
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35 ΠΑΤΡΑ 

 

Τηλ. (+30) 2610 367300  

Fax: (+30) 2610 367110  

 

E-mail: info@eap.gr,  

URL: www.eap.gr 

 

mailto:info@eap.gr
http://www.eap.gr/


 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ..................................................................................................................... 5 

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ .......................................................................................................................... 6 

ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ Ε.Α.Π. .............................................................................................................................. 8 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ............................................................................................................... 8 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ .............................................................................................. 9 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ................................................................................................................... 10 

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ................................................................................................................. 11 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ........................................................................................................... 12 

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ Ε.Α.Π. ......................................................................................................................... 13 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΗΣ ................................................................................................................. 16 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ................................................................................. 16 

ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ................................................................................ 17 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ .................................................................................................. 19 

ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ............................................................................................................. 19 

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ........................................................................................................... 19 

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό ............................................................................................................... 34 

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός ................................................................................................................. 58 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ................................. 76 

Επιστήμες της Αγωγής MEd ......................................................................................................................... 76 

Εκπαίδευση Ενηλίκων MEd .......................................................................................................................... 91 

Διδακτική της Αγγλικής Γλώσσας ως Ξένης Γλώσσας/Διεθνούς Γλώσσας MEd .......................................... 98 

Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας MEd ................................................................................... 117 

Ορθόδοξη χριστιανική θεολογία και θρησκευτικός πλουραλισμός .......................................................... 127 

Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» ..................................................................... 135 

Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Δημιουργική Γραφή» ........................................................ 145 

Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες ........................................................................... 159 

Δημόσια Ιστορία ......................................................................................................................................... 174 



 

Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς .......................................................................... 187 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ...................................................................................................... 197 

ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ........................................................................................................... 197 

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών................................................................................................... 197 

Δημόσια Διοίκηση ...................................................................................................................................... 225 

Διοίκηση Τουρισμού .................................................................................................................................. 244 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ .... 272 

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών: «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» ................................................... 272 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ............................... 277 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION» ΜΒΑ ......................... 277 

Διοίκηση Μονάδων Υγείας MSc ................................................................................................................. 288 

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων MSc ...................................................................................................... 301 

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων MSc ................................................................................................. 308 

Τραπεζική MSc ........................................................................................................................................... 316 

Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» ............... 324 

Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Τραπεζική Λογιστική και Χρηματοοικονομική» ............... 327 

Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: "MSc in Enterprise Risk Management" ............................... 331 

Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων» ............. 334 

Αθλητικές σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία ................................................................... 342 

Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές ....................................................................................................... 351 

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ....................................................................................................... 357 

Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου 

εγκλήματος ................................................................................................................................................. 369 

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας .............................................................................................................. 394 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ................................................................................. 404 

ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ........................................................................................................... 404 

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες ............................................................................................................... 404 

Πληροφορική .............................................................................................................................................. 443 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ............................... 479 

Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας Msc ................................................................................................ 479 

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός MSc ............................................................................................................. 491 



 

Διαχείριση Αποβλήτων MSc ....................................................................................................................... 505 

Διαχείριση Τεχνικών Εργων MSc ................................................................................................................ 512 

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές MSc ........................................................................... 519 

Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική MSc ................................................................................................. 526 

Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας MSc ............................ 534 

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά MSc........................................................................................ 542 

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα MSc ............................................................. 553 

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών MSc ............................................................. 563 

Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού MSc ................................................................................ 572 

Κοινό ΠΜΣ «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» .......................................................................... 579 

Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση ............................................................................................................... 587 

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ .................................................................................................... 596 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ............................... 596 

Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα ...................................................................................................................... 596 

Σχεδιασμός Φωτισμού ............................................................................................................................... 603 

Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος ............................................................................................. 609 

 



   

5 Οδηγός Σπουδών_2019-20 

 

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε από το άρθρο 27 παρ. 1 εδ. α του ν. 2083/1992, 

είναι αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και λειτουργεί με τη 

μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία 

ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η λειτουργία του καθορίζεται από 

το Ν. 2552/97 ως ισχύει σήμερα. 

 

Αποστολή του Ε.Α.Π. είναι η εξ αποστάσεως παροχή πτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων 

διδασκαλίας. Στους σκοπούς του Ε.Α.Π. εντάσσεται η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, καθώς 

και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση. 
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Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

 

Πρόεδρος: 

Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας  

Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης  

 

Αντιπρόεδροι  

Ευστάθιος Ευσταθόπουλος  

Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Διονύσιος Μαντζαβίνος 

Καθηγητής  του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών 

Κωνσταντίνος Καραμάνης 

Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων 

 
Τακτικά μέλη: 

Κυριάκος Κουβελιώτης  
Καθηγητής Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, UNIVERSITATELEMATICA INTERNAZIONALE 
UNINETTUNO, Ρώμη 
Λεωνίδας Δουκάκης 
Επισκέπτης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Πανεπιστήμιο Λωζάνης 
Δημήτριος Βασιλείου  
Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
Αναπληρωματικά μέλη: 
Βασίλειος Λουκόπουλος  

Αναπληρωτής Καθηγητής θεωρητικής Φυσικής-Μηχανικής των Ρευστών, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Ιωάννης Συμπέθερος  

Καθηγητής Υδραυλικής με έμφαση στη μηχανική των θαλάσσιων έργων, Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής, 

Βασίλειος Κωστόπουλος  

Καθηγητής Στατικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, 

Οδυσσέας Καργιώτης  

Νευρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

Κωνσταντίνος Τσιμάρας  

Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Αναστασία Αλευριάδου  

Καθηγήτρια Ψυχολογίας με έμφαση στην Ειδική Αγωγή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 

Δημοσθένης Μπούρος  

Αφυπηρετήσας Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. 

 

Κοσμήτορες των αυτοδύναμων Σχολών του ΕΑΠ 
Λιοναράκης Αντώνιος, Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 
Καλαβρουζιώτης Ιωάννης, Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας 
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Μιχιώτης Αθανάσιος, Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
 
Αναπληρωτές των Κοσμητόρων των αυτοδύναμων Σχολών του ΕΑΠ 
Κουτούζης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 
Καμέας Αχιλλέας, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας 
Αγιομυργιανάκης Γεώργιος, Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 

  

Εκλεγμένος Εκπρόσωπος των Υπηρετούντων στο ΕΑΠ μελών ΔΕΠ 
Δημητράς Αυγουστίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 

  

Αναπληρωτής Εκλεγμένος Εκπρόσωπος των Υπηρετούντων στο ΕΑΠ μελών ΔΕΠ 
Ζερεφός Στυλιανός, Καθηγητής της Σχολης Εφαρμοσμένων Τεχνών 

 

Πρόεδρος του Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.)  
Σοφός Αλιβίζος  
Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
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ΟΙ  ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ Ε.Α.Π.  

 

Στο  Ε.Α.Π. λειτουργούν τέσσερις Σχολές, οι τρεις από τις οποίες είναι αυτοδύναμες. Επικεφαλής των 

Σχολών του Ε.Α.Π. είναι οι Κοσμήτορες και οι Αναπληρωτές τους. 

 

Οι Κοσμητείες είναι τα ανώτατα όργανα των Σχολών. Αποτελούνται από τον Κοσμήτορα και όλα τα 

µέλη ΔΕΠ του Ε.Α.Π. της Σχολής.  

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

 

Κοσμήτορας της Σχολής:  

Αντώνης Λιοναράκης, Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση”  

 

Αναπλ. Κοσμήτορας: 

Εμμανουήλ Κουτούζης, Αναπληρωτής Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων” 

 

Μέλη Κοσμητείας: 

Παναγιώτης Καγιαλής,  Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (19ος -20ος αιώνας)” 

 

Αργυρώ Λουκάκη, Καθηγήτρια με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας” 

 

Αθανασία Μπάλτα, Καθηγήτρια με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Ελληνική Ιστορία” 

 

Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον” 

 

Νικόλαος Σηφάκης, Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς”  

 

Βασιλεία Χατζηνικήτα, Καθηγήτρια με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Εκπαιδευτική Έρευνα στην πράξη”  

 

Μπολιάκη Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό”  

 

Αντιγόνη Βλαβιανού-Δετζώρτζη, Επίκουρη Καθηγήτρια με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας” 

 

Γεώργιος Βλαχάκης, Επίκουρος Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 
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“Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα έως τον 20ο Αιώνα”  

 

Ζαχαρίας Παληός, Επίκουρος Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού” 

 

Γεωργία Πατερίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια με Γνωστικό Αντικείμενο 

Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος Αιώνας) 

 

Δημήτριος Φιλιππής, Επίκουρος Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Πολιτισμός της Ισπανίας” 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛ ΟΓΙΑΣ   

 

Κοσμήτορας της Σχολής:  

Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων” 

 

Αναπλ. Κοσμήτορας:  

Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής  με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Συστήματα Διάχυτου και Σφαιρικού Υπολογισμού” 

 

Μέλη:  

Βασίλειος Βερύκιος, Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Διαχείριση Δεδομένων” 

 

Ευθύμιος Ζέρβας, Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων”  

 

Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής  με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Τεχνική της Κατασκευής” 

 

Μαρία Χατζηνικολάου, Καθηγήτρια  με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Γενικά Μαθηματικά” 

 

Δημήτριος Καλλές, Αναπληρωτής Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Τεχνητή Νοημοσύνη – Εφαρμογές” 

 

Κυριάκος Μπουρίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Δομή και Σύνθεση Στερεών Καταλυτών”  

 

Νεκταρία Γκιζάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ή και Αστροσωματιδιακή Φυσική”  

 

Φωτεινή Καριώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Μαθηματικά Πρότυπα στις Φυσικές Επιστήμες” 
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Αντώνιος Λέισος, Επίκουρος Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Δομική Συγκρότηση και Βασικές Αλληλεπιδράσεις με έμφαση στη Σωματιδιακή και 

Αστροσωματιδιακή Φυσική”   

 

Αναστάσιος Νταγιούκλας, Επίκουρος Καθηγητής με Γνωστικό αντικείμενο 

“Δίκτυα Ηλεκτρονικών υπολογιστών” 

 

Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Τεχνολογία και Συστήματα Υλικού και Επικοινωνιών” 

 

Αργυρώ Σγουρού, Επίκουρη Καθηγήτρια με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Δομή και Λειτουργία Κυττάρου” 

 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

 

Κοσμήτορας της Σχολής:  

Αθανάσιος Μιχιώτης, Καθηγητής  με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών” 

 

Αν. Κοσμήτορας:  

Γεώργιος Αγιομυργιανάκης, Καθηγητής  με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική”  

 

Μέλη:  

Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης”  

 

Απόστολος Γέροντας, Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης” 

 

Δημήτριος Γιαννιάς, Καθηγητής  με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις” 

 

Γεώργιος Γκαντζιάς, Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση” 

 

Αυγουστίνος Δημητράς, Αναπληρωτής Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Χρηματοοικονομική-Λογιστική” 

 

Μαρία Κοντοχρήστου, Επίκουρος Καθηγήτρια με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Διεθνής Πολιτική Ανάλυση στο Σύγχρονο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Γίγνεσθαι” 

 

Χρήστος Τσούμας, Επίκουρος Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 
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“Χρηματοοικονομική Διοίκηση” 

 

Δημήτρης Στεργίου, Επίκουρος Καθηγητής με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων” 

 

Ελένη Σφακιανάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος” 

 

Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου – Κάλερ, Επίκουρος Καθηγήτρια με Γνωστικό Αντικείμενο “ Δημόσια 

Διοίκηση και Πολιτική” 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  

 

Η Κοσμητεία της "Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών" δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί. 

Καθήκοντα της Κοσμητείας εκτελεί η Διοικούσα Επιτροπή. 

  

Στυλιανός Ζερεφός,  Καθηγητής  με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Αρχιτεκτονική Ανάλυση και Σύνθεση με Ψηφιακά Μέσα” 

  

Ειρήνη Μαυρομμάτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με Γνωστικό Αντικείμενο 

“Γραφιστικός Σχεδιασμός και Σχεδιασμός με τη Χρήση Η/Υ” 
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Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Ε.Α.Π.  

 

 
 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2552/1997 Ιδρυτικού Νόμου του 

Ε.Α.Π., συστήθηκε η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία διαρθρώνεται στα ακόλουθα εννέα 

(9) τμήματα: 

   i) Μητρώου Φοιτητών 

   ii) Εκπαίδευσης 

   iii) Προσωπικού 

   iv) Οικονομικών Υποθέσεων 

   v) Εγκαταστάσεων και εκτέλεσης έργων 

   vi) Βιβλιοθήκη 

   vii) Ακαδημαϊκών Οργάνων 

   viii) Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού 

   ix) Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 

          και στα δύο (2) Γραφεία: 

   i) Πρυτανείας 

   ii) Νομικού Συμβούλου 
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ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ Ε.Α.Π .  

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο παρέχει τους ακόλουθους τίτλους σπουδών: 

α) Πτυχία  

β) Μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης 

γ) Διδακτορικά Διπλώματα 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2552/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Βασική λειτουργική 

μονάδα του ΕΑΠ είναι: i) η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) και ii) η Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (Ε.Θ.Ε.) 

και iii) η Ενότητα Πρακτικής Άσκησης, καθεμία από τις οποίες καλύπτει ένα διακεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Κάθε Θ.Ε. περιλαμβάνει έως τρία (3) εξαμηνιαία 

μαθήματα, με διδακτέα ύλη που αντιστοιχεί σε διδακτέα ύλη μαθημάτων τρίωρης εβδομαδιαίας 

διδασκαλίας των Α.Ε.Ι. Κάθε Ε.Θ.Ε. περιλαμβάνει αριθμό εργαστηριακών ασκήσεων, επιπλέον του 

θεωρητικού περιεχομένου σπουδών που δύναται να περιλαμβάνει. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

της Ε.Θ.Ε. αντιστοιχεί σε τρία (3) συμβατικά εξαμηνιαία μαθήματα. Η διδασκαλία κάθε ΘΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων, διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος ή ένα ακαδημαϊκό εξάμηνοΗ 

Ε.Θ.Ε. δομείται σε ένα, δύο ή το μέγιστο τρεις κύκλους σπουδών. Οι σπουδές σε κάθε εργαστηριακό 

κύκλο διαρκούν ένα  (1) ακαδημαϊκό έτος, αλλά η εκτέλεση των πειραμάτων και η εκτέλεση 

εργαστηριακών δραστηριοτήτων μπορεί να προγραμματίζεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

εντός του ημερολογιακού έτους».  

 

Στα προγράμματα σπουδών που διαθρώνονται με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας, για την απόκτηση του 

πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον δώδεκα (12) Θ.Ε., ενώ για την απόκτηση 

του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση τεσσάρων  (4) Θ.Ε. 

και η  εκπόνηση  μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπου προβλέπεται. 

Στα προγράμματα σπουδών που διαθρώνονται με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας, για την απόκτηση 

του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση εικοσιτεσσάρων (24) Θ.Ε., ενώ για την απόκτηση 

του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των Θ.Ε. και η  

εκπόνηση  μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπου προβλέπεται, σύμφωνα με τις οδηγίες 

δήλωσης σε κάθε πρόγραμμα σπουδών.  

 

Η προσφορά των σπουδών στο πλαίσιο κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) γίνεται με τη μέθοδο της εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

 

 Οι φοιτήτριες/ές λαμβάνουν στο σπίτι τους και μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο, 

οπτικοακουστικό και, ορισμένες φορές, σε ηλεκτρονική μορφή), που είναι συμβατό με τις 

απαιτήσεις της μάθησης από απόσταση. Οι φοιτήτριες/ές που εκπαιδεύονται από απόσταση 

εξαρτώνται πολύ περισσότερο από το εκπαιδευτικό υλικό απ’ ότι οι σπουδαστές μιας παραδοσιακής 

μορφής εκπαίδευσης, εξαιτίας της περιορισμένης επικοινωνίας που μπορούν να έχουν με τον 

διδάσκοντα, αλλά και με τους άλλους συμφοιτητές τους. Το εκπαιδευτικό υλικό συνεπώς 

«διδάσκει» τις/τους φοιτήτριες/τές, επομένως χρειάζεται να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο 

ώστε να αναπληρώνει, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό, την απουσία της εκπαιδευτικής 

επικοινωνίας και, γενικά, να επιτελεί τις διάφορες διδακτικές λειτουργίες που πραγματοποιούνται 

στην παραδοσιακή εκπαίδευση. Για να μπορέσει, επομένως, το εκπαιδευτικό υλικό να ανταποκριθεί 

σε αυτές τις ανάγκες, πρέπει να δημιουργείται με τέτοιο τρόπο (και να εμπεριέχει εκείνα τα 

κατάλληλα στοιχεία), ώστε να:  

 Καθοδηγεί την/ον φοιτήτρια/τή στη μελέτη της/του.  
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 Προάγει τη σημαντική για τη μάθηση αλληλεπίδραση της/ου φοιτήτριας/τή με το 

μαθησιακό υλικό (με ασκήσεις και εργασίες).  

 Επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες.  

 Αξιολογεί και ενημερώνει την/ον φοιτήτρια/τή για την πρόοδό της/ου.  

 Εμψυχώνει και ενθαρρύνει την/ον φοιτήτρια/τή να συνεχίσει.  

 Επιτρέπει στην/ον φοιτήτρια/τή να επιλέγει ελεύθερα τον τόπο και χρόνο, καθώς και το 

ρυθμό της μελέτης της/ου.  

Για αυτούς τους λόγους το Ε.Α.Π. προχώρησε στην παραγωγή ειδικού διδακτικού υλικού για όλες τις 

Θ.Ε., που είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Για κάθε Θ.Ε. έχει υπολογιστεί ότι χρειάζεται μελέτη περίπου δέκα (10) ωρών εβδομαδιαίως. Κάθε 

Θ.Ε. πτυχιακού προγράμματος σπουδών αποτελείται από 800 περίπου σελίδες εξεταστέας ύλης και 

κάθε Θ.Ε. μεταπτυχιακού προγράμματος από 1.000 περίπου σελίδες. Ωστόσο, οι παραπάνω αριθμοί 

σελίδων είναι ενδεικτικοί και διαφέρουν από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, ανάλογα με το 

περιεχόμενό  και τις απαιτήσεις του. Για να μπορέσουν οι φοιτήτριες/ές να ανταποκριθούν σε αυτές 

τις απαιτήσεις μελέτης, θα πρέπει να οργανώσουν κατάλληλα το χρόνο τους και να 

προγραμματίσουν τις ενέργειές τους.  

Το υλικό συνοδεύεται από «Οδηγό Σπουδών» (τα μέρη του οποίου βρίσκονται στους ηλεκτρονικούς 

χώρους  εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο χώρο της θεματικής ενότητας) που περιέχει το 

χρονοδιάγραμμα μελέτης και γραπτών εργασιών, τη διδακτέα ύλη, την εξεταστέα ύλη κ.ά. Είναι 

σημαντικό οι φοιτήτριες/τές να μελετήσουν με προσοχή αυτόν τον Οδηγό και να τηρούν το 

χρονοδιάγραμμα μελέτης και ιδιαίτερα το χρονοδιάγραμμα αποστολής των γραπτών εργασιών τους 

στον καθηγητή τους. 

Οι φοιτήτριες/τές υποστηρίζονται συνεχώς από τους διδάσκοντες (μέλη Συνεργαζόμενου 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σ.Ε.Π.) και επικοινωνούν τακτικά με αυτούς. Η επικοινωνία των μελών 

Σ.Ε.Π. με τις/τους φοιτήτριες/τές τους γίνεται είτε τηλεφωνικά, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

είτε και με τηλεδιάσκεψη σε συγκεκριμένες ώρες με ανοικτό σύστημα συζήτησης. Σε περίπτωση 

που κάποια/ος φοιτήτρια/τής δεν μπορεί να συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη μπορεί σε άλλη στιγμή 

να «κατεβάσει» το υλικό της τηλεδιάσκεψης στον υπολογιστή της/ου.  

Κατά την επικοινωνία του με τις/τους φοιτήτριες/τές ο διδάσκων – μέλος ΣΕΠ ενημερώνεται για τα 

ατομικά, κοινωνικά, μορφωτικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των φοιτητριών/τών, καθώς και 

για τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους από τη Θ.Ε., ώστε να προσαρμόζει στα παραπάνω τη 

διδασκαλία του. Επιπλέον, τους υποκινεί στη μαθησιακή τους πορεία, τους φέρνει σε επαφή μεταξύ 

τους με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, τη σύσταση ομάδων για κοινή μελέτη, εκπόνηση εργασιών 

κ.ά., τους προτείνει πρόσθετες βιβλιογραφικές πηγές, τους ενημερώνει και τους προετοιμάζει για 

τις επερχόμενες γραπτές εργασίες, εξετάσεις κ.ο.κ.  

Το έργο των διδασκόντων κάθε Θ.Ε. ρυθμίζεται από τον Συντονιστή της Θ.Ε. Αυτός μεριμνά για την 

ομογενοποίηση των δραστηριοτήτων τους, συντονίζει το έργο τους, διαμορφώνει μαζί τους τα 

θέματα των γραπτών εργασιών και των τελικών εξετάσεων. Επίσης, αξιολογεί το έργο των 

διδασκόντων. 

Το έργο ενός ολόκληρου Προγράμματος Σπουδών συντονίζεται από τον Διευθυντή του 

Προγράμματος. Οι φοιτήτριες/ές, κατά τη διάρκεια του ακαδημαικού εξαμήνου ή του ακαδημαικού 

έτους, συμμετέχουν στις Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.), οι οποίες είναι τρεις ανά 

εξάμηνο ή πέντε (5) ανά έτος, πλην κάποιων περιπτώσεων που ανέρχονται στις έξι (6) ανά έτος, για 

κάθε Θ.Ε..  Οι ΟΣΣ δεν είναι υποχρεωτικές, ωστόσο θεωρούνται ιδιαίτερα ουσιώδεις, διότι βοηθούν 

σημαντικά στο να αποσαφηνιστούν δυσνόητα σημεία και να κατανοήσει η/ο φοιτήτρια/ής 

πληρέστερα το γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αναπτύσσεται και 

η επικοινωνία καθηγητή – των φοιτητριών/τών και των φοιτητριών/τών μεταξύ τους. Οι ΟΣΣ 
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διεξάγονται είτε δια ζώσης στις παρακάτω δέκα πόλεις, εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός 

φοιτητών για τη δημιουργία τμήματος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο,  Χανιά, Ιωάννινα, 

Κομοτηνή, Λάρισα, Κοζάνη, Τρίπολη, είτε ηλεκτρονικά.  

Σε κάθε ΟΣΣ συμμετέχουν περίπου 30 φοιτήτριες/ές οι οποίες/οι συγκροτούν το τμήμα ενώ  

κάθε Ο.Σ.Σ. συντονίζεται από τον αρμόδιο διδάσκοντα και έχει τετράωρη διάρκεια.  

Επιπλέον, οι φοιτήτριες/ές υποχρεούνται να εκπονήσουν γραπτές εργασίες ή/και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που αξιολογούνται από τον διδάσκοντα. Οι γραπτές εργασίες/εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες είναι υποχρεωτικές για όλους τις/τους φοιτήτριες/τές και πρέπει να αποστέλλονται 

σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, που αναφέρονται στο Χρονοδιάγραμμα Μελέτης και Γραπτών 

Εργασιών. Κάθε εργασία βαθμολογείται με άριστα το 10.  

Στα προγράμματα σπουδών που διαρθρώνονται σε Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας, ισχύουν τα εξής: για 

κάθε Θ.Ε. οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να εκπονήσουν τέσσερις (4), πέντε (5) ή έξι (6) –ανάλογα με το 

αντικείμενο σπουδών- γραπτές εργασίες. Η/ο φοιτήτρια/ής έχει το δικαίωμα να μην εκπονήσει μία 

μόνο εργασία. Εάν δεν εκπονήσει δύο, δεν έχει το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. 

Επίσης, εάν δεν συγκεντρώσει, με το πέρας των εργασιών, συνολικό βαθμό που είναι τουλάχιστον 

το 50% του συνόλου των δυνητικών άριστα σε όλες τις εργασίες, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις 

τελικές εξετάσεις. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής εγγραφεί σε μία (1) Θ.Ε., αλλά αποτύχει στις 

τελικές εξετάσεις, έχει τη δυνατότητα να τις επαναλάβει, μετά από χρονικό διάστημα που δεν 

ξεπερνά τον ένα (1) μήνα. Εάν αποτύχει και πάλι, μπορεί να επανεγγραφεί στην ίδια Θ.Ε. και να 

συμμετάσχει στις αντίστοιχες πρώτες και επαναληπτικές εξετάσεις του επόμενου ακαδημαϊκού 

έτους, καταβάλλοντας το 1/3 των δαπανών για τη συγκεκριμένη Θ.Ε.. 

Οι λεπτομέρειες που αφορούν στη φοίτηση στο ΕΑΠ καθορίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών. 

 

Τρόπος υπολογισμού  βαθμού πτυχίου των Προγραμμάτων Σπουδών με βάση το Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS): Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου 

των Προγραμμάτων Σπουδών με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων 

(ECTS) λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα των θεματικών ενοτήτων/μαθημάτων ανάλογα με τα ECTS 

που τους αντιστοιχούν. Τα ανωτέρω ισχύουν για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής στα 

Προγράμματα Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 και εξής. 

 

Για τα Διδακτορικά Διπλώματα, οι ενδιαφερόμενοι για να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο 

ΕΑΠ επικοινωνούν με μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ, του οποίου τα ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι συγγενή 

προς το γνωστικό πεδίο στο οποίο οι υποψήφιοι επιθυμούν να εκπονήσουν τη διατριβή. Το μέλος 

ΔΕΠ του ΕΑΠ θα πρέπει να σταθμίσει τα προσόντα του υποψηφίου, κατά πόσο τα ερευνητικά του 

ενδιαφέροντα συμπίπτουν με τις ερευνητικές επιδιώξεις του μέλους ΔΕΠ, καθώς και το φόρτο της 

απασχόλησής του και ανάλογα να τον ενθαρρύνει να υποβάλει σχετική αίτηση προς την Κοσμητεία 

της Σχολής. Η Κοσμητεία, με βάση τα ακαδημαϊκά κριτήρια και με τη θετική εισήγηση του μέλους 

ΔΕΠ που πρόκειται να αναλάβει την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής, κρίνει εάν πράγματι ο 

υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ορίζει ως 

εισηγητή το μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ που πρότεινε τον Υποψήφιο Διδάκτορα.  

Η διαδικασία επίβλεψης της ερευνητικής εργασίας, ελέγχου και έγκρισης της Διδακτορικής 

Διατριβής καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ΑΕΙ και εξειδικεύονται στους 

Κανονισμούς Διδακτορικών Σπουδών των Σχολών του Ε.Α.Π.. 

 

 

  

http://www.eap.gr/view.php?artid=523
http://www.eap.gr/view.php?artid=524
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΗΣ   

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2552/97 η εγγραφή των φοιτητριών/τών σε Προγράµµατα Σπουδών 

που παρέχει το ΕΑΠ γίνεται χωρίς εξετάσεις, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το ΕΑΠ, 

εντός των προθεσμιών που η Σύγκλητος ορίζει για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η πρόσκληση για την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων φοιτητριών/τών στα προγράµµατα σπουδών δημοσιεύεται 

τουλάχιστον σε δυο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, σε µία της Θεσσαλονίκης και σε µία της 

έδρας του Ε.Α.Π. 

Η εγγραφή των πτυχιακών φοιτητριών/τών προϋποθέτει την κατοχή τίτλου απόλυσης Λυκείου 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοτίμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 

εσωτερικού ή εξωτερικού. 

Ο συνολικός αριθμός των παρεχόµενων θέσεων για φοιτήτριες/τές πτυχιακού και μεταπτυχιακού 

επιπέδου καθορίζεται κατά ακαδημαϊκό έτος, µε εισήγηση της Συγκλήτου και απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Σύγκλητος κατανέμει και ορίζει το ποσοστό του ανωτέρω 

συνολικού αριθμού παρεχόμενων θέσεων και επιπλέον εξειδικεύει τις προϋποθέσεις υποβολής 

υποψηφιότητας στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.. Εάν ο αριθμός των υποψηφίων ανά 

Πρόγραµµα Σπουδών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχόµενων θέσεων, για την επιλογή 

των υποψηφίων ισχύουν τα ακόλουθα: α) Προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της 

ηλικίας τους. Αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερόµενων θέσεων, 

διεξάγεται μεταξύ τους κλήρωση. β) Αν απομένουν θέσεις μετά την τήρηση της προηγούμενης 

σειράς προτίμησης, οι υπόλοιποι υποψήφιοι επιλέγονται µε νέα διαδικασία κλήρωσης. 

Εισάγονται επίσης στο Ε.Α.Π. φοιτήτριες/τές – Άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις – σε 

ποσοστό 5% επιπλέον των καθορισμένων θέσεων για τα πτυχιακά προγράμματα σπουδών. Σε 

περίπτωση που σε ένα πρόγραμμα σπουδών οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από το ποσοστό 5% 

των καθορισμένων θέσεων  διεξάγεται κλήρωση. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  

 

ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Οι φοιτήτριες/ές για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού 

αξιολόγησης καθώς και για τη συμμετοχής τους στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που 

συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επιβαρύνονται με 

την καταβολή οικονομικής συμμετοχής.  

Στα προγράμματα σπουδών με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 η 

οικονομική συμμετοχή των φοιτητριών/τών στις δαπάνες των σπουδών τους, για κάθε Θ.Ε. ορίζεται 

στα 500 ευρώ για πλήρη φοίτηση και στα πενήντα (50) ευρώ για κάθε Θ.Ε. που δηλώνεται μόνο για 

εξετάσεις. Δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης πενήντα (50) ευρώ σε φοιτήτριες/τές που επιλέγουν 

αποκλειστικά ψηφιακό υλικό που προσφέρεται σε συγκεκριμένες Θ.Ε.. 

Στα προγράμματα που έχουν εργαστήρια, η οικονομική συμμετοχή των φοιτητριών/τών σε καθένα 

από τα εργαστήρια αυτά, αντιστοιχεί σε μία Θ.Ε.. 

Στα προγράμματα σπουδών με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 η 

οικονομική συμμετοχή των φοιτητριών/τών στις δαπάνες των σπουδών τους, για κάθε Θ.Ε. ορίζεται 

στα 250 ευρώ για πλήρη φοίτηση και στα τριάντα (30) ευρώ για κάθε Θ.Ε. που δηλώνεται μόνο για 

εξετάσεις. 
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Για ένα ποσοστό φοιτητριών/τών, χορηγείται βάσει οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών 

κριτηρίων υποτροφία μερικής ή ολικής απαλλαγής από την παραπάνω συμμετοχή. Η διαδικασία 

χορήγησης υποτροφιών περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών. 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

Οι φοιτήτριες/ές για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού 

αξιολόγησης καθώς για τη συμμετοχή τους στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται 

με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επιβαρύνονται με την καταβολή 

οικονομικής συμμετοχής.  

Στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας, το ακαδημαϊκό έτος 2019-

2020 η οικονομική συμμετοχή των φοιτητριών/τών στις δαπάνες των σπουδών τους, για κάθε Θ.Ε. 

ορίζεται στα 650 ευρώ για πλήρη φοίτηση και στα πενήντα (50) ευρώ για κάθε Θ.Ε. που δηλώνεται 

μόνο για εξετάσεις. Δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης πενήντα (50) ευρώ σε φοιτήτριες/τές που 

επιλέγουν αποκλειστικά ψηφιακό υλικό που προσφέρεται σε συγκεκριμένες Θ.Ε. 

