
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση και λειτουργία του εντατικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με τίτλο «Πολιτική Δικονομία και Εργατικό 
Δίκαιο» (Civil Procedure and Labour Law).

2 Ίδρυση εντατικού Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
τίτλο: «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» 
(International and European Studies).

3 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.

4 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.

5 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.

6 Επανίδρυση κοινού Διαπανεπιστημιακού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 με τίτλο «Δημι-
ουργική Γραφή» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επι-
στημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(επισπεύδον Ίδρυμα) και του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας και έγκριση της οργάνωσης και της 
λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 899/17-7-2018 (1)
  Ίδρυση και λειτουργία του εντατικού Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών με τίτλο «Πολιτική Δικονομία και Εργατικό 

Δίκαιο» (Civil Procedure and Labour Law).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 114/Α'/4-8-2017) 
και ιδίως το κεφάλαιο ΣΤ' «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος 
Σπουδών» και τα άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
44, 45, 85.

2. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του Ν.4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

3. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α'102).

4. Την υπ' αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β') με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

6. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α' 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Την υπ' αριθμ. Φ5/89656/Β3/13-8-2007 υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ Β΄ 1466).

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/ Α΄/2.8.2005) 
και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α').

11. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3-6-2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση 
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών».

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης της 
Νομικής Σχολής (συνεδρίαση 18.4.2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30. 4.2018).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του 
Εθνικού και Καποδιστριακου Πανεπιστημίου Αθηνών 
(συνεδρία 30.4.2018).

15. Το με αριθ. 3127/4.12.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακου Πανεπιστημίου Αθηνών.

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

την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του εντατικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακου Πανεπιστημί-
ου Αθηνών με τίτλο «Πολιτική Δικονομία και Εργατικό 
Δίκαιο» (Civil Procedure and Labour Law) ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

1. Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακου 
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Πολιτικής Δικονομίας και Εργατικού Δικαίου 
(Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης και του ν. 4485/2017.

2. Στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής λειτουργεί 
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην οποία κα-
τατίθενται όλες οι αιτήσεις και δηλώσεις που αφορούν 
το Π.Μ.Σ. Η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 
επίσης υπεύθυνη για τη λειτουργία του Μητρώου Π.Μ.Σ.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο-Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της 
γνώσης και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό 
αντικείμενο της Πολιτικής Δικονομίας και του Εργατικού 
Δικαίου, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της 
χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 
αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψη-
λού επιπέδου στα ως άνω γνωστικά αντικείμενα και στη 
δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην 
πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές 
ειδικεύσεις:

α) Πολιτική Δικονομία (Civil Procedure) β) Εργατικό 
Δίκαιο (Labour Law).

 Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εβδο-
μήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη 
διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υπο-
χρεούνται σε υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή 

εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική εργα-
σία και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και 
σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η ελληνική 
ή και η αγγλική, ύστερα από πρόταση και έγκριση της 
Συνέλευσης.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, χωρίς να προβλέ-
πονται φοιτητικές διακοπές [παρ. 2, αριθμ. 1, υπουργική 
απόφαση Φ5/89656/Β3/13-8-2007 (ΦΕΚ Β'1466)].

Άρθρο 5 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2027-28, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτε-
ρικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 6 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Πολιτική Δικονομία 
και Εργατικό Δίκαιο» θα καλύπτεται από:

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

- πόρους ερευνητικά προγράμματα
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 

τα οποία ανέρχονται στα 600,00 € για κάθε εξάμηνο (ανά 
φοιτητή), καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες 
κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες βιβλιογραφικής 
ενημέρωσης και τεκμηρίωσης (με την αγορά βιβλίων, τη 
συνδρομή επιστημονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών 
βάσεων δεδομένων), καθώς και για να καταστεί δυνατή η 
πρόσκληση αλλοδαπών καθηγητών, ώστε να επιτευχθεί 
η επικοινωνία των φοιτητών με τα δρώμενα στο διεθνές 
επιστημονικό περιβάλλον.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας 
Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. απόφ. 904/17-7-2018  (2)
    Ίδρυση εντατικού Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 

τίτλο: «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» 

(International and European Studies).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 114/Α'/4-8-2017) 
και ιδίως το κεφάλαιο ΣΤ' «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος 
Σπουδών» και τα άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
44, 45, 85.

2. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α 
του άρθρου 42 του ν.4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

3. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α'102).

4. Την υπ' αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β') με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
ση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α'195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Την υπ' αριθμ. Φ5/89656/Β3/13-8-2007 υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ Β΄1466).

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/ Α΄/2.8.2005) 
και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώ-
ματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α').

11. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3-6-2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση 
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών».

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης της 
Νομικής Σχολής (συνεδρίαση 18.4.2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30. 4.2018).

14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(συνεδρία 14-5-2018).

15. Το με αριθ. 3127/4.12.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

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

Την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του εντατικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με τίτλο «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» 
(International and European Studies) ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

1. Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 εντατικό Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές 
Σπουδές» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, του Κανονισμού του ΠΜΣ και του ν. 4485/2017.

2. Στη γραμματεία της Νομικής Σχολής λειτουργεί 
Γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών, στην οποία κα-
τατίθενται όλες οι αιτήσεις και δηλώσεις που αφορούν 
το Π.Μ.Σ. Η γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών είναι 
επίσης υπεύθυνη για τη λειτουργία του Μητρώου Π.Μ.Σ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απο-
σκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης 
και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό αντι-
κείμενο του διεθνούς και του ευρωπαϊκού ενωσιακού 
δικαίου, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της 
χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 
αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψη-
λού επιπέδου στα ως άνω γνωστικά αντικείμενα και στη 
δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην 
πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές 
ειδικεύσεις:

α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (International Public Law)
β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο (European Law).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εβδο-
μήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη 
διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υπο-
χρεούνται σε υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική εργα-
σία και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και 
σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η ελληνική 
ή και η αγγλική, ύστερα από πρόταση και έγκριση της 
Συνέλευσης.
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Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, χωρίς να προβλέ-
πονται φοιτητικές διακοπές [παρ. 2, αριθμ. 1, υπουργική 
απόφαση Φ5/89656/Β3/13-8-2007 (ΦΕΚ Β΄1466)].

Άρθρο 5
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2027-28, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτε-
ρικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν.4485/2017.

Άρθρο 6 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Διεθνείς και Ευρω-
παϊκές Σπουδές» θα καλύπτεται από:

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

- πόρους ερευνητικά προγράμματα
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα 

οποία ανέρχονται στα 600 € για κάθε εξάμηνο (ανά φοιτη-
τή), καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες βιβλιογραφικής 
ενημέρωσης και τεκμηρίωσης (με την αγορά βιβλίων, τη 
συνδρομή επιστημονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών 
βάσεων δεδομένων), καθώς και για να καταστεί δυνατή η 
πρόσκληση αλλοδαπών καθηγητών ώστε να επιτευχθεί 
η επικοινωνία των φοιτητών με τα δρώμενα στο διεθνές 
επιστημονικό περιβάλλον.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας του 
ΠΜΣ και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

    Αριθμ. πράξης 1543 (3)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. - Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν.4485/2017. 
2.- Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011. 

3.- Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

4.- Την υπ' αριθ. 176791/19-10-2017 υπουργική από-
φαση μετάταξης της Νικολοπούλου σε θέση μέλους ΕΔΙΠ 
(ΦΕΚ 1091/3-11-2017 τ.Γ΄) .

5.- Την από 15-3-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προ-
σχολική Ηλικία. 

6.- Το υπ' αριθ. 1257/6-6-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.

