκ
• Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων εγχειρημάτων 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Θεματική Ενότητα: Διακυβέρνηση Κοινωνικών Εγχει-

ρημάτων (Υ, 10 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:
• Δυναμική των ομάδων στα εγχειρήματα της Κοινω-

νικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
• Μοντέλα δημοκρατικής διακυβέρνησης, μοντέλα και 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τεχνικές διευκόλυν-
σης της εσωτερικής λειτουργίας

• Διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε εγχειρήματα της 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
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Θεματική ενότητα: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και 
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλ-
ληλέγγυας Οικονομίας (Υ, 10 ECTS), με γνωστικά αντι-
κείμενα:

• Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
• Χρήση στοιχείων κόστους για προγραμματισμό και 

λήψη αποφάσεων
• Χρηματοδότηση επιχειρήσεων και οργανισμών της 

ΚΑΟ
• Κοινωνικο-Οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων της 

ΚΑΟ
4ο Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30 ECTS)
Για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας (ΜΔΕ) προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 
και των εννέα (9) Θεματικών Ενοτήτων του προγράμμα-
τος. Στη ΜΔΕ συνδυάζονται θεωρητικές και εφαρμοσμέ-
νες πτυχές του επιστημονικού πεδίου του Προγράμματος 
και ευνοούνται μελέτες περίπτωσης για εγχειρήματα 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική. Η 
γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η 
Ελληνική. Προαιρετικά μπορεί να 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 απατηθεί να μι-
σθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμμένων 
φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

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

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 18 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ 

Ι

       Αριθμ. TEK 1080 (3)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του

ν. 4485/2017 με τίτλο «Διοίκηση Πολιτισμικών 

Μονάδων» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 

του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 

έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Αριθ. συνεδρίασης 377/2.4.2.ακ./23-4-2018)

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

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

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

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

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

5. Την υπ’ αριθμόν 27537/Ζ1/16.2.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
102/28.2.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων περί ανασυγκρότησης της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου.

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

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

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

9. Την υπ’ αριθ. 492/3-2-2014 έκθεση εξωτερικής 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:
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Την επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» 
στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» 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 εξειδι-
κευμένων γνώσεων σε άτομα που απασχολούνται ή θα 
απασχοληθούν στον τομέα της πολιτιστικής πολιτικής 
και διαχείρισης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων». Ο 
τίτλος θα απονέμεται από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστη-
μών του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

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

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» διαρ-
θρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία περιλαμ-
βάνουν τέσσερις (4) θεματικές ενότητες και εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του ΜΔΕ εί-
ναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων 
θεματικών ενοτήτων καθώς επίσης και η επιτυχής ολο-
κλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος είναι τρία (3) έτη. Το σύνολο των πιστω-
τικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτη-
ση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 
είναι 120 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

1ο Έτος
ΘΕ: Οι Διαστάσεις των Πολιτισμικών Φαινομένων

(Υ, 24 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:
• Πολιτισμική Θεωρία 

• Εθνική και Διεθνής Πολιτιστική Πολιτική 
• Σύγχρονα θέματα Πολιτισμού και Πολιτιστικής Πο-

λιτικής
ΘΕ: Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση (Υ, 24 ECTS) με 

γνωστικά αντικείμενα:
• Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση των Πολιτισμικών 

Μονάδων
• Πολιτιστική Διαχείριση και Μοντέλα Πολιτιστικών 

Δραστηριοτήτων
• Στρατηγικές Πολιτιστικής Πολιτικής και Προστασία 

Πολιτιστικών Αγαθών
2ο Έτος
ΘΕ: Οικονομία του Πολιτισμού (Υ, 24 ECTS) με γνωστικά 

αντικείμενα:
• Οικονομική Διαχείριση των Πολιτισμικών Μονάδων
• Πόροι Πολιτισμικών Μονάδων
• Μέθοδοι Χρηματοδότησης Πολιτισμικών Μονάδων
ΘΕ: Πολιτιστική Επικοινωνία (Υ, 24 ECTS) με γνωστικά 

αντικείμενα:
• Αρχές και Μέθοδοι Επικοινωνίας
• Στρατηγικές Πολιτιστικής Επικοινωνίας και Προβολής
• Μέσα Προώθησης Πολιτισμικών Μονάδων
3o Έτος
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 24 ECTS)
Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-

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

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

Άρθρο 7
Προσωπικό

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

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

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

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22338 Τεύχος Β’ 2069/07.06.2018

παρ. 8 του άρθρου 32 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’), 
και τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 

Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 18 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ    

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02020690706180008*
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