Στα μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, η οικονομική 

συμμετοχή της/ου φοιτήτριας/τή για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας (παρακολούθηση, 

συζήτηση δυσκολιών, επικοινωνία με τον διδάσκοντα, διόρθωση κ.ά.) αντιστοιχεί σε μία Θ.Ε. 

Στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας, για το ακαδημαϊκό έτος 

2019-2020 η οικονομική συμμετοχή των φοιτητριών/τών στις δαπάνες των σπουδών τους, για κάθε 

Θ.Ε. ορίζεται στα 30 ευρώ ανά ΕCTS και στα τριάντα (30) ευρώ για κάθε Θ.Ε. που δηλώνεται μόνο 

για εξετάσεις. 

Για ένα ποσοστό φοιτητριών/τών, χορηγείται βάσει οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών 

κριτηρίων υποτροφία μερικής ή ολικής απαλλαγής από την παραπάνω συμμετοχή. 

Η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Χορήγησης 

Υποτροφιών. 

 

 

ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Οδηγούν σε πτυχίο) 

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό  
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός 
 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
Δημόσια Διοίκηση 
Διοίκηση Τουρισμού  
 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες  
Πληροφορική 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – Master) 

 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

http://media.eap.gr/images/stories/pdf/kanonismos_yp.pdf
http://media.eap.gr/images/stories/pdf/kanonismos_yp.pdf
http://media.eap.gr/images/stories/pdf/kanonismos_yp.pdf
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Επιστήμες της Αγωγής 
Εκπαίδευση Ενηλίκων 
Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας 
Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης  Γλώσσας 
Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός  
Κοινό ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα 
Προφορικού και Γραπτού Λόγου» 
Κοινό ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή» 
Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες  
Δημόσια Ιστορία  
Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς  
 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Master in Business Administration 
Διοίκηση Μονάδων υγείας 
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 
Τραπεζική 
Κοινό ΠΜΣ «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» 
Κοινό ΠΜΣ «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» 
Κοινό ΠΜΣ «MSc in Enterprise Risk Management» 
Κοινό ΠΜΣ «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» 
Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία 
Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές 
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 
Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου 
εγκλήματος 
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας  
 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας 
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  
Διαχείριση Αποβλήτων 
Διαχείριση Τεχνικών Έργων 
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές  
Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική  
Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας  
Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά  
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών  
Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού 
Κοινό ΠΜΣ «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» 
Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση  
 
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα 
Σχεδιασμός Φωτισμού  
Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος
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ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

 

ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ  

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά γνώσεων γύρω από την εξέλιξη της Ευρώπης και 

του Πολιτισμού της, δηλαδή, συνολική και ολοκληρωμένη γνώση του ευρωπαϊκού πεδίου και της 

κουλτούρας του. 

To πτυχιακό Πρόγραμμα "Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό" αποτελεί πρωτοτυπία του Ε.Α.Π. 

και συμβάλλει αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό και στην ανανέωση του περιεχομένου 

σπουδών της Ανωτάτης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά ένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο 

συγκροτεί και προσφέρει ολοκληρωμένες πτυχιακές Ευρωπαϊκές σπουδές με έμφαση σε θέματα 

Πολιτισμού υπό την ευρεία επιστημονική έννοια του όρου. Όσα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα 

λειτουργούν μέχρι τώρα προσφέρονται σε μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά, γι’ αυτό, κρίνονται ως 

αρκετά επιμερισμένα ως προς το περιεχόμενο και την εμβέλειά τους, ή αναφέρονται κυρίως σε 

σπουδές ξένων γλωσσών. Το πρόγραμμα αυτό του Ε.Α.Π., το οποίο εντάσσεται στις 

δραστηριότητες της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, περιλαμβάνει ευρύ συνδυασμό τόσο 

καθιερωμένων όσο και καινούργιων γνωστικών αντικειμένων και θεμάτων, με σκοπό να 

προσεγγίζονται τα βασικά συστατικά και οι κεντρικές διαδικασίες που διαμόρφωσαν διαχρονικά 

αυτό που ονομάζεται Ευρωπαϊκό φαινόμενο. Κεντρικοί στόχοι του προγράμματος είναι α) ο 

εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητριών/τών του Προγράμματος, β) η 

ανάπτυξη της κριτικής ικανότητάς τους, γ) η δυνατότητα να κατανοούν τη σημερινή ευρωπαϊκή 

πραγματικότητα την οποία οι ίδιοι βιώνουν ως πολίτες της Ελλάδας και της Ευρώπης, δ) η 

δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τη σημασία υπερεθνικών διαδικασιών. Άλλος στόχος είναι η ε) 

παρουσίαση της διαδικασίας σχηματισμού της πολυ-πρισματικής εικόνας του Ευρωπαϊκού 

φαινομένου και πολιτισμού που καθορίζει και τη σημερινή φυσιογνωμία της Ευρώπης. 

Στα συγγράμματα που έχουν συνταχθεί ειδικά για το πρόγραμμα και τα οποία συνοδεύονται από 

ευρεία βιβλιογραφία, είτε με τη μορφή παραλλήλων κειμένων, είτε ως αυτοτελή συγγράμματα 

που κυκλοφορούν στο εμπόριο και μπορούν να αναζητηθούν και στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, 

αναλύονται σημαντικές πτυχές της ανθρώπινης δράσης και ζωής σε ολόκληρο το γεωγραφικό 

χώρο της Ευρώπης όπως π.χ. η δημογραφία, το κλίμα, η γεωγραφία, η κοινωνική οργάνωση, οι 

θεσμοί, η αξιοποίηση των φυσικών πόρων, η οικονομία, οι συσσωματώσεις, η γνώση, η 

καθημερινή ζωή σε όλες της τις εκφάνσεις και εκφράσεις, αλλά και τα προϊόντα της ανθρώπινης 

δράσης όπως η φιλοσοφία, η επιστήμη, η τέχνη, η πολιτική η οικονομία, η δομή των κοινωνιών 

κ.ά. Ανιχνεύονται, επίσης, αφενός, οι σημαντικές τομές και μεταβολές, αλλά και οι σιωπηλές 

συνέχειες της μακράς διάρκειας της ιστορίας, αφετέρου. Οι ψηφίδες αυτές του πολύπλοκου και 

γοητευτικού ευρωπαϊκού μωσαϊκού διαχέονται στις βασικές Θεματικές Ενότητες που απαρτίζουν 

το Πρόγραμμα, όπως, Γενική Ευρωπαϊκή Ιστορία, Οικονομική κα Κοινωνική Ιστορία, Φιλοσοφία, 

Επιστήμες και Τέχνες, Γεωγραφία, Μεσαιωνικός και Δυτικός Κόσμος, καθώς και σε άλλες 

ενότητες που διαπραγματεύονται ειδικότερα θέματα και μεγάλες συζητήσεις. Η διάρθρωση αυτή 

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μια ανοικτή ιστορική προσέγγιση που καθιστά τα μαθήματα 

ιστορίας (Γενική Ιστορία και Κοινωνική/Οικονομική Ιστορία) κεντρικά. Η ολοκλήρωση του 
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Προγράμματος επιτρέπει σε όποιους ενδιαφέρονται να εξειδικευθούν και να εμβαθύνουν σε 

κάποιον από τους τομείς αυτούς, να προχωρήσουν σε παράπλευρες μελέτες έχοντας κατακτήσει 

βασικές γνώσεις και δεξιότητες, να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στην εργασία 

τους, να διευρύνουν την κριτική ικανότητα και την πνευματική καλλιέργειά τους. Η Ελλάδα 

βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης και ως προς τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, ο ανταγωνισμός για 

τους νέους αυξάνει, η επικοινωνία καταργεί τα σύνορα. Ενεργός πολίτης είναι ο μορφωμένος 

πολίτης, ο οποίος χρειάζεται να διαθέτει αίσθηση και γνώση του ευρύτερου περιβάλλοντος, 

δυνατότητες ισότιμης επικοινωνίας, συνεργασίας και ίσων ευκαιριών 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτήτριες/τές πρέπει να είναι σε θέση: 

- Να κατανοούν την έννοια και τη σημασία της «Ευρώπης», τις μεταβολές στα γεωγραφικά 

της όρια και στα σύνορα των εθνών κρατών, και τις συνακόλουθες πολιτισμικές 

μεταβολές στην ιστορική πορεία. 

- Να προσδιορίζουν τα στάδια κοινωνικο-οικονομικής και πολιτισμικής εξέλιξης στην 

Ευρώπη και στα έθνη κράτη που την απαρτίζουν. 

- Να προδιορίζουν βασικές συνιστώσες του πολιτισμού της Ευρώπης, 

συμπεριλαμβανομένων τόσο των διαχρονικών χαρακτηριστικών της πνευματικής 

καλλιέργειας (civilization), όσο και της χωρικής διαφοροποίησης και εναλλαγής 

πολιτιστικών ρευμάτων (culture). 

- Να αναλύουν κριτικά την κάθε μία από συνιστώσες αυτές στην ιστορική τους πορεία, 

γεωγραφία και χωρικότητα: τις τέχνες, τις επιστήμες, τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την 

εκπαίδευση, τις πολιτικές ιδεολογίες και μεταβολές στην ευρωπαϊκή ταυτότητα, τους 

θεσμούς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τα συστήματα κοινωνικο-οικονομικής 

συγκρότησης και  πολιτιστικής επικοινωνίας. 

- Να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και δεξιότητες μετάδοσης γνώσεων και 

σύνθεσης μικρών δοκιμίων για τις εξελίξεις της κάθε συνιστώσας του ευρωπαϊκού 

πολιτισμού από το μεσαίωνα και τη συγκρότηση του έθνους κράτους μέχρι την 

αποικιοκρατία και την παγκοσμιοποίηση. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου είναι 

τα 240 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα τέσσερα (4) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco  

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 22 Humanities 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 6 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0228 - Humanities/ interdisciplinary programme 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες Θέσεις: 1.200 
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Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου 

τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, 

e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.   

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:  

τηλ.: 2610 367339, 2610 367328, 2610 367313 - fax: 2610 367110 - e-mail: epo@eap.gr 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες: 

 τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367110, e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση 

1ο έτος σπουδών   

ΕΠΟ10 Γενική Ιστορία της Ευρώπης  (Υ¹, 20 ECTS) 

ΕΠΟ21 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας  (Υ, 20 ECTS) 

ΕΠΟ31 Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη (Υ, 20 ECTS) 

 2ο έτος σπουδών  

ΕΠΟ11 Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης  (Υ, 20 ECTS) 

ΕΠΟ12 Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της 

Ευρώπης  

(Υ, 20 ECTS) 

ΕΠΟ22 Φιλοσοφία στην Ευρώπη  (Υ, 20 ECTS) 

 3ο έτος σπουδών   

ΕΠΟ20 Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη  (Υ, 20 ECTS) 

ΕΠΟ30 Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος  (Ε², 20 ECTS) 

ΕΠΟ32 Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού  (Ε, 20 ECTS) 

ΕΠΟ33 Εξέλιξη και Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε, 20 ECTS) 

ΕΠΟ42 Ειδικά Θέματα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού  (Ε, 20 ECTS) 

ΕΠΟ43 Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα  (Ε, 20 ECTS) 

 4ο έτος σπουδών   

ΕΠΟ41 Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό κατά τον 20ο αιώνα  (Υ, 20 ECTS) 

ΕΠΟ30 Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος  (Ε, 20 ECTS) 

ΕΠΟ32 Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού  (Ε, 20 ECTS) 

ΕΠΟ33 Εξέλιξη και Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε, 20 ECTS) 

ΕΠΟ42 Ειδικά Θέματα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού  (Ε, 20 ECTS) 

ΕΠΟ43 Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα  (Ε, 20 ECTS) 

 Σημειώσεις: 

Υ¹: Υποχρεωτική 

Ε²: Επιλογής 

mailto:epo@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Οδηγίες για την επιλογή Θ.Ε. 

Οι Θ.Ε. του πρώτου (1ου) και του δεύτερου (2ου) έτους είναι υποχρεωτικές.  

Κατά το πρώτο έτος σπουδών, συνιστάται οι φοιτήτριες/τές να επιλέξουν τις Θ.Ε. ΕΠΟ10 και 

ΕΠΟ31 οι οποίες είναι εναρκτήριες. Εάν δεν διαθέτουν χρόνο, πρέπει να επιλέξουν τη Θ.Ε. 

ΕΠΟ10. Εάν διαθέτουν χρόνο που τους επιτρέπει να επιλέξουν πέραν των δύο Θ.Ε., τότε εκτός 

από τις ΕΠΟ10 και ΕΠΟ31, μπορούν να μελετήσουν και την ΕΠΟ21. 

Προκειμένου η/ο φοιτήτρια/τής να επιλέξει τη Θ.Ε. ΕΠΟ11 ή/και ΕΠΟ22 του δεύτερου έτους (2ου) 

θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς και τις δύο Θ.Ε. του πρώτου έτους (1ου) ΕΠΟ10 και 

ΕΠΟ31.  

Από τις ΘΕ του τρίτου έτους (3ου), η/ο φοιτήτρια/τής πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τη 

Θ.Ε. ΕΠΟ20 και να επιλέξει ακόμα δύο από τις Θ.Ε. του τρίτου έτους (3ου).  

Από τις ΘΕ του τέταρτου έτους (4ου), η/ο φοιτήτρια/τής πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά 

τη Θ.Ε. ΕΠΟ41 και να επιλέξει ακόμα δύο από τις Θ.Ε. του τέταρτου έτους (4ου). 

Προκειμένου, στο τέταρτο έτος (4ο), να επιλέξει η/ο φοιτήτρια/τής τη Θ.Ε. ΕΠΟ41 πρέπει να έχει 

ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τις 9 Θ.Ε. των τριών πρώτων ετών. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου έτους 

και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους. 

Μπορείτε να επιλέγετε έως τρεις ΘΕ κάθε ακαδημαϊκό έτος. 

Για την απόκτηση Πτυχίου η/ο φοιτήτρια/τής πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς 12 Θ.Ε. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΠΟ10: ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ10 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ «Γενική Ιστορία της Ευρώπης» είναι η εξοικείωση του 

φοιτητή με τη γενική ιστορική εξέλιξη του ευρωπαϊκού κόσμου από τον 6ο έως τα τέλη του 20ου 

αιώνα. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές 

αναμένεται να είναι σε θέση:  

- Να περιγράφουν και να προσδιορίζουν τις σημαντικότερες ιστορικές εξελίξεις που 

διαμόρφωσαν την Ευρώπη και την πολιτισμική της ταυτότητα από το τέλος του αρχαίου 

κόσμου μέχρι τη σύγχρονη εποχή.  

- Να εξηγούν και να αξιολογούν τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην ανάδυση των 

ποικίλων ευρωπαϊκών πολιτικών θεσμών, των θρησκευτικών συστημάτων και των 

διανοητικών φαινομένων από τον Μεσαίωνα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. 

- Να παραγάγουν ουσιαστικά επιχειρήματα, με τα οποία θα διαφωτίζουν και θα εξηγούν 

τα γεγονότα και τις εξελίξεις, τις αιτίες τους, τα αποτελέσματά τους και τις 

μακροπρόθεσμες συνέπειές τους. 

- Να αναγνωρίζουν και να συζητούν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των ποικιλόμορφων 

ιστορικών διαδρομών της ευρωπαϊκής ιστορίας. 

- Να προσδιορίζουν και να συζητούν τις πιο σημαντικές ιστορικές συνέχειες και 

ασυνέχειες της ευρωπαϊκής ιστορίας. 
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Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Εισαγωγή στην Ιστορία της Ευρώπης. 

- Γενική επισκόπηση των περιόδων στ' έως τον κ΄ αιώνα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ21: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ21 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας» είναι η 

εξοικείωση της/του φοιτήτριας/τή με τα σημαντικότερα λογοτεχνικά ρεύματα που 

αναπτύχθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο από τον 6ο έως και τον 20ό αιώνα, καθώς και η άσκηση 

στην κριτική ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι 

ικανή/ός: 

- Να γνωρίζει τις βασικές περιόδους και να διακρίνει τα καλλιτεχνικά ρεύματα/τις 

πνευματικές τάσεις που αποτελούν σταθμούς στην ιστορία της λογοτεχνίας των 

ευρωπαϊκών χωρών από τον 12ο αι. έως και τον 20ο αι. 

- Να γνωρίζει κορυφαίους συγγραφείς και έργα που ανήκουν στον "κανόνα" της 

ευρωπαϊκής λογοτεχνίας από τον 12ο αι. έως και τον 20ό αι. και τα βασικά λογοτεχνικά 

είδη (genres) που αναπτύχθηκαν σε διάφορες περιόδους της ευρωπαϊκής λογοτεχνικής 

ιστορίας από τον 12ο αι. έως και τον 20ό αι., τις εκφάνσεις και τις μετεξελίξεις τους μέσα 

στο χρόνο. 

- Να αναλύει λογοτεχνικά κείμενα σχετικά με το είδος τους, τη θεματική τους, το ύφος 

τους, τις ιδεολογικές τους προεκτάσεις. 

- Να συγκρίνει λογοτεχνικά κείμενα ίδιας ή διαφορετικής παράδοσης ή τάσης βάσει της 

θεματικής τους, των ειδολογικών και των υφολογικών τους χαρακτηριστικών, αλλά και 

των ιδεών που πραγματεύονται.  

- Να συνθέτει εργασίες όπου θα δύναται να συνδυάσει διαδοχικά γραμματολογικά 

στοιχεία, που αφορούν σε συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη ή έργα, με τη μορφολογική 

και ιδεολογική ανάλυσή τους. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Εισαγωγή στην Ιστορία της Λογοτεχνίας 

- Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τον στ' έως τον κ΄ αιώνα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 
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Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ31: ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ31 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θ.Ε. "Οι επιστήμες της φύσης και του ανθρώπου στην Ευρώπη" 

αποτελεί μία επισκόπηση της ιστορίας της επιστήμης στην Ευρώπη από τον Μεσαίωνα ως τον 

20ό αιώνα. Παρουσιάζονται τόσο τα στάδια στην ανάπτυξη της επιστήμης σε διάφορους τομείς -

με έμφαση στις επιστήμες της φύσης - όσο και οι θεωρίες για την επιστημονική γνώση που 

αναπτύσσονται παράλληλα. Ο στόχος είναι μία πρώτη επαφή και γνώση αυτής της 

συναρπαστικής ιστορίας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα 

είναι σε θέση να: 

- Αφηγηθούν τα σπουδαιότερα επεισόδια από την ιστορία της επιστήμης και να 

περιγράψουν τις σημαντικότερες γνωσιολογικές διαμάχες μέσα από τις οποίες η 

επιστήμη πήρε τη σημερινή μορφή της. 

- Εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους η επιστήμη σήμερα αποτελεί το ηγεμονικό 

γνωσιολογικό πρότυπο, αλλά και τις αντιφάσεις που είναι συνυφασμένες με αυτό το 

πρότυπο, όσον αφορά τη βεβαιότητα της γνώσης. 

- Σκιαγραφήσουν το ρόλο της επιστήμης και της τεχνολογίας στη διαμόρφωση του 

ευρωπαϊκού πολιτισμού. 

- Αντιληφθούν, να αναλύσουν και να συζητήσουν τα προβλήματα που θέτει σήμερα στην 

κοινωνία η επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη. 

- Συμβάλουν στη λύση ζητημάτων επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Η Ιστορία και η Θεωρία των Επιστημών κατά το Μεσαίωνα 

- Η Ιστορία και η Θεωρία των Επιστημών στη Νεότερη Ευρώπη 

- Η εποχή του Θετικισμού και η υπέρβασή του 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ11: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ11 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
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Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:  

Σκοπός της ΘΕ «Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης» είναι η εξοικείωση της/του 

φοιτήτριας/τή με το αντικείμενο ώστε να κατανοήσει την περιοδολόγηση διαδικασιών και την 

αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε οικονομικές δομές και συγκυρίες, ανάμεσα σε οικονομικά και 

κοινωνικά φαινόμενα που καθόρισαν τη φυσιογνωμία της Ευρώπης. Η Θ.Ε. καλύπτει εξελίξεις 

από τον πρώιμο μεσαίωνα, ως τον ύστερο 20ό αιώνα. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες 

και οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

- Να διαχωρίσουν την Οικονομική Ιστορία από τη Γενική Ιστορία. 

- Να αξιολογούν και να συγκρίνουν θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις της 

οικονομικής και της κοινωνικής ιστορίας  

- Να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν και να εξηγούν βασικές διαδικασίες της μακρο-

οικονομικής ανάπτυξης: τη μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό και τις 

διάφορες μορφές της, τις διάφορες φάσεις της βιομηχανικής επανάστασης, την 

εκδήλωση οικονομικών κρίσεων. 

- Να μπορούν να αναπτύσσουν συνθετικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε: α. να 

αναλύουν και να συγκρίνουν πρότυπα ανάπτυξης του Βορρά, του Νότου και της 

Ανατολής, β. να διακρίνουν μορφές και φάσεις παγκοσμιοποίησης. 

- Να αξιολογούν κριτικά την επίδρασή των διαδικασιών αυτών στη δομή και τη μεταβολή 

της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων. 

- Να έχουν αποκτήσει τις βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Ιστορία, την 

Κοινωνική Ιστορία και την Ιστορία των Επιχειρήσεων, στις επιχειρησιακές (business) 

σπουδές στα Οικονομικά, καθώς επίσης στον τομέα των Ευρωπαϊκών Σπουδών. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Εισαγωγή στην Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 

- Κοινωνική και οικονομική εξέλιξη από τον στ΄ έως και τον κ΄ αιώνα 

Προαπαιτούμενα: ΕΠΟ10 και ΕΠΟ31 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ12: ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ12 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:Η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) ΕΠΟ 12 είναι μία από τις λίγες Θ.Ε. του 

Προγράμματος Σπουδών (Π.Σ.) στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ), που αναφέρεται στη σύγχρονη 

Ευρώπη του 20oύ και 21ου αιώνα. Αναφέρεται στο πολυπρισματικό γνωστικό πεδίο της 

Γεωγραφίας και αναλυτικότερα στην Ανθρωπογεωγραφία και τον Υλικό Πολιτισμό της Ευρώπης 

με ματιές προς το παρελθόν, που ερμηνεύει πολλές από τις σημερινές διαρθρώσεις, αλλά και 

προς το μέλλον, προς την παγκοσμιοποίηση και τις χωρικές επιπτώσεις της τεχνολογικής 

ανάπτυξης. Επιδιώκεται η παρουσίαση διαφορετικών απόψεων και οι φοιτήτριες/ές καλούνται 
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να προσεγγίζουν το υλικό τους κριτικά και να στοχάζονται πάνω στις διάφορες προσεγγίσεις και 

εκδοχές για την κατανόηση της πραγματικότητας.  

Η Θ.Ε. ΕΠΟ 12 φιλοδοξεί να σας εισαγάγει σε έναν τύπο μελέτης και σε μια πανεπιστημιακή 

οπτική της Γεωγραφίας της Ευρώπης διαφορετική από αυτήν που μέχρι σήμερα έχετε γνωρίσει, 

στα μαθητικά σας, κυρίως, χρόνια. Η παραδοσιακή μορφή εκμάθησης της Γεωγραφίας, η 

«σχολική» Γεωγραφία, προσδιορίζεται από την περιγραφική της διάσταση (όπως στην Ιστορία 

τονίζεται η παραθετική διάσταση). Η επιστήμη της Γεωγραφίας, αντίθετα, απομακρύνεται από 

την περιγραφή για να εξηγήσει τις χωρικές διαρθρώσεις και να ερμηνεύσει πλείστα κοινωνικο - 

οικονομικά φαινόμενα με επίκεντρο τη χωρικότητα της κοινωνικής ζωής και γενικότερα το χώρο. 

Η Θ.Ε. ΕΠΟ 12 επιλέγει από το τεράστιο φάσμα μιας επιστήμης όσα ενδιαφέρουν τις/τους 

φοιτήτριες/τές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού με τριπλό σκοπό:  

- Να σας εισαγάγει στην επιστήμη της Γεωγραφίας όπως θεραπεύεται στα Ευρωπαϊκά 

Πανεπιστήμια και να εμβαθύνει στις ανακατατάξεις στη γεωγραφική επιστημολογία, την 

αφήγηση, τις μεθόδους και τους τρόπους ερμηνείας θεμελιωδών κοινωνικο-οικονομικών 

φαινομένων 

- Να συνδέσει τη Γεωγραφία με την ευρωπαϊκή σκέψη και πολιτισμό - υλικό αλλά και 

άυλο και πνευματικό, μια και αυτά είναι όλα αλληλένδετα - στην εξέλιξή του, 

παρακολουθώντας την Κοινωνική και Πολιτιστική Γεωγραφία της Ευρώπης  

- Να σας εισαγάγει σε συγκεκριμένα ζητήματα αναδιάρθρωσης του χώρου στη σύγχρονη 

Ευρώπη με έμφαση στις Ανθρωπογεωγραφικές διαδικασίες από τον 19ο έως και τον 21ο 

αιώνα σε αλληλεπίδραση με τον υλικό πολιτισμό, την τεχνολογική ανάπτυξη, την 

κοινωνικο-οικονομική αναδιάρθρωση και τις πολιτικές διεργασίες στο χώρο της Ευρώπης 

Όταν θα έχετε μελετήσει το Διδακτικό Υλικό που προσφέρεται στην ΘΕ ΕΠΟ 12, θα μπορείτε να 

κατανοήσετε την αλληλεπίδραση χώρου και ανθρώπινης δραστηριότητας διαμεσολαβούμενης 

από τις επιστημολογικές καμπές και τις γεωγραφικές φαντασίες. Θα μπορείτε επίσης να 

διακρίνετε τις διαχρονικές ανακατατάξεις σημαντικών φαινομένων στο χώρο, που ερμηνεύουν 

και ερμηνεύονται από πολιτιστικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και δομές 

στην Ευρώπη και στους τόπους της, στο πλαίσιο των διαδικασιών παγκοσμιοποίησης. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΠΟ12 αναμένεται ότι οι 

φοιτητές θα δύνανται, 

- Να κατανοούν την έννοια και τη σημασία της «Ευρώπης» από τότε που κατονομάστηκε 

στην αρχαιότητα, να αναγνωρίζουν τα σύνορά της σε διάφορες περιόδους και να 

ανακαλούν τους μετασχηματισμούς των ορίων γύρω από και εντός της Ευρώπης, καθώς 

και τις ανακατατάξεις και ιεραρχήσεις των συνόρων από το 16ο αιώνα και τις περιόδους 

της αποικιοκρατίας και της παγκοσμιοποίησης, μέχρι την ευρωπαϊκή ενοποίηση και την 

κρίση της ΕΕ στις ημέρες μας. 

- Να εξετάζουν τη Γεωγραφία όπως θεραπεύεται στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, ως 

κεντροβαρική επιστήμη του χώρου που εδράζεται στην αρχαία ελληνική επιστημονική 

παράδοση, και να συνειδητοποιοήσουν την υποβάθμιση της επιστήμης αυτής στη 

σύγχρονη Ελλάδα. Να διαχωρίζουν την σύνθετη και διεπιστημονική προσέγγιση που 

εφαρμόζει η συγκεκριμένη επιστήμη από την περιγραφική (σχολική) Γεωγραφία. 

- Να κατανοούν το ρόλο της Γεωγραφίας στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, 

υλικού αλλά και του αλληλένδετου άυλου και πνευματικού, και αντιστρόφως. Να 

αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες κατασκευής της ευρωπαϊκής και της εθνικής ταυτότητας 

να εκτιμούν και να αξιολογούν τον πρωταρχικό ρόλο της χωρικότητας στον Ευρωπαϊκό 

πολιτισμό, και να κατανοούν τις αλλαγές στους Ευρωπαϊκούς πολιτισμούς σε συνάρτηση 

με το χώρο τους. 
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- Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις επιστημολογικές τομές στην Γεωγραφία και να 

κατανοούν τις διαφοροποιήσεις στην αφήγηση, τις μεθόδους και τους τρόπους 

ερμηνείας θεμελιωδών κοινωνικο-οικονομικών φαινομένων. Να κατανοούν την 

αλληλεπίδραση χώρου και ανθρώπινης δραστηριότητας διαμεσολαβούμενης από τις 

επιστημολογικές καμπές και τις γεωγραφικές φαντασίες, κεντροβαρικές στον Ευρωπαϊκό 

πολιτισμό. 

- Να αναλύουν την άνιση ανάπτυξη στο γεωγραφικό χώρο, από το παγκόσμιο μέχρι το 

τοπικό επίπεδο, τις ανισότητες μεταξύ Ευρωπαϊκών περιφερειών, τη συμβολή 

συγκεκριμένων τόπων στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, στις επιστήμες, στην ανάπτυξη, και να 

αντιλαμβάνονται τη χωρική αλληλεπίδραση, τη δικτύωση και τον κοσμοπολιτισμό των 

καινοτομικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών. 

- Να αναλύουν πλείστες διαδικασίες διαφοροποίησης και αναδιάρθρωσης του χώρου στη 

σύγχρονη Ευρώπη και τις περιφερειακές υποδιαιρέσεις της, από την εποχή της 

βιομηχανικής επανάστασης μέχρι την παγκοσμιοποίηση – κυρίως από τον 19ο έως και 

τον 21ο αιώνα – και συγκεκριμένα:  αστικοποίηση, αστικό τοπίο από την ανθρωπο-

οικολογία μέχρι τη μετανεωτερικότητα, μετανάστευση, βιομηχανική αναδιάρθρωση, 

τεχνολογική ανάπτυξη, κοινωνικο-οικονομικό μετασχηματισμό, πολιτικές διεργασίες και 

κινήματα στο χώρο της Ευρώπης. 

- Να κατανοούν και να ερμηνεύουν χαρτογραφικά δεδομένα μετά από εξοικείωση με τους 

χάρτες και τη θεματική χαρτογραφία της Ευρώπης. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Γενική Γεωγραφία 

- Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ22: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ22 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας "Φιλοσοφία στην Ευρώπη" είναι να 

σας φέρει σε επαφή με τις φιλοσοφικές ιδέες που διαμόρφωσαν αλλά και συνεχίζουν να 

διαμορφώνουν την πνευματική ταυτότητα της Δύσης, από τη σκοπιά κυρίως της γνωσιολογίας, 

της ηθικής και της πολιτικής φιλοσοφίας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που ολοκληρώνουν με επιτυχία τη ΘΕ ΕΠΟ22 

αναμένεται να αναπτύξουν μια σειρά δεξιοτήτων εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι οι 

ακόλουθες: 

- Η ικανότητα να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις σημαντικότερες έννοιες και θεωρίες 

που αναπτύχθηκαν στον χώρο της φιλοσοφίας καθώς και να τις εντάσσουν στο ιστορικό 

πλαίσιο εντός του οποίου αναδύθηκαν. 
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- Η ικανότητα σύγκρισης και αξιολόγησης διαφορετικών ή και αντιμαχόμενων 

φιλοσοφικών παραδόσεων και επιχειρημάτων.  

- Η ανάπτυξη του αυτόνομου κριτικού στοχασμού αλλά και αναλυτική ικανότητας, που 

μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά και στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων 

προσωπικοτήτων και συνεπώς και υπεύθυνων και ενεργών πολιτών.  

- Η μελέτη και ερμηνεία πρωτότυπων φιλοσοφικών κειμένων καθώς και η κριτική 

αποτίμηση της  δευτερεύουσας βιβλιογραφίας. 

- Η ανάπτυξη και τεκμηρίωση λογικών επιχειρημάτων  

- Η συγγραφή φιλοσοφικών δοκιμίων ακαδημαϊκού χαρακτήρα. 