7.- Την υπ' αριθ. 727/13-2-2018 αίτηση της ενδιαφερό-
μενης, διαπιστώνουμε:

ότι το γνωστικό αντικείμενο της Κλεοπάτρας Νικολο-
πούλου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-
κού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής 
του Ιδρύματος καθορίζεται σε «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. πράξης 1542 (4)
    Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1.- Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν.4485/2017.
2.- Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3.- Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 

«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4.- Την υπ’ αριθ. 176791/19-10-2017 υπουργική από-

φαση μετάταξης της Κυριακοπούλου σε θέση μέλους 
ΕΔΙΠ (ΦΕΚ 1091/3-11-2017 τ.Γ΄). 

5.- Την από 15-3-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προ-
σχολική Ηλικία.

6.- Το υπ’ αριθ. 1258/6-6-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.

7.- Την υπ’ αριθ. 867/13-3-2018 αίτηση της ενδιαφερό-
μενης, διαπιστώνουμε:

ότι το γνωστικό αντικείμενο της Αναστασίας Κυριακο-
πούλου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-
κού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής 
του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Γνωστική Ψυχολογία και 
Εκπαίδευση».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. πράξης 1541 (5) 
   Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1.- Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν.4485/2017.
2.- Τ ο αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3.-  Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 

«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 
4.- Την υπ’ αριθ. 176791/19-10-2017 υπουργική 

απόφαση μετάταξης της Φάκου σε θέση μέλους ΕΔΙΠ 
(ΦΕΚ 1091/ 3-11-2017 τ.Γ΄).

5.- Την από 15-3-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προ-
σχολική Ηλικία.

6.-  Το υπ’ αριθ. 1259/6-6-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.

7.- Την υπ’ αριθ. 866/12-3-2018 αίτηση της ενδιαφερό-
μενης, διαπιστώνουμε:

ότι το γνωστικό αντικείμενο της Αιμιλίας Φάκου, μέ-
λους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολι-
κή Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Ιδρύ-
ματος καθορίζεται σε «Κοινωνιολογία των Παιδαγωγικών 
Πρακτικών».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. ΤΕΚ: 2102  (6)
    Επανίδρυση κοινού Διαπανεπιστημιακού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφω-

να με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 με τίτλο «Δη-

μιουργική Γραφή» της Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-

μίου (επισπεύδον Ίδρυμα) και του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Μακεδονίας και έγκριση της οργάνωσης και 

της λειτουργίας του.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(αριθ. συνεδρίασης 379/1.1.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, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης.

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

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

7. Το με αριθμό 54/07-03-2018 πρακτικό της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

9. 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.

10. Την υπ' αριθμ. 800/25-2-2014 έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Ανθρω-
πιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου.

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

Την επανίδρυση του κοινού Διαπανεπιστημιακού 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο 
«Δημιουργική Γραφή» στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επι-
στημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (επισπεύδουσα Σχολή) και το 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας θα λειτουργήσουν το Διαπανεπι-
στημιακό (Δι-ιδρυματικό) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών με τίτλο «Δημιουργική Γραφή» από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής, του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργα-
σίας, 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