- Η σύνδεση των προβληματισμών του φιλοσοφικού στοχασμού με την τρέχουσα 

κοινωνική πραγματικότητα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Η ΘΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα): 

- Η Φιλοσοφία από τον στ΄- ιστ΄ αιώνα 

- Η εποχή του Διαφωτισμού (Ιζ΄- ιη΄αιώνας) 

- Νεότερα και σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα (ιθ΄- κ΄αιώνας) 

Προαπαιτούμενα: ΕΠΟ10 και ΕΠΟ31. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ20: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Ε.: ΕΠΟ20 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

 Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της Θεματικής Ενότητας "Η Ιστορία των Τεχνών στην 

Ευρώπη" είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με τον εικαστικό χώρο της Ευρώπης και η 

γνωριμία σημαντικών έργων τέχνης από τον 15ο μέχρι τον 20ό αιώνα.  

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, η/ο φοιτήτρια/τής θα 

είναι σε θέση να:  

- Αναφέρει καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά, ονόματα σημαντικών καλλιτεχνών, 

αρχιτεκτονικά στοιχεία, παραδείγματα έργων, καλλιτεχνικές καινοτομίες, ιστορικούς 

παράγοντες, καλλιτεχνικά προγράμματα, κατηγορίες καλλιτεχνικών θεμάτων, βασικά 

χαρακτηριστικά μουσικών ειδών  

- Εκθέτει ομοιότητες/διαφορετικές εικαστικών έργων, κατευθύνσεις στην αρχιτεκτονική σε 

σχέση με την τεχνολογία και την αισθητική  

- Διακρίνει καλλιτεχνικά στυλ, διαφορές ανάμεσα σε καλλιτεχνικά στυλ, εικονογραφικά 

στοιχεία, ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, μουσικά ιδιώματα, τεχνοτροπικά 

χαρακτηριστικά, τη συμβολή των μουσικών ειδών στην εξέλιξη της μουσικής, 

νεωτερισμούς στην μουσική  
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- Κατανοεί καλλιτεχνικά ιδιώματα, μουσικούς όρους, μεθόδους της μουσικής, μεταβάσεις 

στη μουσική, εξελίξεις στις εικαστικές τέχνες και την μουσική, χρήση και δυνατότητες 

νέων υλικών στην τέχνη  

- Περιγράφει εικαστικά και μουσικά έργα, καλλιτεχνικά φαινόμενα, τεχνοτροπικά 

ευρήματα, καλλιτεχνικές τεχνικές, αρχιτεκτονικά-κατασκευαστικά προβλήματα, μουσικά 

είδη, μουσικά φαινόμενα, μουσικά χαρακτηριστικά, χρήση μουσικών οργάνων, μουσικές 

φόρμες, χρήση μουσικών φορμών 

- Αναλύει τη σχέση ιστορίας/τέχνης, τη σημασία της καλλιτεχνικής παραγωγής, τα 

καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά, τους καλλιτεχνικούς όρους, τα καλλιτεχνικά κινήματα και 

τις μουσικές φόρμες, εικονογραφικά θέματα  

- Εξετάζει τις αλλαγές στην τέχνη, διαφορές ανάμεσα στα στυλ, ανάπτυξη μουσικών ειδών, 

μεταβάσεις στην εξέλιξη της μουσικής, τους καλλιτεχνικούς στόχους, τις καλλιτεχνικές 

τεχνικές, τον τρόπο λειτουργίας των εικαστικών έργων, τα μουσικά επιτεύγματα, ειδικά 

μορφολογικά στοιχεία, καλλιτεχνικές κατηγορίες και τάσεις  

- Συσχετίζει/αντιπαραθέτει εικαστικά και μουσικά έργα, θεωρίες της τέχνης, καλλιτεχνικά 

στυλ  

- Εξειδικεύει ατομικά καλλιτεχνικά στοιχεία. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Εικαστικές Τέχνες στο Μεσαίωνα έως την ύστερη Αναγέννηση 

- Οι Εικαστικές Τέχνες από τη ύστερη Αναγέννηση (Μανιερισμός 1530) έως το τέλος του 

20ου αιώνα 

- Η μουσική στην Ευρώπη 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ30: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ30 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) ή Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η θεματική αυτή ενότητα χωρίζεται σε τρία μέρη. Στόχος του πρώτου 

μέρους είναι να παρουσιάσει τον Βυζαντινό πολιτισμό σε παράλληλη πορεία με τον πολιτισμό 

που αναπτύχθηκε στη Δύση και να ανιχνεύσει τις διάφορες πτυχές αλληλεπίδρασής τους. Τα δύο 

επόμενα μέρη πραγματεύονται δυο νευραλγικές για τη διαμόρφωση του Δυτικού πολιτισμού 

ιστορικές περιόδους, όπως η Αναγέννηση και η Μεταρρύθμιση, με τις οποίες έχετε ήδη έρθει σε 

μια πρώτη επαφή από τη μελέτη της Γενικής Ιστορίας. 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Mετά την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες/τές 

θα είναι σε θέση: 

- να ανακαλούν στη μνήμη τους και να αναγνωρίζουν κομβικά γεγονότα που σφράγισαν 

την πορεία της βυζαντινής Ανατολής και της λατινοϊταλικής Δύσης καθώς και τις μεταξύ 

τους σχέσεις. 
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- να περιγράφουν και να ερμηνεύουν φαινόμενα σύγκλισης, απόκλισης και σύγκρουσης 

των δύο κόσμων, χρησιμοποιώντας εύστοχα παραδείγματα. 

- να αναλύουν παράγοντες που άσκησαν αποφασιστική επίδραση στις σχέσεις των δύο 

κόσμων και να διακρίνουν τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις τους.  

- να αναπτύσσουν προβληματισμό για επιμέρους θεματικές των πολύπλοκων σχέσεων 

Ανατολής-Δύσης και να μπορούν να συνθέτουν κείμενα, έχοντας επιλέξει υλικό από 

δημοσιευμένες πηγές. 

- να προβαίνουν σε εκτιμήσεις για τις διακυμάνσεις στις σχέσεις των δύο κόσμων και να 

αποφαίνονται με κριτική ικανότητα και συγκροτημένη επιχειρηματολογία για τα 

ζητήματα αυτά.  

- να αξιοποιούν το γνωστικό υλικό για την πληρέστερη κατανόηση της εξέλιξης των 

σχέσεων Ανατολής-Δύσης κατά τους νεότερους και σύγχρονους χρόνους. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Βυζαντινός και Δυτικός Πολιτισμός: Συγκλίσεις και αποκλίσεις 

- Αναγέννηση και ουμανισμός 

- Μεταρρύθμιση και αντιμεταρρύθμιση 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ32: ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ32 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

 Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) ή Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι να παρουσιάσει δύο από τους θεσμούς που 

συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και, κατά συνέπεια, 

στη συνολική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού, την εκπαίδευση και την εκκλησία. 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με το πέρας της ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται:  

- Να κατανοούν την εκπαίδευση ως έναν από τους βασικότερους θεσμούς που 

συμβάλλουν στην διαμόρφωση των κοινωνικών σχηματισμών και μετασχηματισμών. 

- Να ανασχηματίζουν τις αντιλήψεις τους για την εκπαίδευση: από ελληνοκεντρικές να τις 

εμπλουτίσουν με το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο παράδειγμα. 

- Επίσης, να καλλιεργήσουν τις δυνατότητες τους να διαπραγματεύονται μείζονα 

κοινωνικά ζητήματα διαμέσου της συσχέτισης με τις εκπαιδευτικές εξελίξεις.  

- Να επιτυγχάνουν μία αμφίδρομη διαδικασία κατανόησης των εκπαιδευτικών 

συστημάτων: από το παρελθόν προς το παρόν και αντιστρόφως. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Εκπαίδευση 

- Εκκλησία & Μοναχισμός 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 
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Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ33: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ33 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) ή Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Έχετε επιλέξει να σπουδάσετε μια από τις λίγες ΘΕ του ΕΠΟ που 

αφορούν το Β’ ήμισυ του 20ου αιώνα και τον 21ο και αναλύουν σύγχρονα ζητήματα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγκαστικά, εδώ συμπτύσσονται τα πλέον θεμελιώδη θέματα του 

σύγχρονου Ευρωπαϊκού Πολιτισμού σε 3 βιβλία. Η μελέτη τους σκοπεύει: Α) Να σας εισαγάγει 

στις βασικές συνιστώσες της δημιουργίας και της εξέλιξης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ., 

Ε.Ε.) και στις ιστορικές συνθήκες οι οποίες επηρέασαν την πορεία της ενοποίησης κατά το Β’ 

μισό του περασμένου αιώνα. Β) Να σας παρουσιάσει, ιδιαίτερα συνοπτικά, τη δομή και θεσμική 

συγκρότηση της σύγχρονης Ευρώπης των 25 κρατών-μελών. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΠΟ33 αναμένεται ότι οι 

φοιτητές θα μπορούν να γνωρίζουν και να αναλύουν με προσέγγιση διεπιστημονική και κριτική, 

- Τη μεταβαλλόμενη έννοια της «Ευρώπης» και τις βασικές συνιστώσες της δημιουργίας 

και της εξέλιξης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ., Ε.Ε.), των 27 και σύντομα των 28, της 

συγκρότησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), της πολιτικής Ευρωπαϊκής 

γειτονίας μέσα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ), 

της αλλαγής και ιεράρχησης των συνόρων, των διακρίσεων μεταξύ ΕΕ και Ευρωζώνης σε 

αντιδιαστολή με την «λοιπή» Ευρώπη σε διάφορες χρονικές περιόδους, καθώς και τις 

πολιτιστικές συνέπειες αυτών στις έννοιες του έθνους κράτους, ιδιότητας του πολίτη, 

πολιτιστικής ταυτότητας και κοσμοπολιτισμού κατά την πορεία της ενοποίησης από τον 

περασμένο αιώνα. 

- Τις συνιστώσες και τις επιπτώσεις των διαδοχικών διευρύνσεων και τις ανακατατάξεις, 

μεταβάσεις και μεταμορφώσεις του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, που αυτές δημιούργησαν 

και δημιουργούν, καθώς και τη μοναδικότητα του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης που συνιστά μια ιδιότυπη μορφή συνεργασίας μεταξύ εθνών κρατών, 

κοινής οργάνωσης θεσμικών πλαισίων και ανάπτυξης πολιτικών που αποτελεί 

ιδιαιτερότητα της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. 

- Τη σημερινή δυναμική του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Χώρου και τη διαδικασία 

εξευρωπαϊσμού ως αμφιλεγόμενου πολιτισμικού προτάγματος, σε αντιδιαστολή με τις 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους-μέλους στο πλαίσιο των γενικότερων 

τάσεων που διαμορφώνονται στην πορεία Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Η ΕΕ εμπεριέχει 

διαφορετικά, ενίοτε και αντιφατικά, πολιτισμικά συλλογικά αξιακά διακυβεύματα, τα 

οποία αποτυπώνονται σε θεσμική οργάνωση αφενός και διαφορετικότητα κοινωνιών 

πολιτών αφετέρου, και η ΕΠΟ33 οδηγεί τους φοιτητές στην κατανόησή τους. 

- Την πολιτική και θεσμική διάσταση του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού με το φαινόμενο της 

Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που μετασχημάτισε την πολιτική και την διπλωματία όπως και 
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την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή στην Ευρώπη: τη δομή, τη θεσμική 

συγκρότηση και τις πολιτικές της σύγχρονης Ευρώπης των 27 κρατών-μελών, με 

κατεύθυνση προς το νεωτερικό πολιτισμό ως σύστημα θεσμών και πρακτικών, που 

αναπτύσσονται από κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, καθώς και την εδραίωση ενός 

ιδιότυπου διευθυντηρίου εντός της ΕΕ υπό την ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού, που 

με τις αποφάσεις του συντελεί αλλά και ταυτόχρονα αδυνατεί να διαχειριστεί την κρίση 

κατά τον 21ο αιώνα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Η μεταπολεμική διαδικασία δημιουργίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων & η 

παρακολούθηση της εξέλιξής της  

- Η δημιουργία θεσμικών οργάνων, πολιτικών & διαδοχικών διευρύνσεων μέχρι σήμερα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ42: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ42 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) ή Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές με την ολοκλήρωση την ΘΕ ΕΠΟ42 θα μπορούν με 

επάρκεια: 

- Να ανασύρουν, να διατυπώνουν και να αναπαράγουν τα βασικά επιχειρήματα σχετικά 

με τη γέννηση και εξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος όπως αυτό σχηματίστηκε και 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. 

- Να αναζητούν και να διατυπώνουν αλυσίδες επιχειρημάτων σχετικά με την συγκρότηση 

του εκσυγχρονιστικού παραδείγματος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, καθώς 

επίσης να μπορούν να δικαιολογούν και να διαπιστώνουν τους παράγοντες και τους 

μηχανισμούς που επιδρούν στην επέκταση του καπιταλισμού σε χώρες εκτός του 

Δυτικού κόσμου. 

- Να συνδιαλέγονται με το θεωρητικό υλικό που διδάχθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος, 

καθώς επίσης να είναι σε θέση να αναλύουν και να συγκρίνουν τη χρήση των 

θεωρητικών εννοιών από διαφορετικούς επιστήμονες και διανοητές.  

-  Να κατανοούν και να αξιοποιούν τις θεωρητικές έννοιες που διδάχθηκαν στο πλαίσιο 

του μαθήματος (όπως π.χ. κοινωνική δομή, κοινωνική δράση, κοινωνικό κεφάλαιο, 

κοινωνία πολιτών, κ.λπ.) και να τις αντιπαραθέτουν στη σύγχρονη κοινωνική 

πραγματικότητα εντός της οποίας ζουν και δραστηριοποιούνται.  

- Να κατανοούν τις διαφορές μεταξύ των θεωρητικών εννοιών/εργαλείων, των 

παρατηρήσεων βάσει των θεωρητικών εννοιών και της εμπειρικής πραγματικότητας που 

βιώνουν ή έχουν πληροφόρηση, ώστε να κατανοήσουν τη χρησιμότητα όπως και τους 

περιορισμούς της θεωρίας για τη μελέτη των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και 

πολιτισμικών φαινομένων. 
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- Να αξιολογούν και να ερμηνεύουν τα σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα εντός του 

ιστορικού, κοινωνικοπολιτικού και πολιτισμικού πλαίσιου στο οποίο εκδηλώνονται, ενώ 

παράλληλα να κατασκευάζουν ερμηνείες για τα φαινόμενα αυτά 

βασιζόμενοι/βασιζόμενες σε επιχειρήματα που έχουν συγκροτηθεί στη βάση των 

παρατηρήσεων που έχουν κάνει. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Η θέση του Weber για την προτεσταντική ηθική της εργασίας 

- Φιλελεύθερος ριζοσπαστισμός και επαναστατικά κινήματα κατά το ιθ΄ αιώνα 

- Αποικίες και ανταγωνισμοί 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ43: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ43 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) ή Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της παρούσας θεματικής ενότητας είναι α) να εξετάσει την 

έννοια της ιδεολογίας β) να παρουσιάσει συγκριτικά τις σημαντικότερες πολιτικές ιδεολογίες της 

εποχής μας, ανιχνεύοντας τις ιστορικές καταβολές τους και εξετάζοντας τόσο τη θεωρητική τους 

σημασία όσο και τις πρακτικές προεκτάσεις τους. Πρόκειται για τις ιδεολογίες του 

Φιλελευθερισμού, του Συντηρητισμού, του Σοσιαλισμού, του Εθνικισμού, του Αναρχισμού, του 

Φασισμού, του Φεμινισμού, του Οικολογισμού, και του Θρησκευτικού Ζηλωτισμού.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Έχοντας ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα οι 

φοιτήτριες/τές αναμένεται να: 

- Διαθέτουν επαρκή κατανόηση της έννοιας της ιδεολογίας και του πολλαπλού της ρόλου 

στον πολιτικό και κοινωνικό βίο. 

- Μπορούν να αξιολογούν τη σχέση ανάμεσα στην ιδεολογία και τη θεωρία και να 

τοποθετούνται στην αντιπαράθεση γύρω από το τέλος των ιδεολογιών. 

- Είναι εξοικειωμένοι με τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φιλελευθερισμού, του 

σοσιαλισμού, του συντηρητισμού, του φασισμού, του αναρχισμού και του εθνικισμού. 

- Έχουν την ικανότητα να εκθέτουν και να αναλύουν τις βαθύτερες αρχές οι οποίες 

διέπουν κάθε ιδεολογία και να αξιολογούν τις κριτικές που απευθύνει η μία ιδεολογία 

στην άλλη. 

- Αντιλαμβάνονται κριτικά τις ιδεολογικές απαρχές εναλλακτικών δημόσιων πολιτικών. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Ευρωπαϊκές πολιτικές ιδεολογίες κατά τον 20ο αιώνα με έμφαση στα πιο σύγχρονα 

ιδεολογικά ρεύματα, ιδιαίτερα κατά τη Μετασοβιετική Περίοδο 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 
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της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ41: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ41  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

 Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές ολοκληρώνοντας την ΘΕ ΕΠΟ 41 θα πρέπει να 

είναι σε θέση να: 

- ανακαλούν, σκιαγραφούν και περιγράφουν βασικές διαστάσεις της κοινωνικής σκέψης 

αναφορικά με το ζήτημα της νεωτερικότητας 

- συζητούν, συγκρίνουν και αναλύουν τις σχετικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε 

στοχαστές και σχολές σκέψης ως προς την νεωτερικότητα 

- εντάσσουν τις θεωρητικές αυτές αναζητήσεις με τον τεράστιο πρακτικό αντίκτυπό τους 

στο ευρύ ρεύμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της επιτεινόμενης παγκοσμιοποίησης 

του. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Ο Βιτγκενστάιν και η φιλοσοφία της γλώσσας 

- Οι επιστήμες του ανθρώπου 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ  

 

Σκοπός  

Σκοπός του Προγράμματος είναι η προσφορά γνώσεων γύρω από την εξέλιξη και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτισμού και να παρουσιάσει διαχρονικά τη συνεισφορά του. 

 

Περιγραφή 

Το Πρόγραμμα Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός» (ΠΣ ΕΛΠ) αποτελεί το μοναδικό πρόγραμμα 

που προσφέρει διεπιστημονική και διαχρονική σπουδή των πτυχών, των εκφάνσεων και της 

συμβολής του ελληνικού πολιτισμού στο ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Με το συγκεκριμένο 

Πρόγραμμα Σπουδών, που αποτελεί πλέον ένα καταξιωμένο πτυχιακό πρόγραμμα με σημαντική 

προσφορά, επιτεύχθηκε από το ΕΑΠ η προσφορά πανεπιστημιακών σπουδών με πρωτότυπο και 

εναλλακτικό χαρακτήρα σε σχέση με τα συμβατικά πανεπιστήμια.  

Tο Πρόγραμμα συνδυάζει: 

- τη μελέτη της ιστορίας ως υπόβαθρο,  
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- τη μελέτη της πνευματικής δημιουργίας (λογοτεχνία, φιλοσοφία, επιστήμες), των τεχνών 

(εικαστικές τέχνες, πολεοδομία, θέατρο, χορός, μουσική, κινηματογράφος, κ.ά.) και  

- τη μελέτη της κοινωνικής ζωής (πολιτική οργάνωση, δημόσιος και ιδιωτικός βίος, το 

διασπορικό φαινόμενο, υποδοχή και ένταξη του παρελθόντος στη σημερινή ελληνική 

πραγματικότητα),  

ενώ ενθαρρύνει τη συνεξέταση των πολιτιστικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν και 

εκδηλώνονται στον ελληνικό χώρο με το ευρύτερο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς. 

Οι συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες που συναπαρτίζουν το Πρόγραμμα είναι δώδεκα (12) και 

αντιστοιχούν σε ουσιώδεις και διεθνώς αναγνωρισμένες διαστάσεις της συμβολής του ελληνικού 

πολιτισμού. Οι φοιτήτριες/ές αποκτούν θεωρητική κατάρτιση πάνω στις έννοιες πολιτισμός και 

κουλτούρα και στη συνέχεια σπουδάζουν ιστορία, τέχνη, αρχιτεκτονική, και πολεοδομία, 

μελετούν πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, αρχαίου και σύγχρονου, την ελληνική 

γραμματεία από τα ομηρικά έπη μέχρι τον 20ο αιώνα, φιλοσοφία και επιστήμη, αρχαίο θέατρο, 

σύγχρονο θέατρο και κινηματογράφο, μουσική και χορό, αρχαιολογία και μουσειολογία, καθώς 

και τις παγκόσμιες εστίες της ελληνικής διασποράς.  

Ειδικότερα, σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει ευρείες γνώσεις και κριτική αντίληψη 

γύρω από τις πολιτισμικές αναζητήσεις και εκδηλώσεις που αναπτύχθηκαν στις διαδοχικές 

περιόδους της ελληνικής ιστορίας, αρχαίας, μεσαιωνικής και νεότερης, αναδεικνύοντας τη 

συνάφεια των πολιτιστικών διεργασιών (συνέχειες, ασυνέχειες, αναβιώσεις, αναζητήσεις 

ταυτότητας, το ζήτημα της πολιτιστικής κληρονομιάς, κλπ.) με τις εκάστοτε ιστορικές και 

κοινωνικές συνιστώσες.  

Το ΠΣ ΕΛΠ καλλιεργεί την κριτική και συνθέτουσα σκέψη των φοιτητριών/τών πάνω στις υλικές 

και άυλες διαστάσεις του ελληνικού πολιτισμού, πάνω στη συνεισφορά του στο παγκόσμιο 

πολιτιστικό γίγνεσθαι και πάνω στην αλληλεπίδραση παρόντος-παρελθόντος, μελετώντας 

παράλληλα τις αλληλεπιδράσεις με άλλους πολιτισμούς που επέβαλε ανέκαθεν η γεωγραφική 

θέση της Ελλάδας.  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητριών/φοιτητών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους 

καλλιεργεί και προάγει τις εξής ικανότητες ή δεξιότητες:  

- Εποπτεία της εξαιρετικά πολυδιάστατης ελληνικής πολιτιστικής διαχρονίας με 

παράλληλη ικανότητα εμβάθυνσης. 

- Κριτικός στοχασμός. 

- Ικανότητα για αφηρημένη, συνδυαστική και συγκριτική σκέψη στην ανάλυση, τη  

σύνθεση και την ερμηνεία εσωτερικών και εξωτερικών διεργασιών του ελληνικού 

πολιτιστικού γίγνεσθαι και των διαχρονικών μεταβολών του.  

- Αισθητική παιδεία.  

- Επίγνωση της διαχρονικής ώσμωσης του ελληνικού πολιτισμού με άλλους πολιτισμούς 

και του αναπτυξιακού δυναμικού του.   

- Επίσης, Ικανότητα στη γραπτή επικοινωνία και τη σύνταξη αρτίων ακαδημαϊκών 

δοκιμίων. 

- Δεξιότητες στη χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας, πληροφόρησης και 

αναπαράστασης και στην αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου είναι τα 240 

(ECTS).  
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Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 22 Humanities 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 6 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0228- Humanities/ interdisciplinaryprogramme 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 800 

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου 

τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, 

e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.    

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

τηλ.: 2610 367339, 2610 367328, 2610 367313 - fax: 2610 367110 - e-mail: elp@eap.gr  

 Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες::  

 τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση 

1ο έτος σπουδών   

ΕΛΠ10 Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό  (Υ¹, 20 ECTS) 

ΕΛΠ11 Ελληνική Ιστορία  (Υ, 20 ECTS) 

ΕΛΠ12 Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής 

Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας  

(Υ, 20 ECTS) 

 2ο έτος σπουδών   

ΕΛΠ20 Δημόσιος και ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα ως και τα 

Μεταβυζαντινά χρόνια  

(Υ, 20 ECTS) 

ΕΛΠ21 Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία  (Υ, 20 ECTS) 

ΕΛΠ30 Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας)  (Υ, 20 ECTS) 

 3ο έτος σπουδών   

ΕΛΠ22 Ελληνική φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα  (Υ, 20 ECTS) 

ΕΛΠ31 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο  (Υ, 20 ECTS) 

mailto:elp@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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ΕΠΟ20 Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη (E², 20 ECTS) 

ΕΠΟ21 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (E, 20 ECTS) 

ΕΠΟ22 Φιλοσοφία στην Ευρώπη  (E, 20 ECTS) 

 4ο έτος σπουδών   

ΕΛΠ40 Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και χορού  (E, 20 ECTS) 

ΕΛΠ41 Δημόσιος και ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι νεότεροι χρόνοι  (E, 20 ECTS) 

ΕΛΠ42 Αρχαιολογία στον Ελληνικό χώρο  (E, 20 ECTS) 

ΕΛΠ43 Ελληνισμός της Διασποράς  (E, 20 ECTS) 

ΕΛΠ44 Νεοελληνικό Θέατρο (1600-1940) Κινηματογράφος  (E, 20 ECTS) 

ΕΛΠ45 Νεοελληνική Φιλολογία, από τις απαρχές ως το 18ο αιώνα  (E, 20 ECTS) 

ΕΠΟ20 Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη (E, 20 ECTS) 

ΕΠΟ21 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (E, 20 ECTS) 

ΕΠΟ22 Φιλοσοφία στην Ευρώπη  (E, 20 ECTS) 

 Σημειώσεις: 

Υ¹: Υποχρεωτική 

Ε²: Επιλογής 

 

Οδηγίες για την επιλογή ΘΕ 

Οι ΘΕ του πρώτου και του δεύτερου έτους είναι υποχρεωτικές. 

Κατά το α' έτος σπουδών συνιστάται ο/η φοιτητής/ήτρια να επιλέξει δύο ΘΕ: την ΕΛΠ 11 και την 

ΕΛΠ 10. Εάν δεν διαθέτει χρόνο, πρέπει να επιλέξει τη ΘΕ ΕΛΠ 11. Εάν διαθέτει χρόνο που του 

επιτρέπει να επιλέξει πέραν των δύο ΘΕ, τότε εκτός από τις ΘΕ ΕΛΠ 11 και ΕΛΠ 10, μπορεί να 

δηλώσει και την ΕΛΠ 12. 

Από τις ΘΕ του τρίτου έτους, ο/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να δηλώσει υποχρεωτικά τις ΘΕ ΕΛΠ 22 

και ΕΛΠ 31 και να επιλέξει ακόμα 1 από τις ΘΕ ΕΠΟ 20, ΕΠΟ 21 και ΕΠΟ 22. 

Από τις ΘΕ του τέταρτου έτους ο/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά 3 

από τις ΘΕ που προσφέρονται. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου έτους 

και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει 

επιτυχώς 2 Θ.Ε. από το πρώτο έτος και θέλετε να επιλέξετε για το επόμενο έτος 2 Θ.Ε., πρέπει 

απαραιτήτως να δηλώσετε τη τρίτη ΘΕ του πρώτου έτους και 1 από το επόμενο έτος κ.ο.κ. Σας 

υπενθυμίζουμε επίσης ότι μπορείτε να δηλώσετε συνολικά έως τρεις Θ.Ε. 

Για την απόκτηση πτυχίου, είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση 12 Θ.Ε.. 

  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΕΛΠ10: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ10 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

 Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι:  

- Να Παρουσιάσει τον θεωρητικό προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί γύρω από την 

έννοια του πολιτισμού 
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- Να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι μαρτυρίες του παρελθόντος έχουν 

συμβάλει στην ανασύνθεση της φυσιογνωμίας ενός πολιτισμού 

- Να διερευνήσει τη διαδικασία της πολιτισμικής αλλαγής 

- Να παρουσιάσει την συμβολή της αρχαιολογίας στην ανάδειξη της πολιτισμικής 

κληρονομιάς 

- Να διερευνήσει τη συμβολή της γλώσσας στη μεταβίβαση των πολιτισμικών στοιχείων 

- Να παρουσιάσει συνοπτικά σημαντικούς σταθμούς του ελληνικού πολιτισμού 

- Να εισαγάγει στο οικείο πρόγραμμα σπουδών 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ10, 

οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

- κατανοούν τα κεντρικά σημεία του θεωρητικού προβληματισμού σχετικά με τις 

θεμελιακές έννοιες του πολιτισμού, της κουλτούρας, της μαζικής κουλτούρας και της 

υψηλής τέχνης 

- γνωρίζουν την έννοια του αρχαιολογικού πολιτισμού και των στοιχείων που τον 

συνθέτουν, καθώς επίσης την έννοια της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς 

- να γνωρίζουν τα σημαντικότερα επιτεύγματα και τον καθοριστικό ρόλο της 

αρχαιολογικής έρευνας στην ανασύσταση και διαχείριση του παρελθόντος στην Ελλάδα 

από τον 18ο έως τον 20ό αιώνα 

- περιγράφουν την ιστορική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας στις πέντε βασικές περιόδους 

της: τη Mυκηναϊκή, την Αρχαία ελληνική, την Κοινή Ελληνιστική, τη Βυζαντινή και τη 

Νεοελληνική 

- κατανoούν θεμελιακές εκφάνσεις του αρχαίου ελληνικού και του βυζαντινού πολιτισμού 

από τη σκοπιά της ιστορίας, της λογοτεχνίας και της αρχαιολογίας, όπως: αξίες δημόσιας 

και ιδιωτικής ζωής, πολιτική οργάνωση και πολιτική θεωρία, φιλοσοφία, επιστήμες, 

τέχνη και αρχιτεκτονική, θέατρο, θρησκεία, δίκαιο 

- αντλούν στοιχεία από λογοτεχνικά έργα και μνημεία τέχνης του αρχαίου ελληνικού και 

του βυζαντινού πολιτισμού και να τα συνδυάζουν με τις θεωρητικές γνώσεις τους 

- εφαρμόζουν τις παραπάνω γνώσεις σε διαχρονικά ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του 

αρχαίου ελληνικού και του βυζαντινού πολιτισμού 

- συγκρίνουν πολιτισμικά δεδομένα διαφορετικών εποχών και να διατυπώνουν βάσιμες 

υποθέσεις για δυνητικές εξελίξεις στο παρελθόν ή το παρόν 

- εκπονούν ακαδημαϊκές εργασίες ασκώντας την κριτική σκέψη τους και αξιοποιώντας 

ποικίλη βιβλιογραφία  

- να προχωρήσουν στην εμβάθυνση της  αποκτηθείσας γνώσης στις  επόμενες ΘΕ του 

Προγράμματος  Σπουδών "Ελληνικός Πολιτισμός". 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Η έννοια του πολιτισμού: Όψεις του Ελληνικού Πολιτισμού 

- Σημαντικοί σταθμοί του Ελληνικού Πολιτισμού 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΛΠ11: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ11 
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Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι: 

- Να παρουσιάσει τις μορφές και την εξέλιξη της συλλογικής ζωής κατά τους 

προϊστορικούς χρόνους στον ελλαδικό και τον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου 

- Να διερευνήσει όψεις των κοινωνιών, των οικονομιών και των μορφών εξουσίας που 

συνθέτουν τη φυσιογνωμία του αρχαίου ελληνικού και του ελληνιστικού κόσμου 

- Να παρουσιάσει πτυχές της κοινωνικής οργάνωσης και των πολιτειακών θεσμών της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας 

- Να παρακολουθήσει την ιστορία των ελλαδικών περιοχών από τον 15ο μέχρι τον 18ο 

αιώνα 

- Να παρουσιάσει το οθωμανικό και το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημιουργίας και 

ανάπτυξης του νέου ελληνισμού 

- Να παρουσιάσει την ιστορική διαδικασία της συγκρότησης του ελληνικού κράτους κατά 

τον 19ο και τον 20ο αιώνα. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΕΛΠ 11, η οποία είναι μια ΘΕ 

υποδομής του ΠΣ ΕΛΠ, οι φοιτήτριες/τές θα έχουν αποκτήσει γνώσεις για τα εξής θέματα της 

αρχαίας, της βυζαντινής και της νεώτερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας: 

               Α. 

- Κοινωνική και πολιτική οργάνωση και μορφές επικοινωνίας στον ελληνικό χώρο κατά 

τους προϊστορικούς χρόνους.  

- Μετάβαση από τις ανακτορικού τύπου κοινωνίες στην ‘πόλιν-κράτος’.  

- Ο θεσμός της ‘πόλεως-κράτους’ (προέλευση και εξέλιξη)  

- Βασίλειο της Μακεδονίας, μακεδονική ηγεμονία, κατακτήσεις Αλεξάνδρου  

- Ελληνιστικά βασίλεια, πολιτικές - οικονομικές - κοινωνικές δομές του ελληνιστικού 

κόσμου.  

- Ο Ελληνικός κόσμος υπό ρωμαϊκή κυριαρχία.  

Β. 

- Ζητήματα ιστορίας των θεσμών και των πολιτειακών, πολιτικών, κοινωνικών και 

οικονομικών δομών της Βυζαντινής αυτοκρατορίας (προέλευση, διαμόρφωση, εξέλιξη, 

οργάνωση και λειτουργία τους).  

- Σχέσεις του Βυζαντίου με τους μωαμεθανικούς και σλαβικούς λαούς.  

- Ιστορία των ελλαδικών περιοχών της αυτοκρατορίας κατά την περίοδο της λατινοκρατίας 

και της οθωμανικής κυριαρχίας.  

Γ. 

- Συνθήκες και όροι (πολιτικοί, ιδεολογικοί, κοινωνικοί) της διαμόρφωσης και ανάπτυξης 

του νέου ελληνισμού μέσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και οθωμανικό πλαίσιο κατά τον 

18ο αι και τις αρχές του 19ου αι.  

- Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός και η ιδεολογική προετοιμασία της Επανάστασης.  

- Οργάνωση και διεξαγωγή της ελληνικής Επανάστασης του 1821.  

- Συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους (θεσμοί, πολιτικές και κοινωνικές δομές, 

οικονομία).  

- Εθνική ιδεολογία και εθνική ιστοριογραφία.  

- Επισκόπηση της πολιτικής ιστορίας του 19ου και του 20ου αι.  
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- Θα έχουν επίσης αποκτήσει τις εξής δεξιότητες και ικανότητες:  

- Να μελετούν περαιτέρω και εις βάθος όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν διδαχθεί, 

καθώς και άλλα ζητήματα της ελληνικής ιστορίας, ανατρέχοντας στην σχετική 

βιβλιογραφία.  

- Να θέτουν ερωτήματα και να τα πραγματεύονται αντλώντας στοιχεία και πληροφορίες 

από τις πηγές.  

- Να συντάσσουν εργασίες ακαδημαϊκού χαρακτήρα και απαιτήσεων.  

- Να έχουν εξοικειωθεί και να κατανοούν βασικούς ιστορικούς όρους και έννοιες καθώς 

και ορισμένα βασικά ζητήματα μεθοδολογίας της ιστορικής έρευνας. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Ο Αρχαίος Ελληνικός κόσμος 

- Βυζάντιο και Ελληνισμός 

- Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΛΠ12: ΤΕΧΝΕΣ Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ12 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι: 

- Να γνωρίσουν οι φοιτήτριες/τές τα σημαντικότερα επιτεύγματα στον τομέα των 

Εικαστικών Τεχνών από την Προϊστορία μέχρι τη νεότερη εποχή 

- Να αποκτήσουν τα εργαλεία και τη μέθοδο ανάλυσης και αξιολόγησης των έργων τέχνης 

του ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά 

- Να κατανοήσουν την εξέλιξη και τους προβληματισμούς, που ακολουθεί η πορεία των 

εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα σε σχέση με τις εκάστοτε ιστορικές συγκυρίες 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΕΛΠ 12, οι φοιτήτριες/τές 

θα είναι σε θέση να:  

- Αναγνωρίζουν τον εξέχοντα ρόλο της τέχνης στη διαμόρφωση του ελληνικού πολιτισμού, 

και συγκεκριμένα τη λειτουργία, το χαρακτήρα, τη μορφή, την επίδραση, το συμβολικό 

ρόλο και το πολυδιάστατο περιεχόμενο της ελληνικής τέχνης, αρχιτεκτονικής και 

πολεοδομίας ανά κατηγορίες, περιόδους (προϊστορική, κλασική, βυζαντινή, 

μεταβυζαντινή/λόγια και λαϊκή, νεότερη και σύγχρονη από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα), 

και ρεύματα σκέψης.  

- Κατανοούν κατά τρόπο συνθετικό τα κεντρικά σημεία αισθητικών θεωρήσεων, αρχαίων, 

βυζαντινών και σύγχρονων, ελληνικών, αλλά επίσης δυτικών και ανατολικών με τη 

συνδρομή της αισθητικής θεωρίας και της φιλοσοφίας της τέχνης.  
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- Αντιλαμβάνονται κριτικές προσεγγίσεις και διαστάσεις της σχέσης ανάμεσα στην τέχνη, 

το χώρο, το αστικό και περιφερειακό τοπίο και την κοινωνία τόσο από την οπτική γωνία 

του εκάστοτε ιστορικού υποβάθρου όσο και του σήμερα με τη συνδρομή του 

κατάλληλου θεωρητικού λόγου.  

- Αναγνωρίζουν το βλέμμα ως απαρχή (καλλιτέχνης), ως πλήρωση (μέσω του κοινωνικού 

συνόλου) και ως αφηγηματική αναπαράσταση της δημιουργικής πράξης.  

- Γνωρίζουν βασικά στοιχεία των εικαστικών έργων από όλες τις περιόδους της ελληνικής 

τέχνης, θεματικούς άξονες, τεχνικές και υλικά, αρχαία και σύγχρονα, περιλαμβανομένων 

των σημερινών τεχνολογιών. 

- Γνωρίζουν την τοπική και διεθνή συμβολή σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών και 

θεωρητικών της τέχνης, αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας ως προς τις καλλιτεχνικές τάσεις 

και τεχνοτροπίες, την κοινωνική και τη θεωρητική τους συνδρομή.  

- Εντοπίζουν συνέχειες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνών σε διάφορα βάθη της 

ελληνικής χρονικής διαστρωμάτωσης και σε διάφορες χωρικές κλίμακες, από την 

κλίμακα του μεμονωμένου έργου τέχνης μέχρι την αρχιτεκτονική και την πολεοδομική, 

ως καλλιτεχνικές και χωρικές συζεύξεις στον Ελληνικό χώρο και μετά το Βυζάντιο μεταξύ 

Ελλάδας, ευρύτερου Μεσογειακού χώρου και Δύσης.  

- Συγκρίνουν καλλιτεχνικά, αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά έργα διαφόρων εποχών ως 

προς την μορφή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία. 

- Κατανοούν τις κοινωνικές, αισθητικές και αναπτυξιακές συνιστώσες της προστασίας των 

έργων τέχνης και των μνημείων, των μνημειακών συνόλων και των μνημειακών δικτύων. 

Επίσης, τις επιδράσεις των ως άνω και της διαχείρισης της εικαστικής μνήμης στην 

παραγωγή νέας καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής δημιουργίας. 

- Εκπονούν ακαδημαϊκές εργασίες ασκώντας την κριτική τους ικανότητα, χρησιμοποιώντας 

με επάρκεια την κατάλληλη ορολογία, στοχεύοντας στην πρωτοτυπία και αξιοποιώντας 

ποικίλη βιβλιογραφία όπως και εποπτικό-εικαστικό υλικό διαφόρων ειδών (εικόνες, 

video, ψηφιακό υλικό, κλπ.) με κριτικό τρόπο.  

- Εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες θεμελιώδεις και κριτικές ικανότητες και δεξιότητές τους 

όπως επίσης την αισθητική τους παιδεία στις επόμενες Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών 

στον Ελληνικό Πολιτισμό με συνθετικό τρόπο.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Αρχές, αξίες και ιδεώδες της ελληνικής τέχνης, κατηγορίες, περίοδοι, βασικά στοιχεία του 

εικαστικού έργου, θεματική, τεχνικές και υλικά, λειτουργία και χαρακτήρας ανά 

περιόδους 

- Αισθητικές Θεωρήσεις, ''εκφράσεις'' από την αρχαιότητα έως σήμερα 

- Το μεταπολεμικό πρόσωπο της ελληνικής τέχνης, η διεθνής παρουσία Ελλήνων 

καλλιτεχνών 

- Εποχές ελληνικής πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής (προϊστορική, κλασική βυζαντινή και 

λαϊκή αρχιτεκτονική, σύγχρονη αρχιτεκτονική 19ος - 20ός αιώνας) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  
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ΕΛΠ20: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ20 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει σημαντικές 

πτυχές της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής των αρχαίων Ελλήνων, των Βυζαντινών και των Ελλήνων 

υπό οθωμανική κυριαρχία, 

- τους πολιτικούς θεσμούς, τις κοινωνικοοικονομικές δομές, τη θρησκεία της ελληνικής 

πόλης-κράτους 

- το πολιτειακό/πολιτικό σύστημα, την κοινωνικοοικονομική σύνθεση, τον θρησκευτικό 

βίο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 

- το διοικητικό καθεστώς, τον κοινοτικό και κοινωνικό βίο των τουρκοκρατουμένων 

Ελλήνων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΕΛΠ20, οι φοιτήτριες/ές:  

Α) θα είναι σε θέση να κατανοούν:  

Ι  

- Τα χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής πόλης-κράτους και την ιδιότητα του 

(ελεύθερου) πολίτη που συμμετείχε στις αρχές και στη διοίκησή της.  

- Την κοινωνική και πολιτική οργάνωση της Αθήνας και της Σπάρτης και τους θεσμούς που 

σχετίζονται με το γάμο, τον οίκο και την οικογένεια του πολίτη.  

- Τον τελετουργικό χαρακτήρα, τo πολυθεϊστικό σύστημα και τον κεντρικό ρόλο της 

αρχαίας ελληνικής θρησκείας μέσα στην αρχαία ελληνική πόλη.  

ΙΙ  

- Το θεσμό και το ρόλο του βυζαντινού αυτοκράτορα και της αυλής του, την οργάνωση του 

κρατικού μηχανισμού και τον τρόπο διοίκησης της βυζαντινής αυτοκρατορίας.  

- Το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της βυζαντινής κοινωνίας και οικονομίας καθώς και 

την οικιστική εξέλιξη των βυζαντινών πόλεων κατά την πρώιμη, μέση και ύστερη 

βυζαντινή περίοδο.  

- Τη θρησκευτικότητα των Βυζαντινών, τα φαινόμενα και τις εκδηλώσεις του 

θρησκευτικού βίου, την ιστορία της Εκκλησίας και του κλήρου.  

ΙΙΙ  

- Τον τρόπο με τον οποίο το οθωμανικό κράτος χειριζόταν τους Έλληνες υπηκόους του και 

το Οικουμενικό Πατριαρχείο καθώς και τον τρόπο διαβίωσης των υπόδουλων Ελλήνων 

κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας.  

Β)θα έχουν αποκτήσει τις ικανότητες και δεξιότητες:  

- Να διακρίνουν τις πρωτογενείς από τις δευτερογενείς ιστορικές πηγές.  

- Να κατανοούν με βάση τις γνώσεις που απέκτησαν μεταφρασμένα χωρία αρχαίων 

ελληνικών και βυζαντινών πηγών, στα οποία να μπορούν να εντοπίζουν και να αναλύουν 

θεσμούς, πρακτικές, έθιμα, έννοιες και θεωρίες.  

- Να συνθέτουν μία γραπτή εργασία με επιστημονικές αξιώσεις, αντλώντας πληροφορίες 

από ποικίλες πηγές, και να παρουσιάζουν ορισμένα συμπεράσματα.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Η έννοια του ελεύθερου πολίτη 
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- Ο αρχαίος δημόσιος βίος 

- Ο αρχαίος ιδιωτικός βίος 

- Ο Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 

- Ο Βυζαντινός θρησκευτικός βίος 

- Ο καθημερινός βίος, κατά τους μεταβυζαντινούς χρόνους 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΛΠ21: ΓΡΑΜΜΑΤΑ Ι: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ21 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι, 

- Να παρουσιάσει με τρόπο εύληπτο την ελληνική γραμματεία της αρχαίας και βυζαντινής 

περιόδου ως βασικό συστατικό του ελληνικού πολιτισμού 

- Να εξοικειώσει τις/τους φοιτήτριες/τές με τις μεθόδους, τα βασικά εργαλεία και τα 

προβλήματα της φιλολογικής έρευνας 

- Να παρουσιάσει τα ίδια τα πρωτότυπα κείμενα με την παράθεση ευσύνοπτων 

αποσπασμάτων στο Διδακτικό Υλικό αλλά και στα παράλληλα κείμενα 

- Να εξοικειώσει τις/τους φοιτήτριες/τές με δύο επιπλέον γραμματειακές περιόδους, την 

ελληνιστική και την αυτοκρατορική, οι οποίες καταδεικνύουν την ουσιαστική μετεξέλιξη 

της κλασικής λογοτεχνίας μέσα στον χρόνο 

- Και τέλος, δίνοντας μια συνολική εικόνα της βυζαντινής λογοτεχνίας να ανιχνεύσει τις 

γραμμές της συνέχειας αλλά και των καινοτομιών στα λογοτεχνικά είδη που 

αναπτύχθηκαν σε όλη τη μακραίωνη πνευματική ιστορία του Βυζαντίου 

Στη Θ.Ε. ΕΛΠ 21 η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με την αρχαία ελληνική γραμματεία γίνεται 

κυρίως με τη μελέτη και την ανάλυση των κειμένων. Τα κείμενα αυτά διδάσκονται από έγκυρες 

νεοελληνικές μεταφράσεις και η προσέγγισή τους δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις από τη/το 

φοιτήτρια/τή. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά από την επιτυχή περάτωση της Θεματικής ενότητας ΕΛΠ 21 οι 

φοιτήτριες/τές: 

- Θα γνωρίζουν το ιστορικό διάγραμμα, τους βασικούς εκπροσώπους, τα κυριότερα έργα 

και την πολιτιστική επίδραση των γραπτών μαρτυριών του αρχαίου ελληνικού και 

βυζαντινού πολιτισμού 

- Θα κατανοούν τις βασικές ιδιαιτερότητες που προσδιορίζουν και διακρίνουν τις χρονικές 

περιόδους, τους συγγραφείς, τα έργα και την πρόσληψή τους 

- Θα εφαρμόζουν την κατάλληλη μεθοδολογία για τη μελέτη της γραπτής παραγωγής κάθε 

εποχής, των βασικών εκπροσώπων και των έργων που αυτοί συνέθεσαν, θα εξετάζουν 

την επίδρασή τους στις επόμενες ιστορικές περιόδους και θα αξιοποιούν την ερμηνεία 

τους 
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- Θα είναι σε θέση να αναλύσουν γραπτά και προφορικά τα επιμέρους στοιχεία ενός 

λογοτεχνικού, ιστορικού, φιλοσοφικού, ρητορικού, επιστημονικού κειμένου της αρχαίας 

ελληνικής και βυζαντινής περιόδου, θα συνδυάζουν τα ευρήματα της ανάλυσής τους και 

θα το εντάσσουν στο κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του 

- Θα είναι σε θέση να συνθέσουν γραπτά και προφορικά τα δεδομένα που προκύπτουν 

από την ανάλυση των επιμέρους κειμένων, θα εξηγούν την ύπαρξή τους με βάση το 

γενικότερο πλαίσιο και τις ιδιαιτερότητες της εποχής τους και θα είναι σε θέση να 

σχεδιάσουν και να ταξινομήσουν τα γενικά πολιτιστικά ρεύματα μέσα στα οποία 

γεννήθηκαν τα υπό μελέτη γραπτά μνημεία ως θεωρητικά και βιωματικά εργαλεία της 

σκέψης 

- Θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν με γνώση και κρίση τα θετικά και τα αρνητικά 

στοιχεία των γραπτών κειμένων, να συμπεράνουν για την αξία και τη σημασία τους 

συνολικότερα στον πολιτισμό και να εντοπίσουν την αισθητική, το στοχασμό και τη 

λειτουργία τους στο σύγχρονο πολιτιστικό στίγμα.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Αρχαία Λογοτεχνία. 

- Μεσαιωνική Λογοτεχνία 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΛΠ30: ΓΡΑΜΜΑΤΑ II: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (19ΟΣ ΚΑΙ 20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ)  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ30 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘE είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις σημαντικότερες 

αναζητήσεις που εκδηλώθηκαν στο πεδίο της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τις αρχές του 19ου 

αιώνα ως και τη μεταπολεμική περίοδο του 20ού και η άσκηση στην κριτική ανάγνωση των 

λογοτεχνικών κειμένων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΕΛΠ 30, οι φοιτήτριες/τές: 

- Θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις (συγγραφείς, έργα, γνωρίσματα) της ιστορίας της 

νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας (19ος-20ός αιώνας). 

- Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις βασικών γραμματολογικών όρων (επτανησιακή σχολή, 

γενιά του 1880, γενιά του 1930 κ.α.) της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας (19ος-20ός 

αιώνας). 

- Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις των χαρακτηριστικών βασικών τεχνοτροπικών τάσεων 

(ρομαντισμός, συμβολισμός, νατουραλισμός κ.α.) και καλλιτεχνικών κινημάτων 

(υπερρεαλισμός κ.α.) του 19ου και του 20ού αιώνα. 

- Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις βασικών αφηγηματικών τρόπων (ελεύθερος πλάγιος λόγος, 

εσωτερικός μονόλογος κ.α.) και μορφολογικών χαρακτηριστικών (αυστηρά έμμετρος 

στίχος, ελεύθερος στίχος) των λογοτεχνικών κειμένων. 
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- Θα έχουν αναπτύξει τον προβληματισμό τους, στη βάση των παραπάνω μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, για τη θεωρία της λογοτεχνίας (συστηματικός λόγος που ερευνά τη 

φύση και τη λειτουργία της λογοτεχνίας, επιχειρώντας να αναδείξει τις γενικές αρχές 

της). 

Επίσης οι φοιτήτριες/ές θα έχουν αποκτήσει τις ικανότητες και δεξιότητες: 

- Για κατανόηση και κριτική ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων (ποιημάτων και 

πεζογραφημάτων) της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας (19ος-20ός αιώνας). 

- Για κατανόηση και κριτική ανάγνωση κειμένων της λογοτεχνικής και της φιλολογικής 

κριτικής. 

- Για την ένταξη ενός λογοτεχνικού έργου στο ιστορικό και το πολιτισμικό του περιβάλλον 

με βάση τη γλώσσα, τη μορφή και τα ιδιαίτερα τεχνοτροπικά και θεματικά του 

γνωρίσματα. 

- Να συνθέτουν μια γραπτή εργασία με ευμέθοδο τρόπο και να παρουσιάζουν τα 

συμπεράσματά τους από την ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων και από την προσεκτική 

μελέτη της σχετικής βασικής βιβλιογραφίας. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Ελληνικός Ρομαντισμός: Επτανησιακή Ποίηση - Αθηναϊκή Σχολή 

- Απομνημονεύματα 

- Η Γενιά του 1880 

- Καβάφης - Σικελιανός - Καζαντζάκης - Καρυωτάκης 

- Η Γενιά του 1930 

- Η Μεταπολεμική Λογοτεχνία - Σύγχρονες τάσεις 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΛΠ22: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 20Ο  ΑΙΩΝΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ22 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι να εξηγήσει τις κυριότερες πτυχές του έργου 

φιλοσόφων, στοχαστών, λογίων και επιστημόνων της Ελληνικής Αρχαιότητας, του Βυζαντίου, της 

περιόδου της Τουρκοκρατίας και του σύγχρονου Ελληνισμού. Να παρουσιάσει τη συγκρότηση 

και ανάπτυξη ρευμάτων, σχολών και παραδόσεων και να εντοπίσει τις αλληλεπιδράσεις και τη 

γενικότερη πολιτισμική απήχησή τους. Επίσης, να κάνει γνωστό το έργο των Ελλήνων της 

διασποράς και να επισημάνει την ακτινοβολία της σκέψης τους στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και 

μεσογειακό χώρο. 

 Ειδικότερα, από τη μελέτη της Θεματικής Ενότητας η/ο φοιτήτρια/τής: 

- Θα κατανοήσει την ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφικής και επιστημονικής δραστηριότητας 

που αναπτύχθηκε στον ευρύτερο ελληνικό χώρο από την εποχή των Προσωκρατικών 

μέχρι και τον 20ό αιώνα 
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- Θα εξοικειωθεί με τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της έρευνας στα πεδία της ιστορίας 

της φιλοσοφίας, ιστορίας της επιστήμης και ιστορίας των ιδεών 

- Θα διαμορφώσει μια γενική εικόνα των στοιχείων συνέχειας και ασυνέχειας της 

πνευματικής παραγωγής κατά τη διάρκεια των βασικών περιόδων της ελληνικής ιστορίας 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΕΛΠ 22, οι φοιτήτριες/τές: 

Α) θα είναι σε θέση να κατανοούν: 

- Την ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφικής και επιστημονικής δραστηριότητας, που 

αναπτύχθηκε στον ευρύτερο ελληνικό χώρο από την εποχή των Προσωκρατικών 

φιλοσόφων μέχρι και τον 20ό αιώνα. 

- Τις ομοιότητες και διαφορές της βασικής επιχειρηματολογίας των ελληνικών 

φιλοσοφικών και επιστημονικών θεωριών στη διαχρονική τους εξέλιξη, μέσα από την 

ανάπτυξη των αντίστοιχων ρευμάτων, σχολών και παραδόσεων. 

- Το περιεχόμενο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής και επιστημονικής σκέψης και τη 

συμβολή της στη θεμελίωση του δυτικού πολιτισμού. 

- Τις συνιστώσες εκείνες που καθιστούν το Βυζάντιο μια ενδιαφέρουσα ιστορική περίοδο 

από φιλοσοφική και επιστημονική σκοπιά. 

- Τους λόγους για τους οποίους ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός υπήρξε περίοδος γόνιμης 

φιλοσοφικής και επιστημονικής δραστηριότητας, με ουσιαστική συμβολή στη θεμελίωση 

της εθνικής συνείδησης στο νεότερο ελληνισμό. 

- Τα στοιχεία συνέχειας και ασυνέχειας της πνευματικής παραγωγής κατά τη διάρκεια των 

βασικών περιόδων της ελληνικής ιστορίας. 

Β) θα έχουν αποκτήσει τις ικανότητες και δεξιότητες: 

- Να εξοικειωθούν με τη χρήση των βασικών μεθοδολογικών εργαλείων της έρευνας στα 

πεδία της ιστορίας της φιλοσοφίας, της ιστορίας της επιστήμης και της ιστορίας των 

ιδεών. 

- Να συνθέτουν γραπτές εργασίες με επιστημονικές αξιώσεις αντλώντας πληροφορίες από 

πηγές και δευτερεύουσα βιβλιογραφία και καταλήγοντας σε τεκμηριωμένα 

συμπεράσματα. 

- Να αξιοποιούν τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας στο χώρο της ελληνικής 

φιλοσοφίας και επιστήμης, έτσι ώστε να διευκολύνεται η περαιτέρω ενασχόλησή τους με 

επιμέρους αντικείμενα αυτής της θεματικής περιοχής. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Αρχές της ελληνικής φιλοσοφίας, διαφορές από φιλοσοφία άλλων αρχαίων πολιτισμών: 

Ινδίας, Κίνας, θεματική και εξέλιξη 

- Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι, Πλάτων και Αριστοτέλης 

- Συστήματα ελληνιστικής φιλοσοφίας: Επίκουρος και στωϊκοί 

- Φιλοσοφία και Θεολογία-ο χριστιανικός λόγος- οι Πατέρες της εκκλησίας 

- Νεοπλατωνισμός-Αριστοτελισμός στο Βυζάντιο- ο Γεώργιος Γεμιστός 

- Οι Επιστήμες στην αρχαιότητα; Μαθηματικά, αστρονομία, φυσική, ιατρική, γεωγραφία, 

πολεμική τέχνη 

- Η συνέχεια στη βυζαντινή περίοδο, η βυζαντινή νομική σκέψη, οι Έλληνες της διασποράς 

-νεοελληνικός διαφωτισμός 

- Νεώτερη φιλοσοφία και σύγχρονη σκέψη 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 
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Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΛΠ31: ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ31 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘΕ είναι να εξοικειώσει την/ον φοιτήτρια/τή με την 

ιδιομορφία του αρχαίου ελληνικού θεάτρου παρακολουθώντας την εξέλιξη των δραματικών 

ειδών μέσα στα συμφραζόμενά τους και την πρόσληψη του αρχαίου δράματος στους νεότερους 

χρόνους. 

Στη Θ.Ε. ΕΛΠ31 οι φοιτήτριες και οι φοιτητές παρακολουθούν την εξέλιξη του αρχαίου θεάτρου 

και δράματος από δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις, χωρίς να απαιτείται να γνωρίζουν την 

αρχαία ελληνική. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 31, οι 

φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση: 

- Να εντάσσουν το αρχαίο ελληνικό θέατρο και δράμα στα ευρύτερα συμφραζόμενά του. 

- Να περιγράφουν τη δομή και την εξέλιξη του αρχαίου θεατρικού οικοδομήματος, την 

εξέλιξη της θεατρικής σκευής και της σκηνογραφίας. 

- Να γνωρίζουν την ιστορία του αρχαίου δράματος, να αναπτύσσουν την εξέλιξη της 

τραγωδίας, της κωμωδίας και του σατυρικού δράματος και να συνοψίζουν την 

πρόσληψή του από το σύγχρονο θέατρο. 

- Να μελετούν συγκριτικά τα είδη του αρχαίου δράματος και να διαπιστώνουν τις μεταξύ 

τους ομοιότητες και διαφορές. 

- Να αναλύουν και να συγκρίνουν τις κεντρικές έννοιες, ιδέες και τεχνικές σε έργα του 

Αισχύλου, του Σοφοκλή, του Ευριπίδη, του Αριστοφάνη και του Μενάνδρου. 

- Να είναι καταρτισμένοι και με κριτικό πνεύμα αναγνώστες και θεατές έργων του αρχαίου 

δραματολογίου. 

- Να συμμετέχουν με επιτυχία σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών για το αρχαίο 

ελληνικό θέατρο. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο 

- Θεωρητικές προσεγγίσεις από την αρχαιότητα ως σήμερα 

- Καταγωγή της αρχαίας τραγωδίας 

- Αισχύλος - Σοφοκλής - Ευριπίδης - Ελάσσονες τραγικοί 

- Αρχαία κωμωδία και Αριστοφάνης 

- Μέση και Νέα κωμωδία. Μένανδρος. Φλύακες 

- Σατυρικό δράμα. Μίμος 

- Το δράμα από την ελληνιστική περίοδο και μετά. Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και οι 

Ρωμαίοι. Η παράδοση του κειμένου. Σχόλια 

- Νεοελληνικές μεταφράσεις της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και κωμωδίας 

- Σκηνοθετικές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος στη νεότερη Ελλάδα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 
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Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ20: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ20 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) ή Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της Θεματικής Ενότητας "Η Ιστορία των Τεχνών στην 

Ευρώπη" είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με τον εικαστικό χώρο της Ευρώπης και η 

γνωριμία σημαντικών έργων τέχνης από τον 15ο μέχρι τον 20ό αιώνα.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, η/ο φοιτήτρια/τής θα 

είναι σε θέση να: 

- Αναφέρει καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά, ονόματα σημαντικών καλλιτεχνών, 

αρχιτεκτονικά στοιχεία, παραδείγματα έργων, καλλιτεχνικές καινοτομίες, ιστορικούς 

παράγοντες, καλλιτεχνικά προγράμματα, κατηγορίες καλλιτεχνικών θεμάτων, βασικά 

χαρακτηριστικά μουσικών ειδών  

- Εκθέτει ομοιότητες/διαφορετικές εικαστικών έργων, κατευθύνσεις στην αρχιτεκτονική σε 

σχέση με την τεχνολογία και την αισθητική  

- Διακρίνει καλλιτεχνικά στυλ, διαφορές ανάμεσα σε καλλιτεχνικά στυλ, εικονογραφικά 

στοιχεία, ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, μουσικά ιδιώματα, τεχνοτροπικά 

χαρακτηριστικά, τη συμβολή των μουσικών ειδών στην εξέλιξη της μουσικής, 

νεωτερισμούς στην μουσική  

- Κατανοεί καλλιτεχνικά ιδιώματα, μουσικούς όρους, μεθόδους της μουσικής, μεταβάσεις 

στη μουσική, εξελίξεις στις εικαστικές τέχνες και την μουσική, χρήση και δυνατότητες 

νέων υλικών στην τέχνη  

- Περιγράφει εικαστικά και μουσικά έργα, καλλιτεχνικά φαινόμενα, τεχνοτροπικά 

ευρήματα, καλλιτεχνικές τεχνικές, αρχιτεκτονικά-κατασκευαστικά προβλήματα, μουσικά 

είδη, μουσικά φαινόμενα, μουσικά χαρακτηριστικά, χρήση μουσικών οργάνων, μουσικές 

φόρμες, χρήση μουσικών φορμών 

- Αναλύει τη σχέση ιστορίας/τέχνης, τη σημασία της καλλιτεχνικής παραγωγής, τα 

καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά, τους καλλιτεχνικούς όρους, τα καλλιτεχνικά κινήματα και 

τις μουσικές φόρμες, εικονογραφικά θέματα  

- Εξετάζει τις αλλαγές στην τέχνη, διαφορές ανάμεσα στα στυλ, ανάπτυξη μουσικών ειδών, 

μεταβάσεις στην εξέλιξη της μουσικής, τους καλλιτεχνικούς στόχους, τις καλλιτεχνικές 

τεχνικές, τον τρόπο λειτουργίας των εικαστικών έργων, τα μουσικά επιτεύγματα, ειδικά 

μορφολογικά στοιχεία, καλλιτεχνικές κατηγορίες και τάσεις  

- Συσχετίζει/αντιπαραθέτει εικαστικά και μουσικά έργα, θεωρίες της τέχνης, καλλιτεχνικά 

στυλ  

- Εξειδικεύει ατομικά καλλιτεχνικά στοιχεία. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Εικαστικές Τέχνες στο Μεσαίωνα έως την ύστερη Αναγέννηση 



  

49 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

- Οι Εικαστικές Τέχνες από τη ύστερη Αναγέννηση (Μανιερισμός 1530) έως το τέλος του 

20ου αιώνα 

- Η μουσική στην Ευρώπη 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ21: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ21 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) ή Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:  

Σκοπός της ΘΕ «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας» είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τα 

σημαντικότερα λογοτεχνικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο από τον 6ο έως 

και τον 20ό αιώνα, καθώς και η άσκηση στην κριτική ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, η/ο φοιτήτρια/της θα είναι ικανός: 

- Να γνωρίζει τις βασικές περιόδους και να διακρίνει τα καλλιτεχνικά ρεύματα/τις 

πνευματικές τάσεις που αποτελούν σταθμούς στην ιστορία της λογοτεχνίας των 

ευρωπαϊκών χωρών από τον 12ο αι. έως και τον 20ο αι. 

- Να γνωρίζει κορυφαίους συγγραφείς και έργα που ανήκουν στον "κανόνα" της 

ευρωπαϊκής λογοτεχνίας από τον 12ο αι. έως και τον 20ό αι. και τα βασικά λογοτεχνικά 

είδη (genres) που αναπτύχθηκαν σε διάφορες περιόδους της ευρωπαϊκής λογοτεχνικής 

ιστορίας από τον 12ο αι. έως και τον 20ό αι., τις εκφάνσεις και τις μετεξελίξεις τους  

μέσα στο χρόνο. 