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η κατάρτιση 
επιστημόνων και ερευνητών στον χώρο των Ανθρωπι-
στικών Σπουδών και των Επιστημών της Αγωγής, αλλά 
και όσων επιδιώκουν να διδαχθούν τη συγγραφή λογο-
τεχνικών (πεζών και ποιητικών), θεατρικών, δημοσιο-
γραφικών κειμένων και κινηματογραφικού σεναρίου, 
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καθώς και τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών τους μέσα 
από τη θεωρητική και την εργαστηριακή προσέγγιση 
τους. Παράλληλα προς την ερευνητική αποστολή του, το 
πρόγραμμα αποβλέπει στην εξειδίκευση στελεχών της 
εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων 
διδασκαλίας της Λογοτεχνίας, καθώς και δημιουργικής 
παραγωγής του ελληνικού λόγου. Στο σύγχρονο πολυπο-
λιτισμικό πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων 
καλούνται να βρουν τρόπους και να υιοθετήσουν στρα-
τηγικές, προκειμένου να βελτιώσουν και να εξελίξουν τις 
συνθήκες της διδασκαλίας και της μάθησης. Μέσα από 
μια συστηματική και εμπεριστατωμένη εξέταση της τέ-
χνης του λόγου, που συνδέεται άμεσα με τη δημιουργική 
πράξη και μπορεί να συμπεριλάβει όχι μόνο τα σύγχρονα 
θεωρητικά και κριτικά μοντέλα αλλά και σημαντικά έργα-
σταθμούς της λογοτεχνικής παράδοσης, το πρόγραμμα 
«Δημιουργική Γραφή» δύναται να συνεισφέρει τα μέγι-
στα στον τομέα αυτόν, ενεργοποιώντας τη δημιουργικό-
τητα κάθε ατόμου. Το πρόγραμμα τίθεται στο επίκεντρο 
της σύγχρονης θεώρησης των Ανθρωπιστικών Σπουδών, 
αλλά και μιας εκπαιδευτικής πολιτικής με στόχο τις πλέον 
σύγχρονες, καινοτόμες και αποτελεσματικές διαδικασίες 
βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Σκοπός του προγράμματος είναι -με την ολοκλήρωση 
των σπουδών τους- οι απόφοιτοι του προγράμματος να 
έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο, 
καθώς και τις δεξιότητες, που θα τους συνδέουν με την 
εκπαίδευση, τις ποικίλες εκδοχές του δημιουργικού λό-
γου και τις ανάγκες μιας ευρύτερης πολιτισμικής αγοράς.

Οι στόχοι του Προγράμματος συνοψίζονται ως εξής:
[i] Επιταχύνεται η διαδικασία διάχυσης και εμπέδω-

σης ειδικών γνώσεων σε πτυχιούχους πανεπιστημια-
κών τμημάτων, που προσανατολίζονται στον χώρο της 
Δημιουργικής Γραφής (όχι μόνο λογοτεχνικής, αλλά και 
ευρύτερα επαγγελματικής), καθώς και της Εκπαίδευσης, 
παρέχοντας εξειδικευμένη γνώση στους αποφοίτους του 
προγράμματος και διευκολύνοντας τους στη μελλοντική 
αναζήτηση εργασίας.

[ii] Προσφέρεται η δυνατότητα ολοκληρωμένων σπου-
δών υψηλού επιπέδου στον τομέα της Δημιουργικής 
Γραφής, προς την κατεύθυνση της εκπαιδευτικής πρά-
ξης, καθώς και της ερευνητικής ή προσωπικής συγγρα-
φής (ακαδημαϊκής και λογοτεχνικής).

[iii] Ενισχύεται η διεπιστημονικότητα, τόσο σε ακαδη-
μαϊκό όσο και σε ερευνητικό ή/και εκπαιδευτικό επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση της επιτυχούς παρακολούθησης 
του κοινού Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Σπου-
δών, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις 
σύγχρονες τάσεις σε επίπεδο ιστορίας, θεωρίας και κριτι-
κής των λογοτεχνικών ειδών της ελληνικής, ευρωπαϊκής 
και παγκόσμιας λογοτεχνικής παραγωγής, καθώς και σε 
επίπεδο θεωρίας και επεξεργασίας της δημιουργικής και 
της ακαδημαϊκής γραφής. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν 
σταδιακά ένα θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στον 
κλάδο επιλογής τους, αλλά και δεξιότητες που θα τους 
καθιστούν ικανούς να ασχοληθούν με διάφορα επαγ-
γελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την 
εκπαίδευση. Θα μπορούν να εκτιμήσουν με ουσιαστικό 