- Να αναλύει λογοτεχνικά κείμενα σχετικά με το είδος τους, τη θεματική τους, το ύφος 

τους, τις ιδεολογικές τους προεκτάσεις. 

- Να συγκρίνει λογοτεχνικά κείμενα ίδιας ή διαφορετικής παράδοσης ή τάσης βάσει της 

θεματικής τους, των ειδολογικών  και των υφολογικών τους χαρακτηριστικών, αλλά και 

των ιδεών που πραγματεύονται.  

- Να συνθέτει εργασίες όπου θα δύναται να συνδυάσει διαδοχικά γραμματολογικά 

στοιχεία, που αφορούν σε συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη ή έργα, με τη μορφολογική 

και ιδεολογική ανάλυσή τους. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Εισαγωγή στην Ιστορία της Λογοτεχνίας 

- Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τον στ' έως τον κ΄ αιώνα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  
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ΕΠΟ22: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ22 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) ή Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας "Φιλοσοφία στην Ευρώπη" είναι να 

σας φέρει σε επαφή με τις φιλοσοφικές ιδέες που διαμόρφωσαν αλλά και συνεχίζουν να 

διαμορφώνουν την πνευματική ταυτότητα της Δύσης, από τη σκοπιά κυρίως της γνωσιολογίας, 

της ηθικής και της πολιτικής φιλοσοφίας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που ολοκληρώνουν με επιτυχία τη ΘΕ ΕΠΟ22 

αναμένεται να αναπτύξουν μια σειρά δεξιοτήτων εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι οι 

ακόλουθες: 

- Η ικανότητα να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις σημαντικότερες έννοιες και θεωρίες 

που αναπτύχθηκαν στον χώρο της φιλοσοφίας καθώς και να τις εντάσσουν στο ιστορικό 

πλαίσιο εντός του οποίου αναδύθηκαν. 

- Η ικανότητα σύγκρισης και αξιολόγησης διαφορετικών ή και αντιμαχόμενων 

φιλοσοφικών παραδόσεων και επιχειρημάτων.  

- Η ανάπτυξη του αυτόνομου κριτικού στοχασμού αλλά και αναλυτική ικανότητας, που 

μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά και στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων 

προσωπικοτήτων και συνεπώς και υπεύθυνων και ενεργών πολιτών.  

- Η μελέτη και ερμηνεία πρωτότυπων φιλοσοφικών κειμένων καθώς και η κριτική 

αποτίμηση της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας. 

- Η ανάπτυξη και τεκμηρίωση λογικών επιχειρημάτων  

- Η συγγραφή φιλοσοφικών δοκιμίων ακαδημαϊκού χαρακτήρα. 

- Η σύνδεση των προβληματισμών του φιλοσοφικού στοχασμού με την τρέχουσα 

κοινωνική πραγματικότητα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Η ΘΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα): 

- Η Φιλοσοφία από τον στ΄- ιστ΄ αιώνα 

- Η εποχή του Διαφωτισμού (Ιζ΄- ιη΄ αιώνας) 

- Νεότερα και σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα (ιθ΄- κ΄ αιώνας) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΛΠ40: ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ40 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

(ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 
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Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΕΛΠ40, οι φοιτήτριες/ές:  

Α) θα είναι σε θέση να κατανοούν:  

- Το ρόλο και τη σημασία της μουσικής ως παιδευτικού και πολιτισμικού αγαθού, κατά την 

αρχαιοελληνική περίοδο.  

- Τη διάκριση ανάμεσα στην Πυθαγόρεια και Αριστοξενική θεώρηση της μουσικής και τις 

επιδράσεις της στους μεταγενέστερους έλληνες φιλοσόφους.  

- Τη συσχέτιση της μουσικής με την επίσημη και καθημερινή ζωή των αρχαίων ελλήνων με 

βάση τα εντός και εκτός λατρείας τραγούδια και την οργανική μουσική.  

- Τη διάκριση ανάμεσα στη βυζαντινή μουσική και τη μουσική του Βυζαντίου καθώς και τις 

αλληλεπιδράσεις τους.  

- Τα επί μέρους είδη του δημοτικού τραγουδιού και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του 

κλέφτικου, του αστικολαϊκού και του ρεμπέτικου τραγουδιού, καθώς και τις ιδεολογικές 

συνιστώσες τους.  

- Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των ετερόγλωσσων και μειονοτικών ομάδων και τις σχετικές 

αλληλεπιδράσεις τους με την ιθαγενή μουσική παράδοση.  

- Τις αντιλήψεις για τη μουσική της Επτανησιακής και Εθνικής μουσικής σχολής.  

- Το έργο των Πρωτοπόρων και της Ελληνικής «πρωτοπορίας».  

- Την εμπορευματοποίηση του τραγουδιού και της μουσικής με βάση την τεχνολογική 

εξέλιξη, από την εμφάνιση της δισκογραφίας έως σήμερα.  

- Τη διαφοροποιημένη θέση του χορού με αναφορά στην κλασική και τη βυζαντινή 

περίοδο.  

- Την ποικιλία και πολυμορφία της μουσικο-χορευτικής ελληνικής παράδοσης, με 

αναφορά στις επί μέρους γεωγραφικές ενότητες του ελλαδικού χώρου.  

- Τη θεώρηση του χορού ως σύμβολο ταυτότητας, ως τελετουργία και θέαμα.  

- Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του δυτικού «έντεχνου» χορού και τα επί μέρους είδη του.  

- Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις κοινωνικές διαστάσεις των Ευρωπαϊκών, 

λατινοαμερικάνικων, μοντέρνων και «δημοφιλών» χορών.  

Β) θα έχουν αποκτήσει τις ικανότητες και δεξιότητες:  

- να κατανοούν σύνθετες έννοιες, όπως ταυτότητα, παράδοση, λαϊκός πολιτισμός και να 

χειρίζονται με επάρκεια τη σχετική ορολογία  

- να αντιμετωπίζουν κριτικά τη σχετική βιβλιογραφία και να μπορούν να επιλέγουν τα 

κατάλληλα εδάφια για ενίσχυση των θέσεων και επιχειρημάτων τους.  

- να χειρίζονται επαρκώς το γραπτό λόγο και να συνθέτουν εργασίες που αφορούν σε 

ζητήματα σχετιζόμενα με το περιεχόμενο της ΘΕ. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Μαθηματική Θεωρία της Αρχαίας Μουσικής (Βυζαντινοί Θεωρία, Διαλεκτικοί 

Συσχετισμοί με Ανατολή, Ελληνική και Δυτική Μουσική στο Νεότερο Κόσμο, Σύγχρονα 

Ρεύματα) 

- Μουσική Πράξη κατά περίοδο (ρυθμοί, όργανα, είδη, ήθος και ύφος, πηγές, Θέση της 

Μουσικής στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Βίο, Δημιουργός, Εκτελεστής και Κοινό, Παράδοση 

και Προοπτικές) 

- Θεωρητική Προσέγγιση στη Ρυθμολογία του Ελληνικού Χορού 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 
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Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΛΠ41: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΙ: ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ41 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων  

ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στην θεματική ενότητα Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος ΙΙ. Οι νεότεροι 

χρόνοι διερευνώνται όψεις του παραδοσιακού πολιτισμού και της κοινωνικής οργάνωσης στον 

ελλαδικό χώρο.  

- Κατ' αρχήν εξετάζονται η συγκρότηση και οι προσανατολισμοί, οι βασικές θεωρητικές και 

μεθοδολογικές αρχές της λαογραφίας και της εθνογραφίας στην Ευρώπη και την Ελλάδα. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην ελληνική λαογραφία και τις συνθήκες που 

οδήγησαν στην συγκρότηση και εξέλιξή της, στους βασικούς στόχους και την 

θεματολογία της, στις μεθόδους και τις ερμηνευτικές προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά 

καιρούς. 

- Η οικογένεια και τα διάφορα συστήματα συγγένειας που απαντώνται στον ελληνικό 

χώρο. 

- Ο αγροτικός χώρος, τρόποι παραγωγής και κοινωνική οργάνωση. Ενδυματολογία, 

διατροφικές συνήθειες, λαϊκό εορτολόγιο και εθιμικές εκδηλώσεις, μοναστικός βίος. 

- Συγκρότηση και οργάνωση του δομημένου χώρου στις παραδοσιακές κοινωνίες. Ο 

συνεκτικός ρόλος της κοινότητας. 

- Κοινωνικός και πολιτισμικός καταμερισμός και οργάνωση της εργασίας. Συγκρότηση και 

λειτουργία των συντεχνιών, προβιομηχανική τεχνολογία 

- Προφορική λογοτεχνία. Χαρακτηριστικά και μορφές της προφορικής λογοτεχνίας. 

Προφορική παράδοση και ομαδική δημιουργία. Καθημερινή ζωή και προφορική 

παράδοση. Θεωρίες για την ταξινόμηση και ερμηνεία των ‘κειμένων’ της προφορικής 

λογοτεχνίας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Α. Γνώση και κατανόηση του διδακτικού αντικειμένου/πρακτική δεξιότητα 

Η Θ.Ε ΕΛΠ 41 με τον τίτλο Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος ΙΙ έχει ως αντικείμενο την συγκρότηση της 

επιστήμης της Λαογραφίας στην Ελλάδα, τη μελέτη όψεων του παραδοσιακού πολιτισμού και 

της συγκρότησης της κοινωνίας του ελλαδικού χώρου η οποία καλύπτει την περίοδο από την 

Ύστερη Τουρκοκρατία έως σήμερα (μέσα 18ου αι.-σήμερα).  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ο φοιτητής/τρια πρέπει να, 

- Κατανοεί τις ιστορικές και πολιτιστικές έννοιες και τις συνθήκες (ιστορικές, φιλοσοφικές, 

πολιτικές, κοινωνικές,  πολιτισμικές) μέσα στην οποίες συγκροτήθηκε και εξελίχθηκε η 

Λαογραφία στην Ελλάδα. 

- Κατέχει εποπτικά το σύνολο του γνωστικού αντικειμένου της ελληνικής Λαογραφίας. 

- Aναγνωρίσει και να ερμηνεύσει στοιχεία του παραδοσιακού πολιτισμού. 

- Συμμετέχει με ενεργό θεσμικό ρόλο στην αξιοποίηση, προβολή και διαχείριση ζητημάτων 

του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού. 
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Όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο (αρ. 2 ανωτέρω), πιο συγκεκριμένα, με την επιτυχή 

ολοκλήρωση της ΘΕ ο φοιτητής/ η φοιτήτρια πρέπει να έχει επαρκή γνώση και να μπορεί να 

ερμηνεύσει με κριτικό πνεύμα τα εξής θέματα και φαινόμενα του  παραδοσιακού ελληνικού 

πολιτισμού: 

- Να γνωρίζει το αντικείμενο, τις μεθόδους και την ιστορική διαμόρφωση και εξέλιξη της 

επιστήμης της λαογραφίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 

- Να αναγνωρίζει τις διάφορες μορφές (τύπους) συγγενικής οργάνωσης και συγκρότησης 

της ελληνικής οικογένειας, και να ερμηνεύει τα σύμβολα και τις τελετουργικές πράξεις 

που συνδέονται με την οικογένεια. 

- Να κατανοεί και να ερμηνεύει τις προβιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες και τις 

εθιμικές πρακτικές των πρωτογενών παραγωγικών δραστηριοτήτων, της γεωργίας και 

της κτηνοτροφίας  

- Να περιγράφει και να εξηγεί τις αντιλήψεις και τις εθιμικές ενέργειες που διακρίνουν 

τους τρεις κύριους σταθμούς της ζωής του ανθρώπου, (γέννηση, γάμος, θάνατος) ως 

διαβατήριες τελετές.  

- Να γνωρίζει τους παράγοντες (οικονομικούς, ιστορικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς) 

που καθόρισαν τη διατροφή του ελληνικού αγροτικού πληθυσμού και να μπορεί να 

ερμηνεύει τις διατροφικές συνήθειές του, τόσο στην καθημερινή ζωή, όσο και κατά τις 

εορταστικές και τις διαβατήριες περιστάσεις (γέννηση, γάμος, θάνατος).  

- Να εξοικειώνεται με την ιστορική-διαχρονική προσέγγιση μελέτης των θεσμών όπως τα 

μοναστήρια και να γνωρίζει τη συμβολή τους στη συγκρότηση της κοινωνίας και στη 

διάσωση και ανάδειξη του ελληνισμού καθώς και τη λειτουργία τους ως θεματοφύλακες 

της παιδείας, του πολιτισμού και των τεχνών 

- Να γνωρίζει και να μπορεί να ερμηνεύσει την ιστορική εξέλιξη μορφών της κοινωνικής 

οργάνωσης τις οποίες συναντάμε στον ελληνικό χώρο (κοινότητες, συντεχνίες) και να 

κατανοεί τους μετασχηματισμούς και τις αλλαγές που υπέστησαν με την αστικοποίηση 

του πληθυσμού.  

- Να γνωρίζει και να μπορεί να εξηγεί τους λόγους (π.χ κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς 

κ.ά) διαμόρφωσης και εξέλιξης διαφόρων μεταποιητικών (αγγειοπλαστική, οικοδομική, 

αλεστική κ.α) και καλλιτεχνικών δραστηριότητων (ζωγραφική, γλυπτική κ.ά) και να 

περιγράφει τους κυριότερους παραδοσιακούς αρχιτεκτονικούς τύπους σπιτιών του 

ελληνικού χώρου, τις μορφές και τους τύπους κεραμικών και αγγείων, τις τεχνικές και τα 

σχέδια γλυπτών και ζωγραφικών έργων.  

- Να γνωρίζει τι σημαίνει "προφορική λογοτεχνία", τα είδη που περιλαμβάνει και τις 

θεωρίες για τη διαμόρφωση και την ταξινόμησή τους∙ να μπορεί να αναγνωρίζει ένα 

παραμύθι, μια παράδοση, μια παροιμία, ένα αίνιγμα, και να εξηγεί πώς συνδέονται 

αυτές οι μορφές προφορικού λόγου με τη ζωή και τον πολιτισμό της κοινότητας που τα 

παράγει και τα αναπαράγει. 

- Να γνωρίζει πώς δημιουργήθηκαν, εξελίχθηκαν και διαδόθηκαν, τα ελληνικά δημοτικά 

τραγούδια και τη σύνδεσή τους με διάφορες εκφάνσεις της ιστορίας και του τρόπου 

ζωής της κοινότητας που τα δημιουργεί και τα αναπαράγει∙ να μπορεί να διακρίνει ένα 

δημοτικό τραγούδι, να το προσδιορίζει ως προς το είδος του και να το αξιολογεί ως 

συλλογική πολιτισμική έκφραση της κοινότητας που περιλαμβάνει λόγια, μουσική και, 

συχνά, χορό. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  
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- Ο νεότερος λαϊκός βίος: Αγροτική και ποιμενική ζωή. Οικισμοί και πόλεις. Κοινότητες. 

Πολιτικό και κοινωνικό έργο του κλήρου. Ένοπλα σώματα. Πανηγύρια, προσκυνήματα, 

παγανιστικές ημέρες και γιορτές. Λαϊκή θεραπευτική 

- Λαϊκή τέχνη και συντεχνίες: αρχιτεκτονική, γλυπτική , ζωγραφική, χαρακτική. Οικιακή 

βιοτεχνία. Οικονομική και πνευματική δραστηριότητα των Μονών. Το Άγιο Όρος. 

- Η ηθική υπόσταση και ο συνεκτικός ρόλος της κοινότητας: Λαϊκή φιλολογία. Το δημοτικό 

τραγούδι και η σημασία του. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΛΠ42: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ42 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

(ΑΔ) 

 Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι της θεματικής ενότητας είναι: 

- Η παρουσίαση της θεωρίας και μεθοδολογίας που διέπουν την επιστήμη της 

αρχαιολογίας, δηλαδή του εντοπισμού, αποκάλυψης, μελέτης και ερμηνείας των υλικών 

καταλοίπων των ανθρώπινων κοινωνιών από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα. 

- Η κριτική παρουσίαση των γνωσιολογικών αναζητήσεων της αρχαιολογίας στον 

κοινωνικό χώρο αλλά και της συνεισφοράς των θετικών επιστημών στους αποδεικτικούς 

μηχανισμούς της 

- Η αρχαιολογική περιγραφή της προϊστορικής και ιστορικής εξέλιξης των κοινωνιών του 

ελλαδικού χώρου με επιλεκτικές αναφορές σε σημαντικά ζητήματα οργάνωσης και 

χρήσης του χώρου, τεχνολογίας, οικονομίας και ιδεολογικής συγκρότησης 

- Η αναζήτηση της μουσειακής διάστασης των αρχαιοτήτων στη σύγχρονη ελληνική 

κοινωνία και του ρόλου της στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης θεσμικής, αισθητικής, 

ιδεολογικής και πολιτικής παρέμβασης στη γνώση του παρελθόντος από το ευρύ κοινό 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Θεωρία και Πρακτική της Αρχαιολογικής επιστήμης και Μουσειολογίας 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΛΠ 42, οι φοιτήτριες/ές θα είναι σε θέση να: 

- γνωρίζουν την ιστοριογραφική εξέλιξη της επιστήμης της Αρχαιολογίας γενικά αλλά και 

ειδικότερα αυτή του Ελληνικού χώρου. Όπως επίσης τον ορισμό, τις βασικές αρχές και το 

αντικείμενό του επιστημονικού κλάδου της αρχαιολογίας.  

- αναγνωρίζουν τη συμβολή, άμεση ή έμμεση, της επιστήμης της αρχαιολογίας στη γνώση 

του Προϊστορικού και Ιστορικού παρελθόντος αλλά και στην εξέλιξη του ελληνικού 

κράτους όπως επίσης να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες παραμέτρους και προβληματική 

που αφορούν πτυχές της αρχαιολογίας στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. 

- γνωρίζουν την έννοια της Μουσειολογίας ως επιστημονικού κλάδου και τη σύνδεσή της 

με την καταγραφή, προστασία και αισθητική ανάδειξη των ελληνικών αρχαιοτήτων. 
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- καλλιεργήσουν την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή τους – προσωπική και κοινωνική - 

σε ζητήματα κατανόησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στον όποιο χώρο 

δραστηριοποίησής τους.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Ιστορική διαδρομή της επιστήμης της Αρχαιολογίας. 

- Ορισμός, αντικείμενο, βασικές αρχές, κλάδοι και προβληματική 

- Κύρια αρχαιολογικά πεδία στον ελληνικό χώρο και η πολιτισμική αξία τους 

- Μουσειολογία. Μέριμνα για τις αρχαιότητες 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΛΠ43: ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ43 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

(ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΕΛΠ43 (Ελληνισμός της 

Διασποράς) οι φοιτήτριες/ές θα είναι σε θέση: 

να κατανοούν και να επεξεργάζονται με επιστημονικό τρόπο ζητήματα αναφορικά με:  

- την ιστορική διαδρομή της ελληνικής διασποράς από το 1600 π.Χ. μέχρι σήμερα   

- τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού διασπορικού αποθέματος και 

ροών -  τα αίτια, τα κίνητρα γέννησης και τη διαιώνισή της  

- τα σύγχρονα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά επιτεύγματα αλλά και τα 

προβλήματά της  

- τις επιδράσεις του φαινομένου της ελληνικής διασποράς στα μέλη της, στις χώρες 

υποδοχής και προέλευσης  

- τη δημόσια διασπορική πολιτική της Ελλάδας και τις πολυδιάστατες σχέσεις μεταξύ 

διασποράς και Μητρόπολης.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Ιστορικά της ελληνικής διασποράς: Μετανάστευση - Πρόσφυγες - Παλιννόστηση - 

Πολιτικές, κοινωνικές οικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις. 

- Ελληνικοί πληθυσμοί στα Βαλκάνια και στις Παραδουνάβιες χώρες: Οι Βλάχοι της 

Μοσχόπολης, Οι Σαρακατσάνοι 

- Οι Έλληνες στον Καύκασο και στις Παρευξείνιες χώρες 

- Ελληνικές κοινότητες στα αστικά κέντρα της Μεσογείου και Κ. Ευρώπης 

- Ο Ελληνισμός της Β. και Ν. Αμερικής. Ιστορική εξέλιξη και ο ρόλος του σήμερα 

- Οι Έλληνες της Ν. Αφρικής και της Αυστραλίας . Εξέλιξη και σημερινός ρόλος 

- Ελληνόφωνοι και Ελληνογενείς (Ν. Ιταλία, Ισπανία, Συρία, Παλαιστίνη, Αζοφική) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 
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Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΛΠ44: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (1600-1940) - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ44 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

(ΑΔ) 

 Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα ΕΛΠ 44 έχει ως σκοπό την επαφή των 

φοιτητριών/τών με δύο σημαντικούς τομείς του Ελληνικού πολιτισμού, το νεοελληνικό θέατρο 

(1600-1940) και τον Ελληνικό κινηματογράφο. Στο μεν πρώτο γίνεται σύνδεση με τα Ευρωπαϊκά 

κινήματα και πως αυτά επηρέασαν το προεπαναστατικό Ελληνικό θέατρο (κρητικό και 

επτανησιακό), αλλά διερευνάται και ο ρόλος των θεατρικών σκηνών της διασποράς. Η θεατρική 

ζωή στην μετα-επαναστατική Ελλάδα περιλαμβάνει τα είδη που κυριάρχησαν, τα λαϊκά θεάματα 

όπως ο καραγκιόζης και την δραματουργία στη δημοτική. Η ιστορική διαδρομή συνδυάζεται με 

την μελέτη θεατρικών έργων. 

Όσον αφορά τον κινηματογράφο αναλύεται η υποδοχή που είχε στον Ελληνικό χώρο αλλά και η 

παραγωγική διαδικασία τόσο κατά την προπολεμική περίοδο όσο και την μεταπολεμική όπου 

ενηλικιώθηκε και βγήκε έξω από τα ελληνικά σύνορα με δημιουργούς όπως ο Κακογιάννης, ο 

Κούνδουρος, ο Τζαβέλλας, αλλά και οι νεώτεροι όπως ο Αγγελόπουλος, ο Βούλγαρης, ο 

Παναγιωτόπουλος κ.α. Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με τα βασικά χαρακτηριστικά 

κάθε περιόδου αλλά και τις ιδιαιτερότητες κάθε δημιουργού καθώς και η διαχρονική πορεία της 

σχέσης με το κοινό. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ44, 

οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση:  

- να αξιολογούν και να αναλύουν συνολικά τις ειδολογικές ιδιαιτερότητες και θεμελιακές 

έννοιες των διδασκομένων αντικειμένων  

- να περιγράφουν την ιστορική τους εξέλιξη  

- να χειρίζονται τα υπό εξέταση αντικείμενα (όπως και τη σχετική βιβλιογραφία) με τρόπο 

κριτικό και πρωτότυπο  

- να εντοπίζουν και να αναδεικνύουν μέσα σε αυτά το καίριο και ουσιώδες  

- να συγκρίνουν και να αναλύουν διαφορετικές περιόδους των υπό εξέταση αντικειμένων 

- να συγκρίνουν και να αναλύουν τα δύο αντικείμενα (ομοιότητες, διαφορές, 

αλληλοεπιδράσεις, κλπ.). 

- να αντιλαμβάνονται και να αναλύουν με επάρκεια τις βασικές διαφορές/ομοιότητες 

ανάμεσα σε έννοιες όπως δράμα/θέατρο/παράσταση/περφόρμανς, καθώς και τις 

διαφορές/ομοιότητες ανάμεσα σε έννοιες όπως παράσταση/αναπαράσταση, 

εικόνα/ζωντανή παρουσία, τέχνη/τεχνολογία 

- να συγκρίνουν και να αναλύουν με βάση κριτήρια αισθητικά και κοινωνιολογικά  

- να συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον  
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- να έχουν βιωματική επαφή με το αντικείμενο (μετάβαση στο θέατρο/κινηματογράφο και 

παρακολούθηση παραστάσεων και ταινιών) 

- να γνωρίζουν πώς οι θεσμοί μπορεί να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα 

(επιχορηγήσεις, παρεμβάσεις, πρακτικές) 

- να συζητούν, με βάση τις γνώσεις που απέκτησαν, όρους όπως λαϊκή και υψηλή 

καλλιτεχνία, υψηλό και λαϊκό γούστο 

- να συνθέτουν μια γραπτή εργασία που να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, 

ενημερωμένη και καλά συγκροτημένη. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Το νεότερο θέατρο μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

- Ο ελληνικός κινηματογράφος 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΛΠ45: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΩΣ ΤΟ 18Ο ΑΙΩΝΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ45 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

(ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να προσφέρει στις/στους 

φοιτήτριες/τές βασικές γνώσεις για τα έργα και τους δημιουργούς της νεοελληνικής λογοτεχνίας 

από τις απαρχές της ως τον 19ο αιώνα και την ίδρυση του ελληνικού κράτους. H μακρά αυτή 

περίοδος παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, όχι μόνο για τις ποικίλες πολιτισμικές διεργασίες 

που συντελέστηκαν στον ελληνόφωνο χώρο αλλά και για τους ευρύτερους ιδεολογικούς και 

αισθητικούς προσανατολισμούς του υπόδουλου Nέου Eλληνισμού. 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΕΛΠ 45, οι φοιτήτριες/τές: 

- θα γνωρίζουν τα βασικά στάδια της ιστορικής εξέλιξης της πρώιμης νεοελληνικής 

γραμματείας και λογοτεχνίας από τις απαρχές της (12ος αι.) ως και την περίοδο του 

Διαφωτισμού. 

- θα γνωρίζουν τα βασικά μορφικά, θεματικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της 

υστεροβυζαντινής λογοτεχνίας γραμμένης σε δημώδη γλώσσα, της λογοτεχνίας της 

Αναγέννησης σε ιδιωματική γλώσσα (κρητική, κυπριακή, επτανησιακή) και του 

Διαφωτισμού (πεζογραφία, φαναριώτικη ποίηση, δημοτικό τραγούδι). 

- θα μπορούν να εντάξουν ένα λογοτεχνικό έργο στο ιστορικό και το πολιτισμικό του 

περιβάλλον με βάση τη γλώσσα, τη μορφή και τα ιδιαίτερα τεχνοτροπικά και θεματικά 

του γνωρίσματα. 

- θα μπορούν να συνδυάζουν το λογοτεχνικό με το ευρύτερο πολιτισμικό φαινόμενο στους 

αιώνες που προηγήθηκαν της ίδρυσης του ελληνικού κράτους. 

- θα μπορούν να αναγνωρίσουν τις βυζαντινές, ανατολικές και δυτικές (ευρωπαϊκές) 

καταβολές της πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας αλλά και την ιδιαίτερη υπόστασή της. 
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- θα αποκτήσουν ικανότητα κατανόησης και κριτικής ανάγνωσης των έργων που 

συγκροτούν την πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία και γνώση της συμβολής τους στη 

διαμόρφωση του νεοελληνικού πολιτισμού και στην αποκρυστάλλωση της νεοελληνικής 

συνείδησης. 

- θα μπορούν να συνθέτουν μια γραπτή εργασία με ευμέθοδο τρόπο και να παρουσιάζουν 

τα συμπεράσματά τους από την ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων μιας άλλης, αν και 

κοντινής, εποχής και από την προσεκτική μελέτη της σχετικής βασικής βιβλιογραφίας. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Στο μεταίχμιο των νεότερων χρόνων: Ηθική, ερωτική ποίηση, σάτιρες, όνειρα  

- Η λογοτεχνία του φραγκοκρατούμενου ελληνισμού: Επτάνησα, Κύπρος  

- Από την πτώση της Κρήτης ως την ελληνική επανάσταση (1669 - 1821): Διασπορά, 

Επτάνησα, Φαναριώτες, ο νεοελληνικός διαφωτισμός, το δημοτικό τραγούδι 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

 

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά γνώσεων στην Ισπανική γλώσσα, καθώς και η 

κατανόηση της εξέλιξής της, με στόχο την πληρέστερη κατανόηση των πλούσιων και 

πολυδιάστατων πολιτισμών των Iσπανόφωνων λαών. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Με την ολοκλήρωση  του  ΠΣ, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται:  

- Να είναι σε θέση να χειρίζονται με άνεση την Ισπανική  Γλώσσα και να τη χρησιμοποιούν 

για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς 

- Να έχουν αποκτήσει  βασικές επιστημονικές γνώσεις   για  την ιστορική, κοινωνική και 

πολιτισμική εξέλιξη  του ισπανόφωνου κόσμου (Ισπανία-Αμερική) από την Προϊστορία 

έως τη Σύγχρονη εποχή 

- Nα έχουν σπουδάσει πάνω σε αντιπροσωπευτικά έργα της ισπανικής και 

ισπανοαμερικανικής διανόησης (γράμματα, τέχνες, επιστήμες), ώστε να είναι σε θέση να 

τα διδάξουν με αναλυτική και συνθετική μέθοδο 

- Να έχουν αποκτήσει την ικανότητα  να εφαρμόζουν κατάλληλη   μεθοδολογία για να 

κατανοούν και να αναλύουν θέματα του γνωστικού αντικειμένου και του ανθρωπιστικού 

πεδίου γενικότερα. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου είναι τα 240 

(ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη.  



  

59 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:  

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 22 Humanities 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 6 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 100 

Γίνονται δεκτοί: 

α) Απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή κάτοχοι ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού με αποδεδειγμένη γνώση της 

Ισπανικής σε επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και 

β) Απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 

επάρκεια στην Ελληνική. 

 Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη 

χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου, θα βοηθήσουν σημαντικά στην παρακολούθηση του 

προγράμματος. 

 Σημείωση:   Αν το δίπλωμα που αποδεικνύει τη γνώση της Ισπανικής δεν αναγράφει το επίπεδο 

Β2, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσκομίσουν βεβαίωση από την Ισπανική Πρεσβεία ή το 

Ιnstituto Cervantes που να δηλώνει την ανωτέρω αντιστοιχία.      

 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό υλικό, 

ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:  

 τηλ.: 2610 367339, 2610 367328, 2610 367313 - fax: 2610 367110 - e-mail: isp@eap.gr 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες: 

 τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση 

1ο έτος σπουδών  

ΙΣΠ10 Εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας ΕΠΙΠΕΔΟ Ι  (Υ¹, 20 ECTS) 

ΙΣΠ11 Εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ (Υ, 20 ECTS) 

ΙΣΠ12 Κατανόηση της Γλώσσας και του Πολιτισμού: Από τα Λατινικά στη Σύγχρονη 

Ισπανική Γλώσσα 

(Υ, 20 ECTS) 

 2ο έτος σπουδών  

ΙΣΠ20 Εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ  (Υ, 20 ECTS) 

ΙΣΠ21 Ιστορία της Ισπανίας  (Υ, 20 ECTS) 

ΙΣΠ22 Πολιτισμός της Ισπανίας (Υ, 20 ECTS) 

 3ο έτος σπουδών  

ΙΣΠ30 Λογοτεχνία Ισπανίας Ι  (Υ, 20 ECTS) 

ΙΣΠ31 Πολιτισμός της Λατινικής Αμερικής (Υ, 20 ECTS) 

mailto:isp@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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ΙΣΠ32 Ιστορία των χωρών της Λατινικής Αμερικής (Υ, 20 ECTS) 

 4ο έτος σπουδών  

ΙΣΠ40 Λογοτεχνία Ισπανίας ΙΙ (Ε², 20 ECTS) 

ΙΣΠ41 Λογοτεχνία Λατινικής Αμερικής Ι (Ε, 20 ECTS) 

ΙΣΠ42 Λογοτεχνία Λατινικής Αμερικής ΙΙ (Ε, 20 ECTS) 

ΕΚΠ61 Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση (Ε, 20 ECTS) 

 Σημειώσεις: 

Υ¹: Υποχρεωτική 

Ε²: Επιλογής 

 

Οδηγίες για την επιλογή ΘΕ 

Για την απόκτηση Πτυχίου πρέπει να παρακολουθήσετε επιτυχώς 12 ΘΕ. 