τρόπο τον ρόλο της ενεργούς συμμετοχής στην ανάγνω-
ση της λογοτεχνίας και δυνητικά να γίνουν επαρκέστεροι 
αναγνώστες και ενεργητικοί κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες 
μέσα από τη μελέτη, τη διδασκαλία, αλλά και τη συστη-
ματικά επιστημονική προσέγγιση των λογοτεχνικών κει-
μένων. Τέλος, θα είναι σε θέση να συγγράψουν δοκίμια 
ή ακαδημαϊκές εργασίες, αλλά και να πειραματιστούν 
με την παραγωγή δικών τους λογοτεχνικών, θεατρικών, 
δημοσιογραφικών κειμένων και κινηματογραφικών 
σεναρίων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Δημιουργική Γραφή». Ο τίτλος 
απονέμεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με 
σαφή αναφορά στον τίτλο του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων και 
Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων (όπως Φιλοσο-
φικών και Θεολογικών Σχολών, Επιστημών Αγωγής), 
πτυχιούχοι των Σχολών Καλών Τεχνών, του Κινηματο-
γράφου, και άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, αλλά και πτυ-
χιούχοι αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών τμημάτων 
ή Σχολών της αλλοδαπής, καθώς, επίσης, πτυχιούχοι 
των Προγραμμάτων Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός», 
«Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» και «Ισπανική Γλώσσα και 
Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 
Σε περιπτώσεις πτυχιούχων των οποίων τα προγράμματα 
σπουδών παρουσιάζουν εμφανείς ελλείψεις σε βασικά 
γνωστικά αντικείμενα απαραίτητα για την παρακολού-
θηση του προγράμματος ή έχουν πλούσια εκπαιδευτική 
και επαγγελματική εμπειρία χωρίς πτυχίο συναφούς γνω-
στικού αντικειμένου, η Ακαδημαϊκή Επιτροπή Εποπτείας 
(Α.Ε.Ε.) αποφαίνεται για την ένταξη των ενδιαφερομένων 
στο Π.Μ.Σ. αναλόγως την περίπτωση. Πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων και Σχολών των Πανεπιστημίων, καθώς και 
πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. μπορούν να γίνουν δεκτοί ύστερα 
από εισήγηση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας 
(Α.Ε.Ε.) και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του
 Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος 
απαιτείται η καλή γνώση της αγγλικής σε επίπεδο Β2.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Το Κοινό Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» διαρθρώνεται 
σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περι-
λαμβάνουν δέκα (10) θεματικές ενότητες και εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας ή πρακτική άσκηση με σχετική 
έκθεση ισόκυρη με την εκπόνηση διπλωματικής εργα-
σίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρω-
ση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη και η μέγιστη 
τα έξι (6). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) 
που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.
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Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Θεωρία Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή Υ (10 ECTS)
2. Ρεύματα Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 
    (18ος - 20ός αιώνας) Υ (10 ECTS)
3. Νεοελληνική Λογοτεχνία (19ος- 21ος αιώνας) Υ (10 ECTS)

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Πεζός λόγος - Ποιητικός λόγος Υ (10 ECTS)
2. Επιμέλεια κειμένων και εκδοτικές πρακτικές Υ (10 ECTS)
3. Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής Ι Υ (10 ECTS)

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Θεατρική Γραφή Ε (10 ECTS)
2. Κινηματογραφική και τηλεοπτική γραφή Ε (10 ECTS)
3. Δημοσιογραφικός λόγος (MME, διαφήμιση) Ε (10 ECTS)
4. Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση Ε (10 ECTS) 
[ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ]

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής II Υ (10 ECTS)
2. Διπλωματική Εργασία Υ/Ε (20 ECTS)
     ή
     Πρακτική Άσκηση Υ/Ε (20 ECTS)

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Θεωρία Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή 

Υ (10 ECTS)
- Βασικά ζητήματα της θεωρίας της Λογοτεχνίας 

και της Δημιουργικής Γραφής: λογοτεχνία, ανάγνωση, 
ερμηνεία, κριτική αξιολόγηση των κειμένων.

- Τάσεις της θεωρίας και κριτικής: Νέα Κριτική, Φορ-
μαλισμός, Δομισμός και Μεταδομισμός, βιογραφισμός, 
ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, θεωρίες της πρόσληψης 
και αναγνωστικής ανταπόκρισης, καρναβαλική θεωρία, 
φεμινιστική κριτική, μεταποικιακή κριτική, πολιτισμικές 
προσεγγίσεις, νέες τάσεις στη Θεωρία της Λογοτεχνίας.

2. Ρεύματα Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (18ος- 20ός αιώνας)
Υ (10 ECTS)

- Βασικοί σταθμοί της εξελικτικής πορείας της Ευρωπα-
ϊκής Λογοτεχνίας (18ος - 20ός αι.): Καλλιτεχνικά ρεύματα, 
πνευματικές τάσεις και συγγραφείς.

- Διερεύνηση των εκάστοτε κοινωνικών, αισθητικών, 
πολιτισμικών παραμέτρων.

- Εξοικείωση με νέες αφηγηματικές μορφές, νέα είδη 
του ποιητικού λόγου και της δραματουργίας.

- Εστίαση σε κορυφαίους συγγραφείς και έργα που 
εντάσσονται στον «κανόνα» της Ευρωπαϊκής Γραμμα-
τολογίας (18ος - 20ός αιώνας).

- Συγκριτική μελέτη λογοτεχνικών κειμένων σε συγ-
χρονικό ή διαχρονικό πλαίσιο, βάσει της θεματικής, της 
ειδολογικής δομής και των ιδεών που πραγματεύονται.

3. Νεοελληνική Λογοτεχνία (19ος - 21ος αιώνας)
Υ (10 ECTS)

- Επισκόπηση της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (19ος-
21ος αι.): καλλιτεχνικά ρεύματα, πνευματικές τάσεις, 
ιδεολογικά ζητήματα.

- Διερεύνηση των εκάστοτε κοινωνικών, αισθητικών, 
πολιτισμικών παραμέτρων σε συνάρτηση με τη λογοτε-
χνική παραγωγή (πεζού και ποιητικού λόγου).

- Εστίαση σε κορυφαίους συγγραφείς και αντιπροσω-
πευτικά έργα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (19ος - 21ος 
αιώνας).

- Εμβάθυνση στην ανάλυση και ερμηνεία των λογο-
τεχνικών έργων.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Πεζός λόγος - Ποιητικός λόγος Υ (10 ECTS)
- Ο επιστημονικός κλάδος της αφηγηματολογίας: 

θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση της πράξης 
της αφήγησης και των τρόπων εκφοράς του αφηγημα-
τικού λόγου.

- Οι έννοιες αφηγήματος, του αφηγητή, του σκηνικού, 
των χαρακτήρων, της πλοκής, της οπτικής γωνίας, του 
τρόπου και του χρόνου.

- Ποίηση: ιστορική εξέλιξη, είδη, στιχουργική (παραδο-
σιακός και ελεύθερος ή στίχος). Σύνθεση ενός ποιητικού 
κειμένου, παραγωγή και σύνθεση λογοτεχνικών και όχι 
μόνο κειμένων.

2. Επιμέλεια κειμένων και εκδοτικές πρακτικές 
Υ (10 ECTS)

- Εξοικείωση με τη γλωσσική επιμέλεια ενός κειμένου.
- Εξάσκηση ως προς την ορθή σύνταξη και στίξη του 

γραπτού λόγου.
- Πρακτική εξάσκηση σε επίπεδο τυπογραφικών 

διορθώσεων.
- Πρακτική εξάσκηση σε επίπεδο εκδοτικής επεξερ-

γασίας.
- Αισθητική επεξεργασία μιας έντυπης έκδοσης με τη 

χρήση σύγχρονης τεχνολογίας.
3. Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής Ι Υ (10 ECTS)
- Δοκιμές και άσκηση των φοιτητών στη δημιουργία 

λογοτεχνικών και όχι μόνο κειμένων.
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Θεατρική γραφή Ε (10 ECTS)
- Βασικοί σταθμοί στην ιστορία του δυτικού θεάτρου. 