Στο β' έτος σπουδών μπορείτε να επιλέξετε πρώτα τις ΘΕ ΙΣΠ 20 ή/και ΙΣΠ 21 αλλά μεταξύ των ΘΕ 

ΙΣΠ 21 και ΙΣΠ 22 πρέπει να επιλέξετε πρώτα τη ΘΕ ΙΣΠ 21 και έπειτα τη ΘΕ ΙΣΠ 22 ή να τις 

επιλέξετε και τις δύο ταυτόχρονα. 

Στο τέταρτο έτος, πρέπει να επιλέξετε τρεις από τις τέσσερις ΘΕ. Συνιστάται να επιλέξετε τη ΘΕ 

ΙΣΠ 41 πρώτα από ή ταυτόχρονα με τη ΘΕ ΙΣΠ 42. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΕΚΠ61 αποδίδει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους 

αποφοίτους του προγράμματος (αφορά τους εισαχθέντες από το ακ. έτος 2015-16 και έπειτα, 

καθώς οι εισακτέοι φοιτητές έως το ακ. έτος 2014-15 έχουν διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια 

εκ του νόμου). 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και 

κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. 

Όσοι είστε κάτοχοι του Superior ή του Diploma de Estudios Ηιspanicos Πανεπιστημίων Ισπανίας 

(4ετούς φοίτησης), απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα ή απόφοιτοι 

Ισπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα μπορείτε να επιλέξετε να μην 

παρακολουθήσετε κάποια ή και όλες από τις ΘΕ ΙΣΠ 10, ΙΣΠ 11 και ΙΣΠ 20. Σε αυτή την περίπτωση 

πρέπει να αντικαταστήσετε τις παραπάνω ΘΕ από ισάριθμες του προγράμματος του Ευρωπαϊκού 

Πολιτισμού: 

ΕΠΟ 11 Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης (20 ECTS) 

ΕΠΟ 12 Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης (20 ECTS) 

ΕΠΟ 20 Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη (20 ECTS) 

ΕΠΟ 21 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (20 ECTS) 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΙΣΠ10: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι  

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ10 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι η διεύρυνση του λεξιλογίου και ταυτόχρονη 

εμβάθυνση των γνώσεων του φοιτητή στα γραμματικά φαινόμενα και στον Ισπανόφωνο 

πολιτισμό. 
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Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της Θ.Ε., και σε σχέση με την Ισπανική 

Γλώσσα,  η/ο φοιτήτρια/ής αναμένεται να: 

- Έχει  εμπεδώσει  βασικά μορφοσυντακτικά φαινόμενα 

- Έχει διευρύνει το λεξιλόγιό του 

- Κατανοεί ένα κείμενο σε απλή γλώσσα και να αναπτύσσει ικανοποιητικά την κεντρική 

του ιδέα 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Συνδυαστική εκμάθηση ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας και ακοής με χρήση αυθεντικών 

κειμένων σε γλώσσα απλή, καθομιλουμένη 

- Μεθοδολογία επικοινωνίας με συνδυαστική διδασκαλία γραμματικής, συντακτικού και 

προφοράς με πρακτική εξάσκηση και με χρήση ακουστικών μέσων 

- Οδηγίες στα Ελληνικά - Μελέτη και ασκήσεις στην Ισπανική Γλώσσα. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ11: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ11 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι η εμπέδωση των γραμματικών γνώσεων 

αποκτηθέντων στην πρώτη ενότητα και απόδοση ιδιαίτερης σημασίας στον εμπλουτισμό του 

λεξιλογίου. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, ο φοιτητής-τρια αναμένεται να 

χειρίζεται με σχετική άνεση την Ισπανική  δεδομένου ότι, 

- Έχει ολοκληρωμένη γνώση των μορφοσυντακτικών κανόνων της  

- Μπορεί να χρησιμοποιεί πλούσιο λεξιλόγιο και να κατανοεί τους ιδιωματισμούς της 

- Είναι σε θέση να αναπτύξει με επάρκεια και συνοχή σε γραπτό ή προφορικό λόγο ένα 

θέμα  για  την επικαιρότητα και την κοινωνική  ζωή των Ισπανόφωνων χωρών, όπως και, 

γενικότερα, να διατυπώνει με σαφήνεια τις απόψεις του.  

Αυτή η ΘΕ εξετάζει και εμπεδώνει τις γνώσεις του φοιτητή σχετικά με τα μορφοσυντακτικά 

φαινόμενα της ισπανικής γλώσσας  και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του λεξιλογίου. 

Βασικοί στόχοι της ΘΕ είναι, 

- να προσφέρει στο φοιτητή ολοκληρωμένη γνώση των κανόνων που διέπουν τα 

μορφοσυντακτικά φαινόμενα της ισπανικής γλώσσας, 

- να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο του φοιτητή δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιωματικές 

εκφράσεις της ισπανικής γλώσσας, 

- να εξοικειώσει τον φοιτητή με την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων της ισπανικής και 

ισπανοαμερικάνικης λογοτεχνίας, 

- να ασκηθεί ο φοιτητής στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου.  
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Στις τέσσερις προγραμματισμένες εργασίες και κυρίως με την ολοκλήρωση της μαθησιακής 

διαδικασίας ο φοιτητής πρέπει:  

- να έχει αποκτήσει πολύ καλή γνώση των μορφοσυντακτικών φαινομένων της ισπανικής, 

- να μπορεί να κατανοήσει την κεντρική ιδέα και τα επιμέρους σημεία γραπτού κειμένου 

σχετικού με διάφορα θέματα, 

- να να είναι σε θέση να διατυπώσει συνεχή και συνεκτικό γραπτό λόγο πάνω σε θέματα 

που αφορούν το ευρύ κοινό, εκφράζοντας τις απόψεις του γι’ αυτά ή γύρω από 

προσωπικά θέματα (ο ίδιος ή στη θέση τρίτου), αναφερόμενος σε εμπειρίες, σχέδια, 

προθέσεις κτλ. με τρόπο που να εξυπηρετεί συγκεκριμένο είδος κειμένου και τις 

προσδιορισμένες από τις οδηγίες συνθήκες επικοινωνίας, 

- να  είναι σε θέση να εκφέρει με ευχέρεια προφορικό λόγο σχετικό με θέματα που 

αφορούν  την κοινωνική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική ζωή. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Συνέχιση της συνδυαστικής εκμάθησης ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας και ακοής με χρήση 

αυθεντικών κειμένων σε επίπεδο προχωρημένο με εμπλουτισμένο λεξιλόγιο 

- Μεθοδολογία επικοινωνίας με συνδυαστική διδασκαλία γραμματικής, συντακτικού και 

προφοράς με πρακτική εξάσκηση και με χρήση ακουστικών μέσων 

- Σταδιακά μειωμένη χρήση των Ελληνικών Οδηγιών και ευρύτερη χρήση της Ισπανικής 

Γλώσσας στη μελέτη και στις ασκήσεις. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ12: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ12 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι: 

- Να εισαγάγει τις/τους φοιτήτριες/τές στην επιστημονική μελέτη της γλώσσας και να 

αναδείξει την αλληλεπίδραση της πολιτισμικής και της γλωσσικής δομής. 

- Να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο κοινωνία και γλώσσα διαμορφώνουν την 

πολιτισμική πραγματικότητα. 

- Να παρουσιάσει την προέλευση της Ισπανικής γλώσσας και τη διαχρονική της εξέλιξη και 

τη χρήση της στον Ισπανόφωνο κόσμο. 

- Να διερευνήσει τη χρήση της γλώσσας στο κοινωνικό πλαίσιο και την επίδραση των 

πολιτιστικών παραγόντων στην επικοινωνία, ιδίως στην επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της ΘΕ η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

- Αντιλαμβάνεται  έννοιες-κλειδιά  της  Γλωσσολογίας , το είδος και τη φύση διάφορων 

γλωσσικών δεδομένων  και  τα κύρια συστατικά της γλωσσικής δομής 
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- Έχει αποκτήσει γνώσεις των διαφόρων επιπέδων γλωσσικής ανάλυσης, όπως  της 

φωνητικής, της φωνολογίας, της  μορφολογίας,  κλπ 

- Έχει  κατανοήσει  βασικές μεθόδους της Κοινωνιογλωσσολογίας για την ερμηνεία της 

γλωσσικής συμπεριφοράς και  για την επίδραση  πολιτιστικών παραγόντων στην 

επικοινωνία 

- Είναι σε θέση  να εξηγήσει επιστημονικά, χαρακτηριστικά γλωσσικά φαινόμενα της  

διαχρονικής εξέλιξης  από  τα Λατινικά στη Σύγχρονη Ισπανική. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Στοιχεία γλωσσολογίας 

- Εξέλιξη της γλώσσας από τη λατινική έως τη σύγχρονη ισπανική 

- Εισαγωγή στην κατανόηση των πολιτισμών 

- Επιδράσεις της λατινικής λογοτεχνίας στην ισπανική 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ20: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙII  

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ20 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι: 

- Η τελειοποίηση της γνώσης της Ισπανικής Γλώσσας 

- Η ιδιαίτερη έμφαση στον προφορικό και γραπτό λόγο. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να 

χειρίζεται  άριστα την Ισπανική, δεδομένου ότι  

- Έχει αποκτήσει ολοκληρωμένη γνώση του γραμματικού συστήματός της 

- Αντιλαμβάνεται  σύνθετα κείμενα όλων των ειδών του γραπτού λόγου και  κατανοεί 

επιμέρους νοήματά τους, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα 

- Χρησιμοποιεί  με ευελιξία την προφορική γλώσσα, και είναι σε θέση να αναπτύξει  

σωστά και με συνοχή ένα κείμενο ποικίλου  περιεχομένου. 

Βασικοί στόχοι της ΘΕ είναι να τελειοποιήσει: 

- τις γνώσεις του φοιτητή σχετικά με τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα της ισπανικής 

γλώσσας. 

- το λεξιλόγιο του φοιτητή  

- την ικανότητα του φοιτητή στην κατανόηση και παραγωγή όλων των ειδών προφορικού 

λόγου 

Στις τέσσερις προγραμματισμένες εργασίες και κυρίως με την ολοκλήρωση της μαθησιακής 

διαδικασίας ο φοιτητής πρέπει:  

- να έχει αποκτήσει ολοκληρωμένη γνώση του γραμματικού συστήματος της ισπανικής, 

- να μπορεί να αντιληφθεί εκτεταμένα, σύνθετα κείμενα όλων των ειδών γραπτού λόγου 

και να κατανοήσει επιμέρους νοήματά τους, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα, 
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- να να είναι σε θέση να συντάξει κείμενο με πλήρη συνοχή και συνεκτικότητα και με 

γραμματικά ορθό και επικοινωνιακά αποτελεσματικό τρόπο σχετικό με θέματα που 

αφορούν κοινωνικά ή προσωπικά ζητήματα, γεγονότα πραγματικά ή φανταστικά. Οι 

περιγραφές αναμένεται να είναι λεπτομερείς και εκτενείς,  

- να μπορεί να χρησιμοποιήσει την προφορική γλώσσα με ευελιξία, ακρίβεια και 

αποτελεσματικότητα για όλους τους σκοπούς. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Συνέχιση της συνδυαστικής εκμάθησης ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας και ακοής με χρήση 

αυθεντικών κειμένων σε ανώτερο επίπεδο με ευρεία χρήση λεξιλογίου. 

- Μεθοδολογία επικοινωνίας με συνδυαστική διδασκαλία γραμματικής, συντακτικού και 

προφοράς με πρακτική εξάσκηση και με χρήση ακουστικών μέσων. 

- Οδηγίες στα Ισπανικά – μελέτη και ασκήσεις στα Ισπανικά 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ21: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ21 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι η επισκόπηση της Ιστορίας της Ισπανίας από την 

αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/ής αναμένεται ότι: 

- Θα έχει  σφαιρική γνώση  της ιστορικής εξέλιξης της Ισπανίας και των διακριτών 

κοινωνικών, πολιτικών και πολιτειακών της δομών 

- Θα είναι σε θέση να  περιγράφει και να εξηγεί  με επιστημονική ορολογία τα ιστορικά 

γεγονότα-σταθμούς  στην πορεία του ισπανικού έθνους,  τις επιπτώσεις τους στη  

διακυβέρνηση της χώρας, όπως και στην  κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική 

ζωή της 

- Θα έχει ολοκληρωμένη γνώση των ιστορικών δεσμών-σχέσεων της  Ισπανίας με την 

Ισπανόφωνη Αμερική 

- Θα χρησιμοποιεί την κατάλληλη μεθοδολογία για να αναλύει έργα αναφοράς της 

Ισπανικής Ιστοριογραφίας, ώστε  να προσεγγίζει με κριτικό πνεύμα τις σύγχρονες 

εξελίξεις στη χώρα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Από τα Προϊστορικά χρόνια έως το τέλος του Μεσαίωνα, Αραβικά Βασίλεια 

- Από την Αναγέννηση έως το 19ο αιώνα 

- Από το 19ο αιώνα έως σήμερα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 
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της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ22: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ22 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι: 

- Μελέτη των περιόδων που αποτελούν τον Ισπανικό πολιτισμό. 

- Παρουσίαση της σημαντικότερης πολιτιστικής παραγωγής κάθε περιόδου. 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της  ΘΕ, η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

- Έχει αποκτήσει σφαιρική και ολοκληρωμένη γνώση για τη διαχρονική πορεία-εξέλιξη 

του  Πολιτισμού της Ισπανίας από την Προϊστορία έως τη Σύγχρονη εποχή 

- Γνωρίζει το πλαίσιο της ισπανικής  πολιτισμικής παραγωγής στις διάφορες περιόδους και 

στα βασικά πεδία  (γράμματα, τέχνες, επιστήμες) 

- Έχει εξοικειωθεί με αντιπροσωπευτικά έργα της  ισπανικής διανόησης-δημιουργίας 

(λογοτεχνία, θέατρο, φιλοσοφία,  ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική),  

- Είναι σε θέση να εντάσσει τα ανωτέρω έργα στο ιστορικό τους πλαίσιο και να διακρίνει 

τους  παράγοντες  που τα επηρέασαν (κοινωνικούς, θρησκευτικούς, πολιτικούς,  

οικονομικούς) 

- Έχει γενικές  ιστορικές γνώσεις για  τους   κυριότερους κοινωνικούς και πολιτιστικούς 

θεσμούς της χώρας (θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς, νομικούς)   

- Έχει αναπτύξει ζωντανή επαφή με  το λαϊκό πολιτισμό της Ισπανίας (ήθη- έθιμα, 

παραδόσεις, κλπ), με την ισπανική μουσική (θρησκευτική, κλασική, παραδοσιακή, 

έντεχνη)  και με τη σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα στη χώρα (θέατρο, χορός, 

κινηματογράφος κλπ) 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Ιδέες, τέχνες και επιστήμες: από τα αρχαία χρόνια μέχρι και τα αραβικά βασίλεια 

- Ιδέες, τέχνες και επιστήμες: η πολιτισμική εξέλιξη από την Αναγέννηση έως το 19ο αιώνα 

- Ιδέες, τέχνες και επιστήμες: από το 19ο αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή 

Προαπαιτούμενα: Στο δεύτερο έτος σπουδών η/o φοιτήτρια/τής πρέπει να επιλέξει πρώτα τη ΘΕ 

ΙΣΠ21 και έπειτα τη ΘΕ ΙΣΠ22 ή να τις επιλέξει και τις δύο ταυτόχρονα. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ30: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ Ι  

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ30 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 
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Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της ΘΕ είναι η ουσιαστική προσέγγιση της ισπανικής 

λογοτεχνίας της αντίστοιχης περιόδου (από το Μεσαίωνα μέχρι και το Διαφωτισμό) μέσα από 

την άμεση επαφή με την ίδια τη λογοτεχνική παραγωγή, όσο και μέσα από τη μελέτη του 

γενικότερου ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου. 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ οι φοιτήτριες/τές: 

- Θα έχουν κατανοήσει τον ιστορικό τρόπο ύπαρξης και εξέλιξης της ισπανικής 

λογοτεχνίας από τις απαρχές της μέχρι την εμφάνιση του Ρομαντισμού 

- Θα έχουν αποκτήσει μια συνθετική γνώση της λογοτεχνικής παραγωγής αυτής της 

περιόδου 

- Θα εξοικειωθούν με τη λογοτεχνική γλώσσα, τις υφολογικές παραλλαγές, τα λογοτεχνικά 

είδη και θα γνωρίσουν τoυς σημαντικότερους συγγραφείς και έργα,  καθώς επίσης και τα 

κυρίαρχα καλλιτεχνικά-λογοτεχνικά ρεύματα της περιόδου 

- Θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα μιας κριτικής σύλληψης της ιδιαίτερης σχέσης που 

συνδέει τη λογοτεχνία αυτής της περιόδου με την ευρύτερη κοινωνικό-ιστορική 

πραγματικότητα,  καθώς επίσης και με άλλα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας 

- Θα μπορούν να χρησιμοποιούν το corpus των αποκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων για 

μια ουσιαστικότερη ανάλυση, κατανόηση, ερμηνεία, σύγκριση των λογοτεχνικών 

κειμένων αυτής της περιόδου, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία 

της σύγχρονης λογοτεχνικής κριτικής. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Από το Μεσαίωνα έως το 19ο αιώνα (Ποίηση, Πεζογραφία, Θέατρο) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ31: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ31 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της ΘΕ είναι η εισαγωγή στην πολιτιστική παράδοση της 

Λατινικής Αμερικής 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/τής  

αναμένεται να αποκτήσει: 

- Ολοκληρωμένη γνώση της ιστορικής εξέλιξης του πολιτισμού της Λατινικής Αμερικής από 

την προκολομβική περίοδο μέχρι και τα τέλη του 20ου  αιώνα, 

- Βασική γνώση του ιστορικού, κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού και γενικότερου 

πολιτιστικού  πλαισίου της περιοχής, 

- Εξοικείωση  με σημαντικά πολιτισμικά έργα της εποχής 



  

67 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

- Ικανότητα να αναλύει τα πολιτισμικά, κοινωνικά, πολιτικά φαινόμενα που 

παρουσιάζονται στη Λατινική Αμερική. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Προκολομβιανοί πολιτισμοί (Μάγιας, Αζτέκοι, Ίνκας) 

- Περίοδος της αποικιοκρατίας (από το 16ο αιώνα έως το 19ο αιώνα) 

- Σύγχρονη περίοδος (από το 19ο αιώνα έως σήμερα) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση (4) τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ32: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ32 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: O σκοπός της ΘΕ είναι η επισκόπηση της Ιστορίας της Λατινικής 

Αμερικής από την προκολομβιανή εποχή μέχρι σήμερα. 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται 

να αποκτήσει:  

- Ολοκληρωμένη γνώση της ιστορικής εξέλιξης της Λατινικής Αμερικής από την 

Προκολομβική Περίοδο μέχρι και το τέλος του 20ου  αιώνα, 

- Βασική γνώση του κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού και γενικότερου πολιτιστικού  

πλαισίου, στο οποίο έλαβαν χώρα τα ιστορικά γεγονότα στις διάφορες περιόδους, 

- Εξοικείωση  με σημαντικά ιστορικά επιτεύγματα της εποχής 

- Ικανότητα να αναλύει τα ιστορικά φαινόμενα που παρουσιάζονται στη Λατινική Αμερική 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Προκολομβιανή περίοδος (Μάγιας, Αζτέκοι, Ίνκας) 

- Αποικία (16ος έως 19ος αιώνας). Αγώνας των αποικιών για ανεξαρτησία 

- Από τον 19ο αιώνα έως σήμερα. Διαμόρφωση και εξέλιξη των χωρών-κρατών 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ40: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΙΙ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ40 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν των ΙΣΠ41, ΙΣΠ42, ΕΚΠ61 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 
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Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας η/ο 

φοιτήτρια/τής θα: 

- Έχει αποκτήσει  σφαιρική γνώση  της λογοτεχνικής παραγωγής στην Ισπανία κατά το 19o 

και 20ό  αιώνα 

- Έχει εξοικειωθεί με τη λογοτεχνική γλώσσα, τα κύρια λογοτεχνικά ρεύματα και τα θέματα 

των διαφορετικών σχολών της Νεωτερικότητας και της Μετανεωτερικότητας  

- Έχει εξοικειωθεί με τους σημαντικότερους συγγραφείς της κάθε περιόδου και με τα 

αντιπροσωπευτικά έργα τους 

- Μέσω της μελέτης των πρωτοτύπων κειμένων, καθώς και των τεκμηριωμένων 

αναλύσεων τους που απαντώνται στα βιβλία υποχρεωτικής μελέτης, έχει απευθείας και 

«ζωντανή» επαφή με την ισπανική λογοτεχνική πραγματικότητα των δύο τελευταίων 

αιώνων 

- Και κυρίως, έχει αποκομίσει βαθιά γνώση των ιδιαίτερων σχέσεων που υφίστανται 

μεταξύ της λογοτεχνίας και του ευρύτερου ιστορικού, κοινωνικού και πολιτισμικού 

πλαισίου της κάθε εποχής. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Από το 19ο αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ41: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ι  

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ41 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν των ΙΣΠ40, ΙΣΠ42, ΕΚΠ61 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να: 

- Έχει εξοικειωθεί με την εξέλιξη  της Ισπανοαμερικανικής Λογοτεχνίας από την 

προκολομβιανή περίοδο έως και τον 19ο αιώνα σε σχέση και με το ευρύτερο ιστορικό, 

κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής 

- ΄Εχει εξοικειωθεί με τις σημαντικότερες περιόδους και τα καλλιτεχνικά/λογοτεχνικά 

κινήματα και ρεύματα  που επηρέασαν και διαμόρφωσαν την Ισπανοαμερικανική 

Λογοτεχνία από την προκολομβιανή περίοδο έως και τον 19ο αιώνα 

- Έχει εξοικειωθεί με τους σημαντικότερους συγγραφείς και τα αντιπροσωπευτικά έργα 

τους αυτής της περιόδου 

- Αναλύει λογοτεχνικά έργα όλων των ειδών χρησιμοποιώντας την κατάλληλη  

μεθοδολογία και ορολογία της σύγχρονης λογοτεχνικής κριτικής 

- Συγκρίνει λογοτεχνικά κείμενα ιδίων ή διαφορετικών λογοτεχνικών 

κινημάτων/ρευμάτων/συγγραφέων  χρησιμοποιώντας την κατάλληλη  μεθοδολογία και 

ορολογία της σύγχρονης λογοτεχνικής κριτικής. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  
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- Από την αποικία έως το 19ο αιώνα (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΙΣΠ42: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΙΙ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΙΣΠ42 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν των ΙΣΠ40, ΙΣΠ41, ΕΚΠ61 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, η/ο φοιτήτρια/τής: 

- Έχει μελετήσει την εξέλιξη  της Ισπανοαμερικανικής Λογοτεχνίας από την αρχή του 20ου 

αιώνα μέχρι σήμερα σε σχέση και με το ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό 

πλαίσιο της εποχής 

- ΄Εχει βασικές γνώσεις για τις σημαντικότερες περιόδους και τα καλλιτεχνικά/λογοτεχνικά 

κινήματα και ρεύματα  που επηρέασαν και διαμόρφωσαν την Ισπανοαμερικανική 

λογοτεχνία από την αρχή του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. 

- Έχει εξοικειωθεί με τους σημαντικότερους συγγραφείς και τα αντιπροσωπευτικά έργα 

τους αυτής της περιόδου. 

- Αναλύει λογοτεχνικά έργα όλων των ειδών χρησιμοποιώντας την κατάλληλη  

μεθοδολογία και ορολογία της σύγχρονης λογοτεχνικής κριτικής. 

- Συγκρίνει λογοτεχνικά κείμενα ιδίων ή διαφορετικών λογοτεχνικών 

κινημάτων/ρευμάτων/συγγραφέων  χρησιμοποιώντας την κατάλληλη  μεθοδολογία και 

ορολογία της σύγχρονης λογοτεχνικής κριτικής. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Από το 19ο αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο) 

Προαπαιτούμενα: Στο τέταρτο έτος, συνιστάται να επιλέξει η/ο φοιτήτρια/ής τη ΘΕ ΙΣΠ 41 

πρώτα από ή ταυτόχρονα με τη ΘΕ ΙΣΠ 42. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΚΠ61: ΓΛΩΣΣΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν των ΙΣΠ40, ΙΣΠ41, ΙΣΠ42 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:  
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 Σκοπός της Θεματικής Ενότητας «Γλωσσική Ανάπτυξη» είναι να προσφέρει στο φοιτητή τη 

δυνατότητα διείσδυσης στις σύγχρονες έρευνες και τους επιστημονικούς προβληματισμούς 

σχετικά με την ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

πολιτισμικές και κοινωνικές παραμέτρους που συνδέονται με αυτή τη μαθησιακή διαδικασία. Η 

Θεματική Ενότητα παρέχει μια οπτική για τα εκπαιδευτικά ζητήματα σε συνδυασμό με τις 

σύγχρονες γλωσσολογικές θεωρήσεις. 

  Συγκεκριμένα, εντάσσει τη μελέτη της γλώσσας στα κοινωνικά συμφραζόμενα και 

αποστασιοποιείται από τη μελέτη της γλώσσας ως αυτόνομου συστήματος που χαρακτηρίζει την 

παραδοσιακή γραμματική, αλλά και τη γενετική τσομσκιανή αντίληψη. Η μελέτη της σχέσης 

γλώσσας και κοινωνίας πραγματοποιείται και στο κλασικό κοινωνιογλωσσολογικό μοντέλο, αλλά 

και κυρίως στο πλαίσιο της «κριτικής ανάλυσης του λόγου». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο 

που κατέχει η ομιλία στη μάθηση, καθώς και στις πολιτικές γραμματισμού των σύγχρονων 

κοινωνιών. 

 Η/Ο φοιτήτρια/τής έρχεται σε επαφή με διαφορετικές επιστημονικές θεωρήσεις με σκοπό να 

αναπτύξει κριτική οπτική στις ερευνητικές του ενασχολήσεις. 

 Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι 

φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

- Αντιλαμβάνονται την ανάλυση της γλώσσας από τις διαφορετικές προοπτικές των: 

δομιστικής και γενετικής γλωσσολογίας, κοινωνιογλωσσολογίας, εθνογραφίας της 

επικοινωνίας και κριτικής ανάλυσης λόγου. 

- Κατανοούν τη φύση της γραπτής και προφορικής γλώσσας και τις μεταξύ τους διαφορές 

καθώς και τη σύγχρονη αντίληψη για μια ευρύτερη έννοια του "κειμένου". 

- Αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές διεργασίες που καθορίζουν τη 

χρήση της γλώσσας από τους φυσικούς και τους μη φυσικούς ομιλητές. 

- Κατανοούν τις επιμέρους θεωρητικές αντιλήψεις και τις εκπαιδευτικές εφαρμογές της 

έννοιας του "γραμματισμού", με έμφαση πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά 

περιβάλλοντα. 

- Εφαρμόζουν την αποκτηθείσα γνώση στη γλωσσική διδασκαλία και μάθηση. 

- Εκπονούν θεωρητική ή/και εμπειρική έρευνα σε οποιοδήποτε από τα θέματα που 

πραγματεύεται η ενότητα, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη. 

- Άξιολογούν κριτικά τις διάφορες απόψεις και πρακτικές περί γλώσσας και της σχέσης της 

με την κοινωνία και την εκπαίδευση. 

- Εφαρμόζουν προχωρημένες δεξιότητες ακαδημαϊκής γραφής και μεθόδων ποιοτικής 

έρευνας. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση της χρήσης του προφορικού και του γραπτού λόγου 

στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πρακτικής και πολιτικής 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ 11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ11 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 
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Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής για όσους είναι κάτοχοι του Superior ή του Diploma de Estudios 

Ηispanicos Πανεπιστημίων Ισπανίας (4ετούς φοίτησης), απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα 

ή απόφοιτοι Ισπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα. 

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο(1ο) ή Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:  

Σκοπός της ΘΕ «Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης» είναι η εξοικείωση του φοιτητή 

με το αντικείμενο ώστε να κατανοήσει την περιοδολόγηση διαδικασιών και την αλληλεξάρτηση 

ανάμεσα σε οικονομικές δομές και συγκυρίες, ανάμεσα σε οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα 

που καθόρισαν τη φυσιογνωμία της Ευρώπης. Η ΘΕ καλύπτει εξελίξεις από τον πρώιμο 

μεσαίωνα, ως τον ύστερο 20ό αιώνα. 

 Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας οι 

φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση: 

- Να διαχωρίσουν την Οικονομική Ιστορία από τη Γενική Ιστορία. 

- Να αξιολογούν και να συγκρίνουν θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις της 

οικονομικής και της κοινωνικής ιστορίας  

- Να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν και να εξηγούν βασικές διαδικασίες της μακρο-

οικονομικής ανάπτυξης: τη μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό και τις 

διάφορες μορφές της, τις διάφορες φάσεις της βιομηχανικής επανάστασης, την 

εκδήλωση οικονομικών κρίσεων. 

- Να μπορούν να αναπτύσσουν συνθετικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε: α. να 

αναλύουν και να συγκρίνουν πρότυπα ανάπτυξης του Βορρά, του Νότου και της 

Ανατολής, β. να διακρίνουν μορφές και φάσεις παγκοσμιοποίησης. 

- Να αξιολογούν κριτικά την επίδρασή των διαδικασιών αυτών στη δομή και τη μεταβολή 

της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων. 

- Να έχουν αποκτήσει τις βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Ιστορία, την 

Κοινωνική Ιστορία και την Ιστορία των Επιχειρήσεων, στις επιχειρησιακές (business) 

σπουδές στα Οικονομικά, καθώς επίσης στον τομέα των Ευρωπαϊκών Σπουδών . 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Εισαγωγή στην Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 

- Κοινωνική και οικονομική εξέλιξη από τον ΣΤ΄ έως και τον Κ΄ αιώνα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών 

Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ 12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ12 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής για όσους είναι κάτοχοι του Superior ή του Diploma de Estudios 

Ηispanicos Πανεπιστημίων Ισπανίας (4ετούς φοίτησης), απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων 
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα 

ή απόφοιτοι Ισπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα. 

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο(1ο) ή Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα (ΘΕ) ΕΠΟ 12 είναι μία από τις λίγες ΘΕ του 

Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ), που αναφέρεται στη σύγχρονη 

Ευρώπη του 20oύ και 21ου αιώνα. Αναφέρεται στο πολυπρισματικό γνωστικό πεδίο της 

Γεωγραφίας και αναλυτικότερα στην Ανθρωπογεωγραφία και τον Yλικό Πολιτισμό της Ευρώπης 

με ματιές προς το παρελθόν, που ερμηνεύει πολλές από τις σημερινές διαρθρώσεις, αλλά και 

προς το μέλλον, προς την παγκοσμιοποίηση και τις χωρικές επιπτώσεις της τεχνολογικής 

ανάπτυξης. Επιδιώκεται η παρουσίαση διαφορετικών απόψεων και οι φοιτήτριες/ές καλούνται 

να προσεγγίζουν το υλικό τους κριτικά και να στοχάζονται πάνω στις διάφορες προσεγγίσεις και 

εκδοχές για την κατανόηση της πραγματικότητας.  

Η ΘΕ ΕΠΟ12 φιλοδοξεί να σας εισαγάγει σε έναν τύπο μελέτης και σε μια πανεπιστημιακή οπτική 

της Γεωγραφίας της Ευρώπης διαφορετική από αυτήν που μέχρι σήμερα έχετε γνωρίσει, στα 

μαθητικά σας, κυρίως, χρόνια. Η παραδοσιακή μορφή εκμάθησης της Γεωγραφίας, η «σχολική» 

Γεωγραφία, προσδιορίζεται από την περιγραφική της διάσταση (όπως στην Ιστορία τονίζεται η 

παραθετική διάσταση). Η επιστήμη της Γεωγραφίας, αντίθετα, απομακρύνεται από την 

περιγραφή για να εξηγήσει τις χωρικές διαρθρώσεις και να ερμηνεύσει πλείστα κοινωνικο - 

οικονομικά φαινόμενα με επίκεντρο τη χωρικότητα της κοινωνικής ζωής και γενικότερα το χώρο. 

Η ΘΕ ΕΠΟ 12 επιλέγει από το τεράστιο φάσμα μιας επιστήμης όσα ενδιαφέρουν τις/τους 

φοιτήτριες/τές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού με τριπλό σκοπό:  

- Να σας εισαγάγει στην επιστήμη της Γεωγραφίας όπως θεραπεύεται στα Ευρωπαϊκά 

Πανεπιστήμια και να εμβαθύνει στις ανακατατάξεις στη γεωγραφική επιστημολογία, την 

αφήγηση, τις μεθόδους και τους τρόπους ερμηνείας θεμελιωδών κοινωνικο-οικονομικών 

φαινομένων 

- Να συνδέσει τη Γεωγραφία με την ευρωπαϊκή σκέψη και πολιτισμό ?υλικό αλλά και άυλο 

και πνευματικό, μια και αυτά είναι όλα αλληλένδετα ? στην εξέλιξή του, 

παρακολουθώντας την Κοινωνική και Πολιτιστική Γεωγραφία της Ευρώπης  

- Να σας εισαγάγει σε συγκεκριμένα ζητήματα αναδιάρθρωσης του χώρου στη σύγχρονη 

Ευρώπη με έμφαση στις Ανθρωπογεωγραφικές διαδικασίες από τον 19ο έως και τον 21ο 

αιώνα σε αλληλεπίδραση με τον υλικό πολιτισμό, την τεχνολογική ανάπτυξη, την 

κοινωνικο-οικονομική αναδιάρθρωση και τις πολιτικές διεργασίες στο χώρο της Ευρώπης  

Όταν θα έχετε μελετήσει το διδακτικό υλικό που προσφέρεται στην ΘΕ ΕΠΟ12, θα μπορείτε να 

κατανοήσετε την αλληλεπίδραση χώρου και ανθρώπινης δραστηριότητας διαμεσολαβούμενης 

από τις επιστημολογικές καμπές και τις γεωγραφικές φαντασίες. Θα μπορείτε επίσης να 

διακρίνετε τις διαχρονικές ανακατατάξεις σημαντικών φαινομένων στο χώρο, που ερμηνεύουν 

και ερμηνεύονται από πολιτιστικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και δομές 

στην Ευρώπη και στους τόπους της, στο πλαίσιο των διαδικασιών παγκοσμιοποίησης. 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΠΟ12 αναμένεται ότι οι 

φοιτήτριες/τές θα δύνανται: 

- Να κατανοούν την έννοια και τη σημασία της «Ευρώπης» από τότε που κατονομάστηκε 

στην αρχαιότητα, να αναγνωρίζουν τα σύνορά της σε διάφορες περιόδους και να 

ανακαλούν τους μετασχηματισμούς των ορίων γύρω από και εντός της Ευρώπης, καθώς 

και τις ανακατατάξεις και ιεραρχήσεις των συνόρων από το 16ο αιώνα και τις περιόδους 
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της αποικιοκρατίας και της παγκοσμιοποίησης, μέχρι την ευρωπαϊκή ενοποίηση και την 

κρίση της ΕΕ στις ημέρες μας. 

- Να εξετάζουν τη Γεωγραφία όπως θεραπεύεται στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, ως 

κεντροβαρική επιστήμη του χώρου που εδράζεται στην αρχαία ελληνική επιστημονική 

παράδοση, και να συνειδητοποιήσουν την υποβάθμιση της επιστήμης αυτής στη 

σύγχρονη Ελλάδα. Να διαχωρίζουν την σύνθετη και διεπιστημονική προσέγγιση που 

εφαρμόζει η συγκεκριμένη επιστήμη από την περιγραφική (σχολική) Γεωγραφία. 

- Να κατανοούν το ρόλο της Γεωγραφίας στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, 

υλικού αλλά και του αλληλένδετου άυλου και πνευματικού, και αντιστρόφως. Να 

αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες κατασκευής της ευρωπαϊκής και της εθνικής ταυτότητας 

να εκτιμούν και να αξιολογούν τον πρωταρχικό ρόλο της χωρικότητας στον Ευρωπαϊκό 

πολιτισμό, και να κατανοούν τις αλλαγές στους Ευρωπαϊκούς πολιτισμούς σε συνάρτηση 

με το χώρο τους. 

- Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις επιστημολογικές τομές στην Γεωγραφία και να 

κατανοούν τις διαφοροποιήσεις στην αφήγηση, τις μεθόδους και τους τρόπους 

ερμηνείας θεμελιωδών κοινωνικο-οικονομικών φαινομένων. Να κατανοούν την 

αλληλεπίδραση χώρου και ανθρώπινης δραστηριότητας διαμεσολαβούμενης από τις 

επιστημολογικές καμπές και τις γεωγραφικές φαντασίες, κεντροβαρικές στον Ευρωπαϊκό 

πολιτισμό. 

- Να αναλύουν την άνιση ανάπτυξη στο γεωγραφικό χώρο, από το παγκόσμιο μέχρι το 

τοπικό επίπεδο, τις ανισότητες μεταξύ Ευρωπαϊκών περιφερειών, τη συμβολή 

συγκεκριμένων τόπων στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, στις επιστήμες, στην ανάπτυξη, και να 

αντιλαμβάνονται τη χωρική αλληλεπίδραση, τη δικτύωση και τον κοσμοπολιτισμό των 

καινοτομικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών. 

- Να αναλύουν πλείστες διαδικασίες διαφοροποίησης και αναδιάρθρωσης του χώρου στη 

σύγχρονη Ευρώπη και τις περιφερειακές υποδιαιρέσεις της, από την εποχή της 

βιομηχανικής επανάστασης μέχρι την παγκοσμιοποίηση ? κυρίως από τον 19ο έως και 

τον 21ο αιώνα ? και συγκεκριμένα: αστικοποίηση, αστικό τοπίο από την ανθρωπο-

οικολογία μέχρι τη μετανεωτερικότητα, μετανάστευση, βιομηχανική αναδιάρθρωση, 

τεχνολογική ανάπτυξη, κοινωνικο-οικονομικό μετασχηματισμό, πολιτικές διεργασίες και 

κινήματα στο χώρο της Ευρώπης. 

- Να κατανοούν και να ερμηνεύουν χαρτογραφικά δεδομένα μετά από εξοικείωση με τους 

χάρτες και τη θεματική χαρτογραφία της Ευρώπης. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Γενική Γεωγραφία 

- Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών 

Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ20 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ20 
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Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής για όσους είναι κάτοχοι του Superior ή του Diploma de Estudios 

Ηιspanicos Πανεπιστημίων Ισπανίας (4ετούς φοίτησης), απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα 

ή απόφοιτοι Ισπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα. 

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο(1ο) ή Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της Θεματικής Ενότητας "Η Ιστορία των Τεχνών στην 

Ευρώπη" είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με τον εικαστικό χώρο της Ευρώπης και η 

γνωριμία σημαντικών έργων τέχνης από τον 15ο μέχρι τον 20ό αιώνα. 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, η/ο φοιτήτρια/τής θα 

είναι σε θέση να: 

- Αναφέρει καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά, ονόματα σημαντικών καλλιτεχνών, 

αρχιτεκτονικά στοιχεία, παραδείγματα έργων, καλλιτεχνικές καινοτομίες, ιστορικούς 

παράγοντες, καλλιτεχνικά προγράμματα, κατηγορίες καλλιτεχνικών θεμάτων, βασικά 

χαρακτηριστικά μουσικών ειδών  

- Εκθέτει ομοιότητες/διαφορετικές εικαστικών έργων, κατευθύνσεις στην αρχιτεκτονική σε 

σχέση με την τεχνολογία και την αισθητική  

- Διακρίνει καλλιτεχνικά στυλ, διαφορές ανάμεσα σε καλλιτεχνικά στυλ, εικονογραφικά 

στοιχεία, ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, μουσικά ιδιώματα, τεχνοτροπικά 

χαρακτηριστικά, τη συμβολή των μουσικών ειδών στην εξέλιξη της μουσικής, 

νεωτερισμούς στην μουσική  

- Κατανοεί καλλιτεχνικά ιδιώματα, μουσικούς όρους, μεθόδους της μουσικής, μεταβάσεις 

στη μουσική, εξελίξεις στις εικαστικές τέχνες και την μουσική, χρήση και δυνατότητες 

νέων υλικών στην τέχνη  

- Περιγράφει εικαστικά και μουσικά έργα, καλλιτεχνικά φαινόμενα, τεχνοτροπικά 

ευρήματα, καλλιτεχνικές τεχνικές, αρχιτεκτονικά-κατασκευαστικά προβλήματα, μουσικά 

είδη, μουσικά φαινόμενα, μουσικά χαρακτηριστικά, χρήση μουσικών οργάνων, μουσικές 

φόρμες, χρήση μουσικών φορμών 

- Αναλύει τη σχέση ιστορίας/τέχνης, τη σημασία της καλλιτεχνικής παραγωγής, τα 

καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά, τους καλλιτεχνικούς όρους, τα καλλιτεχνικά κινήματα και 

τις μουσικές φόρμες, εικονογραφικά θέματα  

- Εξετάζει τις αλλαγές στην τέχνη, διαφορές ανάμεσα στα στυλ, ανάπτυξη μουσικών ειδών, 

μεταβάσεις στην εξέλιξη της μουσικής, τους καλλιτεχνικούς στόχους, τις καλλιτεχνικές 

τεχνικές, τον τρόπο λειτουργίας των εικαστικών έργων, τα μουσικά επιτεύγματα, ειδικά 

μορφολογικά στοιχεία, καλλιτεχνικές κατηγορίες και τάσεις  

- Συσχετίζει/αντιπαραθέτει εικαστικά και μουσικά έργα, θεωρίες της τέχνης, καλλιτεχνικά 

στυλ  

- Εξειδικεύει ατομικά καλλιτεχνικά στοιχεία. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Εικαστικές Τέχνες στο Μεσαίωνα έως την ύστερη Αναγέννηση 

- Οι Εικαστικές Τέχνες από τη ύστερη Αναγέννηση (Μανιερισμός 1530) έως το τέλος του 

20ου αιώνα 

- Η μουσική στην Ευρώπη 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 
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Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών 

Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ21 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ21 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής για όσους είναι κάτοχοι του Superior ή του Diploma de Estudios 

Ηispanicos Πανεπιστημίων Ισπανίας (4ετούς φοίτησης), απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα 

ή απόφοιτοι Ισπανόφωνου Λυκείου με επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα. 

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ) 

 Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο(1ο) ή Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας» είναι η 

εξοικείωση του φοιτητή με τα σημαντικότερα λογοτεχνικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν στον 

ευρωπαϊκό χώρο από τον 6ο έως και τον 20ό αιώνα, καθώς και η άσκηση στην κριτική ανάγνωση 

λογοτεχνικών κειμένων. 

 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι 

ικανή/ός: 

- Να γνωρίζει τις βασικές περιόδους και να διακρίνει τα καλλιτεχνικά ρεύματα/τις 

πνευματικές τάσεις που αποτελούν σταθμούς στην ιστορία της λογοτεχνίας των 

ευρωπαϊκών χωρών από τον 12ο αι. έως και τον 20ο αι. 

- Να γνωρίζει κορυφαίους συγγραφείς και έργα που ανήκουν στον "κανόνα" της 

ευρωπαϊκής λογοτεχνίας από τον 12ο αι. έως και τον 20ό αι. και τα βασικά λογοτεχνικά 

είδη (genres) που αναπτύχθηκαν σε διάφορες περιόδους της ευρωπαϊκής λογοτεχνικής 

ιστορίας από τον 12ο αι. έως και τον 20ό αι., τις εκφάνσεις και τις μετεξελίξεις τους μέσα 

στο χρόνο. 

- Να αναλύει λογοτεχνικά κείμενα σχετικά με το είδος τους, τη θεματική τους, το ύφος 

τους, τις ιδεολογικές τους προεκτάσεις. 

- Να συγκρίνει λογοτεχνικά κείμενα ίδιας ή διαφορετικής παράδοσης ή τάσης βάσει της 

θεματικής τους, των ειδολογικών και των υφολογικών τους χαρακτηριστικών, αλλά και 

των ιδεών που πραγματεύονται.  

- Να συνθέτει εργασίες όπου θα δύναται να συνδυάσει διαδοχικά γραμματολογικά 

στοιχεία, που αφορούν σε συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη ή έργα, με τη μορφολογική 

και ιδεολογική ανάλυσή τους. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Εισαγωγή στην Ιστορία της Λογοτεχνίας 

- Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τον στ' έως τον κ΄ αιώνα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

 Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών 

Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα. 
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Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  MED 

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, το οποίο απευθύνεται κατ’ αρχήν σε εκπαιδευτικούς 

και των δύο βαθμίδων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) και σε αποφοίτους AEI και TEI που 

απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν στην εκπαίδευση, είναι: 

- η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών και διδακτικών γνώσεων και η ανάπτυξη 

αντίστοιχων δεξιοτήτων, 

- η καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής σκέψης και εκπαιδευτικής 

έρευνας,  και 

- η ανάπτυξη προσωπικού άρτια καταρτισμένου και ικανού να στελεχώσει την 

εκπαίδευση. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να μπορούν να: 

- Επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε πεδία των Επιστημών της Αγωγής. 

- Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην ερευνητική μεθοδολογία 

- Ανάπτυξη κριτικής επίγνωσης σε θέματα κοινωνικά και πολιτισμικά στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης 

- Απόκτηση δεξιοτήτων ακαδημαϊκής ανάγνωσης και γραφής 

- Απόκτηση δεξιοτήτων ψηφιακού εγγραμματισμού 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 14 Teaching training & Education science 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0111-Education science 
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Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 800 

Γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι των ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητη η πιστοποιημένη επάρκεια της 

Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., 

οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:  

 τηλ: 2610 367337, 2610 367323 - fax: 2610 367110 - e-mail: ekp@eap.gr  

Γενικές Πληροφορίες: 

 τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση 

1ο έτος  

ΕΚΠ51 Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη»  (Υ¹, 30 ECTS) 

ΕΚΠ50 Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον  (Υ, 30 ECTS) 

2ο έτος  

ΕΚΠ60 Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες»  (ΥΕ², 20 ECTS) 

ΕΚΠ61 Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση  (ΥΕ, 20 ECTS) 

ΕΚΠ63 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών  (ΥΕ, 20 ECTS) 

ΕΚΠ67 Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία  (ΥΕ, 20 ECTS) 

ΕΚΠ62 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων  (Ε³, 20 ECTS) 

ΕΚΠ64 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων  (Ε, 20 ECTS) 

ΕΚΠ65 Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  (Ε, 20 ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Ε, 20 ECTS) 

Σημειώσεις: 

mailto:ekp@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Υ¹: Υποχρεωτική 

ΥΕ²: Υποχρεωτική Επιλογής 

Ε³: Επιλογής 

 

 

Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ 

Στο 1ο έτος σπουδών, οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν από μία (1) έως δύο (2) Θ.Ε. 

ως εξής: Αν επιλέξουν μία (1) ΘΕ επιλέγουν την ΕΚΠ51. 

Στο 2ο έτος σπουδών, οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς είτε τρεις (3) 

Θεματικές Ενότητες είτε δύο (2) Θεματικές Ενότητες και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

σύμφωνα με τις εξής διαρθρώσεις (Διάρθρωση Ι και Διάρθρωση ΙΙ): 

Διάρθρωση Ι: Επιτυχής ολοκλήρωση τριών (3) Θεματικών Ενοτήτων 

1η Θεματική Ενότητα Υποχρεωτική Επιλογής: Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να επιλέξουν 

υποχρεωτικά μία (1) από τις ακόλουθες τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες οποιοδήποτε έτος 

επιθυμούν. 

ΕΚΠ60 Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες 

ΕΚΠ61 Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση 

ΕΚΠ63 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 

ΕΚΠ67 Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία 

2η και 3η Θεματική Ενότητα Επιλογής: Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να επιλέξουν δύο (2) από 

τις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες –πέραν της Θεματικής Ενότητας που επέλεξαν ως 

υποχρεωτική επιλογής. 

ΕΚΠ60 Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες 

ΕΚΠ61 Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση 

ΕΚΠ63 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 

ΕΚΠ67 Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία 

ΕΚΠ62 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 

ΕΚΠ64 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

ΕΚΠ65 Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Διάρθρωση ΙΙ: Επιτυχής ολοκλήρωση δύο (2) Θεματικών Ενοτήτων και Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας. 

1η Θεματική Ενότητα Υποχρεωτική Επιλογής: Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να επιλέξουν 

υποχρεωτικά μία από τις ακόλουθες τέσσερις Θεματικές Ενότητες οποιοδήποτε έτος επιθυμούν. 

ΕΚΠ60 Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες 

ΕΚΠ61 Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση 

ΕΚΠ63 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 

ΕΚΠ67 Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία 

2η Θεματική Ενότητα Επιλογής: Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να επιλέξουν μία (1) από τις 

ακόλουθες Θεματικές Ενότητες –πέραν της Θεματικής Ενότητας που επέλεξαν ως υποχρεωτική 

επιλογής– οποιοδήποτε έτος επιθυμούν. 

ΕΚΠ60 Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες 

ΕΚΠ61 Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση 

ΕΚΠ63 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 

ΕΚΠ67 Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία 

ΕΚΠ62 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 

ΕΚΠ64 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

ΕΚΠ65 Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
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Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

πραγματοποιείται είτε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναφούς Θεματικής Ενότητας είτε 

παράλληλα με την παρακολούθησή της, ανάλογα με τη σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου 

(Ομάδα Διδακτικού Προσωπικού) κάθε Θεματικής Ενότητας του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής». 

Για την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών απαιτείται η επιτυχής 

ολοκλήρωση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων και επιπλέον μιας Διπλωματικής Εργασίας ή η 

επιτυχής ολοκλήρωση πέντε (5) Θεματικών Ενοτήτων, σύμφωνα με τις ΟδηγίεςΔήλωσης ΘΕ. 

Προκειμένου οι φοιτητές/φοιτήτριες να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, 

θα πρέπει κατά το πρώτο έτος σπουδών να ολοκληρώσουν επιτυχώς δύο Θ.Ε. και το δεύτερο 

έτος είτε δύο ΘΕ και τη διπλωματική εργασία είτε τρεις ΘΕ. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και 

κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΕΚΠ51: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Βασικός σκοπός της ΘΕ "Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη" (ΕΚΠ51) 

είναι να εισαγάγει και να εξοικειώσει τον/τη φοιτητή/φοιτήτρια με τις διαδικασίες και τα 

ζητήματα του ερευνητικού σχεδιασμού μέσω της εκπόνησης μιας μικρής κλίμακας εμπειρικής 

έρευνας. 

Στόχος της ΘΕ είναι να αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητριών/τών που αφορούν στα 

παρακάτω ζητήματα: 

- Τη διαδικασία διεξαγωγής της εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας (φάσεις ερευνητικού 

σχεδιασμού) 

- Προσεγγίσεις στην εμπειρική εκπαιδευτική έρευνα (ποσοτική, ποιοτική, μεικτή) 

- Αναγνώριση και διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος  

- Ανασκόπηση βιβλιογραφίας (αναζήτηση, ανάκτηση, οργάνωση και αξιοποίηση 

βιβλιογραφικών δεδομένων) 

- Προσδιορισμός στόχου και ερευνητικών ερωτημάτων ή υποθέσεων εργασίας 

- Ερευνητικοί σχεδιασμοί (δειγματοληπτικοί, συσχετιστικοί, πειραματικοί, εθνογραφικοί, 

αφηγηματικής έρευνας, έρευνας δράσης, μικτών μεθόδων) 

- Επιλογή και τεκμηρίωση καταλληλόλητας ερευνητικών τεχνικών 

- Συγκέντρωση, επεξεργασία, ανάλυση, παρουσίαση και ερμηνεία ποιοτικών και 

ποσοτικών δεδομένων 

- Ηθική και δεοντολογία στην εμπειρική εκπαιδευτική έρευνα. 

- Αναφορά και αξιολόγηση έρευνας 

- Συγγραφή επιστημονικής εργασίας 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με τη συμπλήρωση της Θεματικής Ενότητας η/ο φοιτήτρια/τής θα 

μπορεί να: 

- Προσδιορίζει μία συγκεκριμένη διάσταση ενός εκπαιδευτικού πεδίου προς διερεύνηση 

μέσω εμπειρικής έρευνας. 

- Διατυπώνει κατάλληλα ερευνητικά ερωτήματα ή υποθέσεις εργασίας. 
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- Προσδιορίζει το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνάς του. 

- Πραγματοποιεί βιβλιογραφική επισκόπηση για τεκμηρίωση (α) της αναγκαιότητας και 

πρωτοτυπίας της προτεινόμενης έρευνας, (β) του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας και 

(γ) των μεθοδολογικών επιλογών του. 

- Υιοθετεί την κατάλληλη προσέγγιση (ποσοτική ή/και ποιοτική) στη συλλογή και την 

ανάλυση των δεδομένων. 

- Υλοποιεί το σχέδιο της εμπειρικής έρευνας που δόμησε. 

- Συζητά τα ευρήματα της έρευνάς του σε σχέση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και το 

υιοθετούμενο θεωρητικό πλαίσιο. 

- Προσδιορίζει τους περιορισμούς της εμπειρικής έρευνάς του. 

- Διαμορφώνει προτάσεις περαιτέρω έρευνας. 

- Συγγράψει μία έκθεση για την εμπειρική έρευνα κατάλληλη για δημοσίευση σε ένα 

επιστημονικό περιοδικό. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Εκπαιδευτική Έρευνα (Ερευνητικός σχεδιασμός, Ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις 

στην εκπαιδευτική έρευνα, Παραδείγματα εκπαιδευτικής έρευνας, Συγγραφή 

εκπαιδευτικής έρευνας) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΚΠ50: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι η κατανόηση των 

σταδίων εξέλιξης του παιδιού από την προσχολική ηλικία μέχρι την εφηβεία. Ειδικότερα 

εξετάζονται: 

- Οι πρώτες σχέσεις του παιδιού με τα άτομα που τα φροντίζουν, καθώς και η σημασία 

που έχουν οι σχέσεις αυτές για την εξέλιξή του. 

- Ο ρόλος της γλώσσας ως εργαλείου επικοινωνίας και σκέψης. 

- Πώς μαθαίνουν τα παιδιά στην προσχολική και τη σχολική ηλικία. Πώς οι γονείς και οι 

άλλοι ενήλικες διδάσκουν τα παιδιά στη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας και πώς 

διαφοροποιείται η διδασκαλία και η μάθηση στο σχολικό περιβάλλον. 

- Ποιος είναι ο ρόλος του ίδιου του παιδιού σε αυτή τη διαδικασία μάθησης και γενικά 

στην ίδια του την εξέλιξη. 

- Ποια είναι η σημασία των φιλικών σχέσεων για την κοινωνική, γνωστική και 

συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. 

- Πώς οι έφηβοι διαπραγματεύονται το θέμα της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας τους 

στον τρόπο σκέψης και δράσης. 
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- Στην προσέγγιση αυτή υιοθετείται η κοινωνιοπολιτισμική οπτική, αφού το παιδί που 

εξελίσσεται είναι προϊόν συγκεκριμένων πολιτισμικών πρακτικών και συγκεκριμένων 

κοινωνικών διεργασιών και σχέσεων. 

 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της φοίτησής της/του στη Θεματική Ενότητα 

η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι σε θέση να: 

- κατανοεί τα κεντρικά ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη του ανθρώπου από την 

προγεννητική περίοδο μέχρι την εφηβική ηλικία,  

- αναγνωρίζει τα σημαντικότερα επιτεύγματα του αναπτυσσόμενου ανθρώπου σε κάθε 

στάδιο και υπο-στάδιο ανάπτυξης, από την προγεννητική περίοδο μέχρι την εφηβεία, 

καθώς και σε κάθε τομέα της ανάπτυξης όπως είναι η βιολογική-κινητική, η γνωστική, η 

λεκτική η κοινωνικο-συναισθηματική και η ηθική ανάπτυξη,  

- αξιολογεί τη σημασία και το ρόλο που διαδραματίζουν στην ανάπτυξη του παιδιού τα 

επίσημα και ανεπίσημα περιβάλλοντα μάθησης και αγωγής, όπως για παράδειγμα η 

οικογένεια, οι θεσμοί προσχολικής φροντίδας και το σχολείο,  

- αποτιμά κριτικά θεωρίες και θέσεις σχετικά με τον τρόπο που τα παιδιά αναπτύσσουν τη 

σκέψη, κατακτούν τη γλώσσα, συναλλάσσονται κοινωνικά, και αποκτούν τη γνώση,  

- αξιοποιεί θεωρητικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και πορίσματα συναφών ερευνητικών 

μελετών στην αξιολόγηση και τον χειρισμό θεμάτων σχετικών με την αναπτυξιακή 

πορεία του παιδιού, 

- αξιολογεί την αποτελεσματικότητα αναπτυξιακών θεωριών και θέσεων στην κατανόηση 

και ερμηνεία θεμάτων σχετικών με την ανάπτυξη του παιδιού σε διαφορετικά κοινωνιο-

πολιτισμικά περιβάλλοντα, 

- κατανοεί το ρόλο του κοινωνιο-πολιτισμικού πλαισίου στα θέματα της ανάπτυξης.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Γνωστική, γλωσσική, κοινωνική, συναισθηματική ανάπτυξη κατά τη βρεφική, νηπιακή, 

πρώτη και μέση παιδική ηλικία και εφηβεία. 

- Σχέσεις του παιδιού και του εφήβου με σημαντικά πρόσωπα στα κοινωνικά πλαίσια 

ανάπτυξης (οικογένεια, συνομήλικοι, σχολείο, γειτονιά-κοινότητα, εθνοτική ομάδα κ.ά.). 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΚΠ60: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική επιλογής 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Αντικείμενο της ΘΕ «Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και 

Κοινωνικές Ανισότητες» είναι η μελέτη του ρόλου που ασκεί η εκπαίδευση στη διαδικασία 

δημιουργίας, διατήρησης ή/και ενίσχυσης των κοινωνικών και πολιτισμικών ταξινομιών και 

ανισοτήτων. Σκοπός της ΘΕ είναι να εξοικειώσει τις/τους φοιτήτριες/τές με τη σύγχρονη 

επιστημονική έρευνα και να τους προσφέρει εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να αναλύουν την 

εκπαιδευτική πραγματικότητα και να επεξεργάζονται ένα παιδαγωγικό πλαίσιο διαχείρισης των 
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ετεροτήτων. Υιοθετεί μια διεπιστημονική οπτική και επιχειρεί να αναδείξει τους ιδιαίτερους 

τρόπους και τις έννοιες μέσω των οποίων οι διαφορετικές επιστημονικές θεωρήσεις 

κατασκευάζουν και μελετούν το συγκεκριμένο αντικείμενο. 

 Αναλυτικότερα, ο τρόπος με τον οποίο η εκπαίδευση χειρίζεται την έννοια της διαφοράς 

μελετάται σε συνάρτηση με τις έννοιες ταυτότητα/ετερότητα, αντλώντας από τη σχετική 

προβληματική της κοινωνικής ψυχολογίας. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε 

προσεγγίσεις που εντάσσονται στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Βασικό αντικείμενο 

ανάλυσης είναι οι κοινωνικές και μορφωτικές διαφορές απέναντι στην εκπαίδευση και οι 

σχολικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων οι διαφορές μετατρέπονται σε ανισότητες 

νομιμοποιώντας διαδικασίες αποκλεισμού. Εξετάζεται η σχέση της πρότυπης ή της επίσημης 

γλώσσας του σχολικού θεσμού με την κοινωνική ταξινόμηση που την παρουσιάζει σαν ανώτερη, 

με σημαντικές επιπτώσεις στην επίδοση μαθητικού πληθυσμού με μητρική μια άλλη γλώσσα ή 

μια διαλεκτική ποικιλία της εθνικής γλώσσας και παρουσιάζεται η διεθνής βιβλιογραφία για τη 

διγλωσσία, ιδίως οι σύγχρονες επιστημονικές κατακτήσεις που αναδεικνύουν τη σημασία της 

μητρικής γλώσσας ως γνωστικού υποβάθρου για την εκμάθηση άλλων γλωσσών ή ποικιλιών 

καθώς και τη σχέση της γλώσσας με την ταυτότητα. Αντίστοιχα εξετάζεται η σχέση εκπαίδευσης 

και εθνοπολιτισμικών διαφορών και αναλύονται οι διαδικασίες ιεράρχησης και αποκλεισμού του 

«διαφορετικού» που συντελούνται στο σχολικό πλαίσιο. Τέλος δίνεται έμφαση στην ανάλυση 

των εκπαιδευτικών πρακτικών μέσα από την οπτική της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και της 

παιδαγωγικής θεωρίας. Η κριτική εξέταση των διαφορετικών μορφών που έχουν πάρει 

προγράμματα «διαπολιτισμικής-πολυπολιτισμικής» ή/και «αντιρατσιστικής εκπαίδευσης» έχει 

στόχο να αναδείξει τα πολλαπλά ερωτήματα που θέτει στο επίπεδο της πράξης η διαχείριση της 

ανομοιογένειας των σχολικών τάξεων. 

 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η/ο φοιτήτρια/τής θα 

μπορεί να: 

- Διακρίνει την ύπαρξη κοινωνικών ομάδων και να κάνει την αναγωγή κοινωνικών 

συμπεριφορών ή στάσεων στην υπαγωγή των ατόμων σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, 

να κατανοεί την έννοια των «κοινωνικών ταυτοτήτων» της σχετικής θεωρίας και την 

επιρροή της στη δημιουργία αντιλήψεων του κόσμου και πεποιθήσεων κάθε είδους, 

ώστε να έχει μια θεώρηση της κοινωνίας που δεν παραβλέπει την ιστορική διάσταση και 

συνεπώς συνειδητοποιεί τη συνεχή της κίνηση, άρα τις αλλαγές και την εξέλιξη.  

- Έχει αποχτήσει τη θεώρηση της κοινωνίας ως συνόλου διαστρωματωμένου, όπου δεν 

είναι ισομερής ο καταμερισμός αγαθών και προνομίων, ώστε να μπορεί να διακρίνει 

ανάμεσα στη «φύση» και την κοινωνία, άρα να μπορεί να τοποθετεί τις κάθε είδους 

πεποιθήσεις περί κοινωνίας και κοινωνικών ομάδων στην κοινωνική τους διάσταση, 

πράγμα που σημαίνει να διακρίνει ότι οι ιεραρχήσεις και οι στερεότυπες ιδέες που 

αποδίδουν κατωτερότητες και ανωτερότητες στις κοινωνικές ομάδες πηγάζουν από τη 

θέση των ατόμων στην κοινωνική πυραμίδα και όχι από τη φύση. 