Το θέατρο ως κείμενο, παράσταση και θεσμός. Κινήμα-
τα, είδη και δραματικές τεχνικές και σκηνικές πρακτικές.

- Το θεατρικό κείμενο και οι συντελεστές του. Γράφο-
ντας για τη σκηνή: από την ανάλυση του δραματικού 
κειμένου στη σύνθεση θεατρικού κειμένου.

- Συγγραφείς και είδη (εμβάθυνση σε συγκεκριμένους 
συγγραφείς και κείμενα). Ζητήματα πρόσληψης. Θέατρο 
και θεωρία λογοτεχνίας.

2. Κινηματογραφική και τηλεοπτική γραφή Ε (10 ECTS)
- Κινηματογραφική αφήγηση: μια ιστορία με εικόνα 

και ήχο.
- Χτίζοντας τον κινηματογραφικό χρόνο (ιστορία, πλοκή, 

χρονική κατασκευή, σύνθεση στον χρόνο)- Ηχητικός 
σχεδιασμός (εστίαση προσοχής, ενδο- και εξω-αφηγη-
ματικός ήχος) - Τηλεοπτική γραφή (τηλεοπτικό σενάριο, 
«άμεσο σινεμά», ντοκιμαντέρ).

3. Δημοσιογραφικός λόγος (MME, διαφήμιση) Ε (10 ECTS)
- Οι ελληνικές εφημερίδες τον 19ο και τον 20ό αιώνα: 

από την «εφημεριδογραφία» στη δημοσιογραφία: δημο-
σιογραφικά είδη - δημοσιογραφικός λόγος.

- Εφημερίδες, λογιοσύνη και λογοτεχνία.
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- Σύγχρονος δημοσιογραφικός λόγος, προφορικότητα 
και γραμματισμός.

- Είδη: ειδησεογραφικός, σχολιογραφικός λόγος, τίτ-
λοι, συνεντεύξεις.- Λόγος στα ψηφιακά Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης -Διαφημιστική κειμενογραφία.

4. Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση Ε (10 ECTS)
- Τεχνικές δημιουργίας ιστοριών (storycrafting).
- Μετατροπή μιας ιστορίας σε ψηφιακή αφήγηση.
- Εκπαιδευτικές εφαρμογές.
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής II Υ (10 ECTS)
- Πρακτικές αρχές και συμβουλές για τη συγγραφή 

ενός θεατρικού κειμένου ή ενός κινηματογραφικού, 
τηλεοπτικού έργου.

- Η δομή της δραματουργίας.
- Θεατρικό κείμενο: το θέμα, η υπόθεση, ο διάλογος, η 

πλοκή, οι εικόνες, η γλώσσα ως μουσική, η δημιουργία 
ενός θεατρικού χαρακτήρα, τα μοτίβα και η ανάπτυξη 
της ιστορίας, τα σχήματα της σκηνής, ο φωτισμός.

- Κινηματογραφικό και τηλεοπτικό σενάριο: τα μέρη 
και οι κατηγορίες των σεναρίων, η κλιμάκωση, η συνοχή, 
το κίνητρο, οι συγκρούσεις, τέμπο ή ρυθμός, λόγος και 
διάλογοι, ηχητικός σχεδιασμός, το περιβάλλον, οι χαρα-
κτήρες, το ύφος, τα κλισέ, το μοντάζ.

- Το θεατρικό κείμενο.
- Το κινηματογραφικό σενάριο.
- Το τηλεοπτικό - διαδικτυακό σενάριο.
2. Διπλωματική Εργασία  Υ/Ε (20 ECTS)
    ή
    Πρακτική Άσκηση  Υ/Ε (20 ECTS)
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 
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 τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του 
άρθρου 83 του ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργα-
ζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμ-
μα 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 απατηθεί να μι-
σθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμμένων 
φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

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

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Ειδικότερα θέματα λειτουργίας ρυθμίζονται από το 
ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας, τον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

Πάτρα, 30 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02038500609180008*
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