- Κατανοεί ότι όλες ανεξαιρέτως οι κοινωνικές διακρίσεις, που αφορούν τα κοινωνικά 

φύλα, τα κοινωνικά στρώματα και καταλήγουν στις κοινωνικές ομάδες με διαφορετικές 

εθνικές, θρησκευτικές είτε πολιτισμικές ταυτότητες, στηρίζονται σε ταξινομίσεις από 

επιστημονική άποψη πλήρως αυθαίρετες καθώς και σε προκαταλήψεις συγγενικές 

μεταξύ τους που η μία τροφοδοτεί την άλλη. Είναι συνεπώς οι ταξινομίσεις αυτές 

τελείως αθέμιτες στο πλαίσιο του επιστημονικού λόγου, σύμφωνα με την έγκυρη στη 

σημερινή εποχή τεκμηρίωση που αναγνωρίζει ως επιστημονική το συντριπτικά 

μεγαλύτερο ποσοστό της ερευνητικής σε όλους τους κλάδους και ακαδημαϊκής 

κοινότητας διεθνώς. 
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- Να μπορεί να προσεγγίσει τον εκπαιδευτικό θεσμό με οδηγό τις παραπάνω θεωρητικές 

προκείμενες και την επιστημονική γνώση, ώστε να μη μεταφράζει αυτόματα την 

κοινωνική διαφορά επίδοσης μεταξύ μαθητών καταφεύγοντας στην ύπαρξη ή απουσία 

εγγενών διανοητικών ικανοτήτων για διάφορες κατηγορίες μαθητών και άρα να μπορεί 

να διακρίνει την επίδραση κοινωνικών παραγόντων στην άριστη ή ελλιπή ανταπόκριση 

στις γνωστικές απαιτήσεις του σχολείου.  

- Γνωρίζει τις διαφορές ανάμεσα στις ομιλούμενες ποικιλίες της εθνικής γλώσσας και την 

επίσημη/πρότυπη μορφή της, της οποίας η γνώση έχει στενή σχέση με τη σχολική 

επίδοση, να κατανοεί στην περίπτωση αλλόγλωσσων μαθητών τη σχέση πρώτης και 

δεύτερης γλώσσας και τη σημασία της για την ανάπτυξη της «ακαδημαϊκής γλώσσας», 

επίσης να γνωρίζει ότι η επίδοση διαφορετικών ως προς τα εθνοπολιτισμικά 

χαρακτηριστικά μαθητών δεν έχει αίτια αποκλειστικά τις πολιτισμικές διαφορές αλλά 

οφείλεται κυρίως σε κοινωνικές ανισότητες όλων των ειδών.  

- Διακρίνει την ισχυρή επίδραση που ασκεί ο εκπαιδευτικός θεσμός στη διαμόρφωση των 

ιδεών των νέων γενεών, να κατανοεί ότι οι γνώσεις που μεταδίδει το σχολείο δεν είναι 

ουδέτερες, δηλαδή δεν προσδιορίζονται αποκλειστικά με βάση «καθαρά» 

επιστημολογικά κριτήρια, άλλωστε γι’ αυτόν το λόγο αλλάζουν από εποχή σε εποχή, 

ώστε να μπορεί να διακρίνει σε αυτές τις γνώσεις την επίδραση ιδεολογικών 

παραγόντων και τη σχέση τους με τον «κοινωνικό έλεγχο».  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Κοινωνικές Ταυτότητες/Ετερότητες 

- Κοινωνικές Ανισότητες 

- Διγλωσσία και Σχολείο 

- Εθνοπολιτισμικές Διαφορές και Εκπαίδευση 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΚΠ61: ΓΛΩΣΣΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική Επιλογής 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:  

 Σκοπός της Θεματικής Ενότητας «Γλωσσική Ανάπτυξη» είναι να προσφέρει στο φοιτητή τη 

δυνατότητα διείσδυσης στις σύγχρονες έρευνες και τους επιστημονικούς προβληματισμούς 

σχετικά με την ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

πολιτισμικές και κοινωνικές παραμέτρους που συνδέονται με αυτή τη μαθησιακή διαδικασία. Η 

Θεματική Ενότητα παρέχει μια οπτική για τα εκπαιδευτικά ζητήματα σε συνδυασμό με τις 

σύγχρονες γλωσσολογικές θεωρήσεις. 

  Συγκεκριμένα, εντάσσει τη μελέτη της γλώσσας στα κοινωνικά συμφραζόμενα και 

αποστασιοποιείται από τη μελέτη της γλώσσας ως αυτόνομου συστήματος που χαρακτηρίζει την 

παραδοσιακή γραμματική, αλλά και τη γενετική τσομσκιανή αντίληψη. Η μελέτη της σχέσης 
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γλώσσας και κοινωνίας πραγματοποιείται και στο κλασικό κοινωνιογλωσσολογικό μοντέλο, αλλά 

και κυρίως στο πλαίσιο της «κριτικής ανάλυσης του λόγου». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο 

που κατέχει η ομιλία στη μάθηση, καθώς και στις πολιτικές γραμματισμού των σύγχρονων 

κοινωνιών. 

 Η/Ο φοιτήτρια/τής έρχεται σε επαφή με διαφορετικές επιστημονικές θεωρήσεις με σκοπό να 

αναπτύξει κριτική οπτική στις ερευνητικές του ενασχολήσεις. 

 Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι 

φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

- Αντιλαμβάνονται την ανάλυση της γλώσσας από τις διαφορετικές προοπτικές των: 

δομιστικής και γενετικής γλωσσολογίας, κοινωνιογλωσσολογίας, εθνογραφίας της 

επικοινωνίας και κριτικής ανάλυσης λόγου. 

- Κατανοούν τη φύση της γραπτής και προφορικής γλώσσας και τις μεταξύ τους διαφορές 

καθώς και τη σύγχρονη αντίληψη για μια ευρύτερη έννοια του "κειμένου". 

- Αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές διεργασίες που καθορίζουν τη 

χρήση της γλώσσας από τους φυσικούς και τους μη φυσικούς ομιλητές. 

- Κατανοούν τις επιμέρους θεωρητικές αντιλήψεις και τις εκπαιδευτικές εφαρμογές της 

έννοιας του "γραμματισμού", με έμφαση πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά 

περιβάλλοντα. 

- Εφαρμόζουν την αποκτηθείσα γνώση στη γλωσσική διδασκαλία και μάθηση. 

- Εκπονούν θεωρητική ή/και εμπειρική έρευνα σε οποιοδήποτε από τα θέματα που 

πραγματεύεται η ενότητα, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη. 

- Άξιολογούν κριτικά τις διάφορες απόψεις και πρακτικές περί γλώσσας και της σχέσης της 

με την κοινωνία και την εκπαίδευση. 

- Εφαρμόζουν προχωρημένες δεξιότητες ακαδημαϊκής γραφής και μεθόδων ποιοτικής 

έρευνας. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση της χρήσης του προφορικού και του γραπτού λόγου 

στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πρακτικής και πολιτικής 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΚΠ63: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ63 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτικής επιλογής 

 Έτος στο οποίο προσφέρεται: ή Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» έχει ως 

στόχο την εξοικείωση των φοιτητριών/τών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με: 

- τη συστηματική εξέταση των προβλημάτων που σχετίζονται με την κατανόηση φυσικο-

επιστημονικών εννοιών, 

- την αξιοποίηση των υπαρχόντων ερευνητικών δεδομένων -ειδικά εκείνων που 

αναφέρονται στις παρανοήσεις των μαθητών- στη διδασκαλία, 
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- τη διορθωτική παρέμβαση στο μετασχηματισμό του προς διδασκαλία περιεχομένου, 

- την εκμετάλλευση των υπαρχόντων εργαλείων μάθησης ώστε να εντάσσονται αποδοτικά 

στη διδασκαλία. 

Ειδικότερα, η Θεματική Ενότητα ασχολείται με τα εξής κεντρικά ερωτήματα: 

- Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν και προσδιορίζουν τη Σχολική Επιστήμη ως 

αυτόνομο πεδίο γνώσης; 

- Ποιες είναι οι απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις και αξίες που κρίνονται 

αναγκαίες να αναπτυχθούν από τους μαθητές μέσω της διδασκαλίας των Φυσικών 

Επιστημών; 

- Ποιες είναι οι πρώτες ιδέες των μαθητών αναφορικά με έννοιες και φαινόμενα των 

Φυσικών Επιστημών και πώς μπορούν αυτές να αποτελέσουν την αφετηρία για τη 

συγκρότηση της σχολικής φυσικο-επιστημονικής γνώσης; 

 Η Θεματική Ενότητα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» απευθύνεται σε όσους προτίθενται 

να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στην περιοχή της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. 

Κυρίως όμως, αποσκοπεί στο να συνδράμει τους εκπαιδευτικούς της καθημερινής πράξης, με την 

εισαγωγή μιας σύγχρονης προβληματικής για την ιδιαιτερότητα των Φυσικών Επιστημών και της 

διδασκαλίας τους. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η/ο φοιτήτρια/τής θα 

μπορεί να: 

- εντοπίζει τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες στην κατανόηση 

βασικών εννοιών και φαινομένων των Φυσικών Επιστημών 

- αντιλαμβάνεται και να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα διδασκαλίας των Φυσικών 

Επιστημών 

- εξηγεί πώς η γνώση των πρακτικο-βιωματικών αντιλήψεων των μαθητών στις Φ.Ε. 

μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας 

- περιγράφει συνοπτικά τα γενικά χαρακτηριστικά των αντιλήψεων των μαθητών 

- αναφέρει τις σημαντικότερες αλλαγές που εισάγονται στο ρόλο του εκπαιδευτικού με το 

νέο μοντέλο διδασκαλίας στις Φ.Ε. 

- αναγνωρίζει και να αξιοποιεί διδακτικά εργαλεία όπως η γνωστική σύγκρουση, η 

αναλογική σκέψη και οι στόχοι-εμπόδια   

- αναγνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 

διαφορετικές επιστημολογικές θέσεις για τη φύση της επιστημονικής γνώσης 

- περιγράφει και να διακρίνει τις διαφορετικές αντιλήψεις που χρησιμοποιούν οι μαθητές 

προκειμένου να κατανοήσουν και να εξηγήσουν έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών 

Επιστημών 

- αναγνωρίζει το ρόλο και το χαρακτήρα των άτυπων και μη τυπικών μορφών εκπαίδευσης 

στις Φυσικές Επιστήμες 

- αναγνωρίζει τις αλλαγές που υφίσταται η φυσικο-επιστημονική γνώση κατά τη 

μετατροπή της σε σχολική γνώση και να συγκρίνει τα χαρακτηριστικά τους 

- αναλύει και να περιγράφει τη συγκρότηση και την οργάνωση της σχολικής εκδοχής των 

Φυσικών Επιστημών σε διαφόρων τύπων διδακτικό υλικό 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Αναγκαιότητα της συστηματικής εξέτασης της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών 

- Βασικό εννοιολογικό πλαίσιο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών 

- Σύγχρονοι μέθοδοι διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών όπως: γενικά χαρακτηριστικά 

της διδασκαλίας, κριτήρια επιλογής περιεχομένου, διαδικασιών μάθησης, βηματισμού 

κα μεθόδων αξιολόγησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού  
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Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΚΠ67: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ67 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική επιλογής 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν την μελέτη αυτής της θεματικής 

ενότητας θα είναι σε θέση να επεξεργάζονται θέματα όπως: 

- Η έννοια της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΕKΠEΑ) 

- Η έννοια του περιβάλλοντος 

- Η έννοια της αειφορίας  

- Ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας στις σύγχρονες κοινωνίες (κλιματική αλλαγή, 

ρύπανση, ενεργειακό ζήτημα, υποβάθμιση περιβαλλοντικών συστημάτων, φτώχεια, 

πείνα, ανισότητες, μετανάστευση κλπ)  

- Βασικές αρχές δομής, λειτουργίας και αειφορικής διαχείρισης φυσικών και 

ανθρωπογενών περιβαλλοντικών συστημάτων  

- Η προβληματική, το εννοιολογικό πεδίο και η στοχοθεσία της ΕKΠEΑ 

- Το παιδαγωγικό πλαίσιο της ΕKΠEΑ 

- Η διδασκαλία και η μάθηση στην τυπική, τη μη τυπική εκπαίδευση, την εκπαίδευση 

ενηλίκων και την επαγγελματική εκπαίδευση 

- Παιδαγωγικές στρατηγικές και διδακτικές τεχνικές ενεργούς μάθησης 

- Βασικές αρχές ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού 

- Το αειφόρο σχολείο και οι αειφόρες εκπαιδευτικές δομές 

- Οι θεσμοί και το νομικό πλαίσιο για την ΕKΠEΑ και το Περιβάλλον 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της ΘΕ ο/η φοιτητής/τρια θα μπορεί να, 

- Ορίζει το περιβάλλον ως σύστημα αλληλεπίδρασης φυσικών και κοινωνικών διεργασιών. 

- Αντιλαμβάνεται  την  αειφορία ως ρυθμιστική και αναδυόμενη έννοια. 

- Αντιλαμβάνεται τις διαστάσεις της αειφορίας (πολιτικές, ιδεολογικές, οικονομικές και 

πολιτισμικές) και  το αξιακό σύστημα που τις υποστηρίζει.  

- Κατανοεί και περιγράφει τη δομή και τη λειτουργία φυσικών και ανθρωπογενών 

περιβαλλόντων καθώς και το αλληλένδετο μεταξύ των φυσικών φαινομένων και μεταξύ 

κοινωνίας και φύσης. 

- Κατανοεί τη σημασία της διαχείρισης των φυσικών και ανθρωπογενών περιβαλλόντων 

στην προοπτική της αειφορίας. 

- Ερμηνεύει, στο πλαίσιο της αειφορίας, συστημικά και κριτικά  τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα αναγνωρίζοντας τις κοινωνικές, φυσικές, οικονομικές και πολιτικές οπτικές 

τους. 

- Κατανοεί  μείζονα κοινωνικά  ζητήματα όπως η φτώχια, η πείνα, οι ανισότητες, η υγεία, η 

δημοκρατία, η  ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ καθώς και την άμεση διασύνδεσή 

τους με την ποιότητα του περιβάλλοντος και της ζωής. 
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- Προσδιορίζει το εννοιολογικό πεδίο και την προβληματική της εκπαίδευσης για το 

περιβάλλον και την αειφορία. 

- Θέτει τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της ΕKΠEΑ 

- Εξετάζει και εφαρμόζει σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές τεχνικές 

ενεργούς μάθησης στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης και κριτικής μελέτης των 

ζητημάτων 

- Κατανοεί το παιδαγωγικό πλαίσιο της ΕKΠEΑ και ειδικότερα παιδαγωγικές πρακτικές, 

έννοιες  και οπτικές όπως η διεπιστημονικότητα, η συστημική προσέγγιση, η κριτική και 

δημιουργική σκέψη, η συνεργατική μάθηση, οι αξίες, η ικανότητα δράσης, η συμμετοχή, 

η δημοκρατία, ο ενεργός πολίτης.  

- Αξιολογεί το ρόλο και τη σημασία των αντιλήψεων των εκπαιδευόμενων στη 

διαμόρφωση της διδασκαλίας και της μάθησης 

- Κατανοεί τις αρχές διδασκαλίας και μάθησης της ΕKΠEΑ στην τυπική, τη μη τυπική 

εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική εκπαίδευση 

- Αναπτύσσει παιδαγωγικές πρακτικές, έννοιες, οπτικές και διδακτικές στρατηγικές της 

ΕKΠEΑ στη διδασκαλία και σχεδιάζει σχετικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μαθητές, το 

ευρύτερο κοινό και ομάδες εργαζομένων (αγρότες, εργαζόμενους σε βιομηχανίες κλπ). 

- Κατανοεί και εφαρμόζει τις βασικές αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης σχετικού 

εκπαιδευτικού υλικού  

- Κατανοεί την έννοια και τις διαστάσεις του αειφόρου σχολείου 

- Αξιολογεί την ΕKΠEΑ και τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε σχέση με το θεσμικό τους 

πλαίσιο 

- Επικαιροποιεί την γνώση σχετικά με τα ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Έννοιες και αντικείμενα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία: (i) Η 

έννοια του περιβάλλοντος: Δομή και λειτουργία φυσικών και ανθρωπογενών 

συστημάτων. (ii) Η έννοια της αειφορίας. (iii) Ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας 

στις σύγχρονες κοινωνίες (κλιματική αλλαγή, ρύπανση, ενεργειακό ζήτημα, υποβάθμιση 

περιβαλλοντικών συστημάτων, φτώχεια, πείνα, ανισότητες. μετανάστευση κλπ). 

- Το παιδαγωγικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία: (i) Βασικά 

χαρακτηριστικά: η διεπιστημονικότητα, η ολιστική και συστημική προσέγγιση, η κριτική 

και δημιουργική σκέψη, η συνεργατική μάθηση, οι αξίες, η ικανότητα δράσης, η 

συμμετοχή, η δημοκρατία, ο ενεργός πολίτης κλπ. (ii) Η διδασκαλία και η μάθηση στην 

τυπική, τη μη τυπική εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική 

εκπαίδευση. (iii) Παιδαγωγικές στρατηγικές και διδακτικές τεχνικές ενεργούς μάθησης. 

(iv) Το αειφόρο σχολείο και οι αειφόρες εκπαιδευτικές δομές. (v) Σχεδιασμός 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, (vi) Βασικές αρχές ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών 

Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΚΠ62: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  
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Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ62 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι να προσφέρει στους διοικούντες ή σε εκείνους 

που πρόκειται να διοικήσουν εκπαιδευτικές μονάδες ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

εκπαίδευσης ενηλίκων γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς: 

- Σχεδιασμός, προγραμματισμός και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. 

- Διασύνδεση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών με τους κοινωνικούς θεσμούς. 

- Οικονομική διαχείριση. 

- Αξιοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βασικοί στόχοι: 

- Η μελέτη και η κατανόηση των σύγχρονων θεωρητικών και ερευνητικών αναζητήσεων σε 

θέματα που αναφέρονται στην εκπαιδευτική πολιτική και τη διοίκηση των 

εκπαιδευτικών μονάδων, στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό, τη λήψη των 

αποφάσεων, τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής, την αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα της εκπαίδευσης, τη διαχείριση και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων 

και του χρόνου σε επίπεδο εκπαιδευτικών μονάδων. 

- Η ανάλυση και η κατανόηση των παραμέτρων και των ζητημάτων που συνδέονται με την 

ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση, με ιδιαίτερη 

έμφαση στην επιμόρφωση, στην προώθηση της επικοινωνίας, στους τρόπους 

υποστήριξης και εμψύχωσης και στην υποδοχή και ενεργητική ένταξη των νέων 

εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

- Η μελέτη και η κατανόηση του θεωρητικού και ερευνητικού προβληματισμού που 

συνδέεται με ζητήματα αξιολόγησης, απολογισμού και λογοδοσίας - ελέγχου στην 

εκπαίδευση, στο πλαίσιο της σχέσης σχολείου και κοινωνικού περιβάλλοντος, σε 

συνάρτηση με τις εξελίξεις που σημειώνονται στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Η ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη κριτικών ικανοτήτων για το σχεδιασμό, την 

οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής εκπαιδευτικών 

μονάδων. 

 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Εκπαιδευτικοί στόχοι της θεματικής ενότητας της «Διοίκησης 

Εκπαιδευτικών Μονάδων» αποτελούν: 

- η ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των φοιτητριών/τών αναφορικά με την 

επιστημονική διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών και  

- η προετοιμασία τους να αναλάβουν ρόλους και να δραστηριοποιηθούν ως στελέχη 

διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων ασκώντας αποτελεσματικά τις λειτουργίες του 

μάνατζμεντ. 

 Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να είναι σε θέση να: 

- Αναγνωρίζουν τις βασικές ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών μονάδων σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης και να κατανοούν τη σημασία και τα περιθώρια άσκησης 

διοίκησής τους στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο  

- Συντονίζουν, να ερμηνεύουν, να υλοποιούν και να διαμορφώνουν εκπαιδευτική πολιτική 

και εκπαιδευτικές καινοτομίες 
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- Ασκούν αποτελεσματικά τις επιμέρους λειτουργίες της λήψης αποφάσεων, του 

προγραμματισμού, της οργάνωσης της διεύθυνσης και του ελέγχου, όπως αυτές 

μπορούν να εφαρμοστούν σε μια εκπαιδευτική μονάδα 

- Διοικούν αποτελεσματικά τους ανθρώπινους πόρους υιοθετώντας σύγχρονες πολιτικές 

και πρακτικές αναφορικά με την υποκίνηση, ανάπτυξη, και αξιολόγησης της απόδοσής 

τους. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική 

- Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

- Κοινωνική και Ευρωπαϊκή διάσταση της Εκπαιδευτικής Διοίκησης 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΚΠ64: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ64 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής  

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι 

απόφοιτοι να είναι δυνατόν να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να διαχειρίζονται και να αξιολογούν 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και να διδάσκουν σε αυτά μαθήματα της 

ειδικότητάς τους. 

 Βασικοί στόχοι της ΘΕ είναι όσοι την ολοκληρώσουν να μπορούν να:   

- γνωρίζουν το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις ιδιαιτερότητές της σε 

σχέση με άλλα επιστημονικά πεδία 

- αντιλαμβάνονται την κοινωνική-οικονομική λειτουργία της 

- γνωρίζουν σφαιρικά τη μεθοδολογία λειτουργίας των προγραμμάτων της (είτε πρόκειται 

για επιχειρησιακά προγράμματα με εθνική εμβέλεια, είτε για επιμέρους προγράμματα 

που απευθύνονται σε ομάδες εκπαιδευομένων) 

- είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να οργανώσουν τα προγράμματα αυτά 

- είναι ικανοί να εκπαιδεύσουν ενήλικους (στα δύο τελευταία σημεία η Θ.Ε. καλύπτει το 

περιεχόμενο ενός προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών) 

- είναι ικανοί να μελετούν ζητήματα και να αξιολογούν προγράμματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων 

 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας οι 

φοιτήτριες/τές πρέπει να έχουν αποκτήσει γνώσεις, αναπτύξει δεξιότητες - ικανότητες και να 

έχουν υιοθετήσει ανάλογες στάσεις σε θέματα σχετικά με: 

- τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων 

- τον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικοι μαθαίνουν 

- τις βασικές θεωρίες για την εκπαίδευση ενηλίκων 

- το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων 
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- τους παράγοντες που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα 

μας από τον 19ο αιώνα έως σήμερα 

- τη συμβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων στις κοινωνικο-οικονομικές και πολιτιστικές 

εξελίξεις της χώρας μας 

- τη διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων 

- τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης 

ενηλίκων 

- τις βασικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 

- τα είδη και τη λειτουργία των εποπτικών μέσων διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων 

- τη σημασία του εκπαιδευτικού χώρου και τα εμπόδια που παρατηρούνται 

- τις βασικές αρχές επικοινωνίας στο πλαίσιο λειτουργίας της εκπαιδευτικής ομάδας 

- τη δυναμική των σχέσεων που αναπτύσσονται στην εκπαιδευτική ομάδα 

- τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που υλοποιούνται στη χώρα 

μας, καθώς και το ρόλο των εκπαιδευτών και οργανωτών σε αυτά 

- τις καλές πρακτικές στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Το Πεδίο, οι Αρχές Μάθησης και οι Συντελεστές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

- Κοινωνική και Οικονομική Λειτουργία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

- Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση προγραμμάτων 

- Εκπαιδευτικές μέθοδοι - Λειτουργία της ομάδας των εκπαιδευομένων 

- Η υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

 

ΕΚΠ65: ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ65 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα επικεντρώνεται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις,  

- σχέσεις της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς και 

κοινωνικούς θεσμούς, καθώς και βασικές λειτουργίες της 

- σχέσεις και επικοινωνία των διδασκόντων και διδασκομένων 

- σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού με βασική 

αρχή την αλληλεπίδραση των διδασκομένων και του μαθησιακού υλικού. 

 Η Θεματική Ενότητα προσεγγίζει επίσης τα εξής σημαντικά στοιχεία της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης: γραπτές εργασίες και μεθοδολογία αξιολόγησής τους, διοργάνωση ομαδικών 

συμβουλευτικών συναντήσεων, βασικές αρχές εκπαιδευτικής αξιολόγησης, προβληματισμός που 
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έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για την αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της ΘΕ ΕΚΠ65 η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να: 

- Εξηγεί με σαφήνεια τα ανοικτά εκπαιδευτικά συστήματα και πως συνδέονται με την 

ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση  

- Γνωρίζει την λειτουργία εκπαιδευτικών φορέων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

- Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και προγράμματα σπουδών που εφαρμόζουν 

στρατηγικές ανοικτών προσβάσεων και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

- Συμμετέχει στην οργάνωση και διοικητική υποστήριξη θεσμών ανοικτής και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

- Υποστηρίζει τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλο για εφαρμογές εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

- Γνωρίζει το θεωρητικό εύρος και συγκεκριμένες παιδαγωγικές μεθόδους που οδηγούν 

στη μάθηση 

- Εφαρμόζει την αξιολόγηση θεσμών και διαδικασιών ανοικτής και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Εξοικείωση των φοιτητών με τα Ανοικτά και εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικά Συστήματα 

- Ο ρόλος των Καθηγητών-Συμβούλων 

- Ανάπτυξη διδακτικού υλικού, συμβατού με την εξ αποστάσεως διδασκαλία, 

χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ MED 

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, 

ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και να διδάσκουν σε αυτά, χρησιμοποιώντας 

σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και μεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση. 

 

Στόχοι 

Στόχοι του ΜΠΣ είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν και να μπορούν να εφαρμόσουν τις σύγχρονες 

θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και το θεωρητικό πλαίσιο του σχεδιασμού και της 

οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενηλίκους ούτως ώστε να αναδεικνύονται σε 

εκπαιδευτές ή στελέχη εκπαίδευσης ενηλίκων με υψηλό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων και να μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικά στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης. 

 

Εμβέλεια του Προγράμματος 



  

92 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

Το Πρόγραμμα έχει αποκτήσει φήμη και εμβέλεια στην Ελλάδα και διεθνώς, πράγμα που 

τεκμηριώνεται από τα εξής: 

- Κάθε χρόνο αιτούνται να εισαχθούν περίπου 1.200 υποψήφιοι φοιτητές. 

- Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υιοθετήσει το εκπαιδευτικό υλικό και τη μεθοδολογία του 

Προγράμματος. 

- Το ΕΑΠ αναγόρευσε επίτιμο διδάκτορα τον Peter Jarvis, κορυφαίο στοχαστή της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, στενό συνεργάτη της ομάδας των καθηγητών-συμβούλων της ΘΕ 

ΕΚΕ52. 

- Ανετέθη από το ΕΑΠ στους διδάσκοντες στο Πρόγραμμα να επιμορφώσουν τα νέα μέλη 

του Συμβουλευτικού - Επιστημονικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου σε θέματα 

εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαίδευσης από απόσταση (2012-2013). 

- Το ΕΑΠ, μέσω του ανθρώπινου δυναμικού του Προγράμματος, συμμετέχει ή συμμετείχε 

ως βασικός εταίρος: 

- Στη διοργάνωση της 9ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση 

(2011). 

- Στην εκπαίδευση των 10.000 εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 

(2006-2009). 

- Στην εθνική μελέτη για τη διαμόρφωση του προφίλ και των διαδικασιών εκπαίδευσης 

και πιστοποίησης των 15.000 υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων (2011-2012). 

- Στην επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού επιτελικών στελεχών της Δημόσιας 

Διοίκησης (ανάθεση από το Υφυπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) (2012-2013). 

- Στην επιμόρφωση 4.000 εκπαιδευτών και στη διαμόρφωση 110 πακέτων διδακτικού 

υλικού για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων (2012-2014). 

- Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ARTiT: Development of Innovative, Methods of Training the 

Trainers. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να μπορούν να: 

- Κατανοούν την κοινωνικο-οικονομική λειτουργία της εκπαίδευσης ενηλίκων στο εθνικό 

και Ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

- Εμβαθύνουν στις βασικές – και ιδιαίτερα τις σύγχρονες – θεωρίες της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. 

- Κατανοούν τη δυνατότητα εφαρμογής των αρχών και μεθόδων της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, του συντονισμού της εκπαιδευόμενης ομάδας, του σχεδιασμού, της 

οργάνωσης και της αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. 

- Εφαρμόζουν τις βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων στις εκπονούμενες γραπτές 

εργασίες, στις μικροδιδασκαλίες που γίνονται στη διάρκεια των δια ζώσης συναντήσεων, 

καθώς και μέσω της συμμετοχής τους σε ευρύ φάσμα συνεδρίων, συνδιασκέψεων, 

εργαστηρίων, εθνικών προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών, καθώς και 

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

- Εφαρμόζουν καινοτομικές πρακτικές εκπαίδευσης και συντονισμού ομάδων 

εκπαιδευομένων. 

- Κατανοούν τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας, ώστε να μπορούν να εκπονούν 

καλύτερα τις γραπτές και διπλωματικές εργασίες τους, καθώς και να αξιοποιούν τα 

ερευνητικά δεδομένα και να αναπτύσσουν ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των 

επαγγελματικών καθηκόντων τους. 

- Διαθέτουν εφόδια για την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης. 
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Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης:  14  Teaching training & education science 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0111-Education science 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 300  

Γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής. 

Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων 

δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., 

οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:  

 τηλ: 2610 367325 - fax: 2610 367110 - e-mail: eke@eap.gr 

mailto:eke@eap.gr
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 Γενικές Πληροφορίες:  

 τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση 

Το Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση Ενηλίκων» διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία 

περιλαμβάνουν για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είτε 

επιτυχή παρακολούθηση πέντε (5) Θεματικών Ενοτήτων είτε επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων 

Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) και επιτυχή ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη. 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS. 

 

1ο Έτος 

ΕΚΕ50    Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων  (Υ¹, 20 ECTS) 

ΕΚΕ51 Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων  (Υ, 18 ECTS) 

ΕΚΕ53  Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων/ Εκπαιδευτική Ηγεσία  (Υ, 22 ECTS) 

2ο Έτος  

ΕΚΕ52  Σύγχρονες προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων  (Υ, 30 ECTS) 

Επίσης, οι φοιτητές επιλέγουν είτε να παρακολουθήσουν τη ΘΕ ΕΚΕ54 («Οι ενήλικοι στην Ανοικτή 

και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση») είτε να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, ως 

εξής: 

ΕΚΕ54    Οι ενήλικοι στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  (Ε², 30 ECTS) 

ή 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΜΔΕ  (Ε, 30 ECTS) 

 Σημειώσεις:  

Υ¹: Υποχρεωτική  

Ε²: Επιλογής  

 

Oδηγίες επιλογής ΘΕ 

Στο πρώτο (1ο έτος), αν επιλέξετε μία (1) ΘΕ πρέπει να επιλέξετε την ΕΚΕ50. Αν επιλέξετε δύο ΘΕ 

επιλέγετε την ΕΚΕ50 και μία εκ των ΕΚΕ51 ή ΕΚΕ53, ενώ αν επιλέξετε τρεις ΘΕ επιλέγετε τις 

ΕΚΕ50, ΕΚΕ51 και ΕΚΕ53. 

Στο 2ο έτος, αν επιλέξετε μία ΘΕ πρέπει να επιλέξετε την ΕΚΕ52. 

Για να παρακολουθήσετε την ΕΚΕ52 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τη ΘΕ ΕΚΕ50 και είτε να έχετε 

ολοκληρώσει την ΕΚΕ51 είτε να την παρακολουθείτε ταυτόχρονα με την ΕΚΕ51. 

Επίσης, στο 2ο έτος, πρέπει να επιλέξετε την ΕΚΕ52 και την ΕΚΕ54 ή την ΕΚΕ52 και τη ΜΔΕ. 

Μπορείτε να δηλώσετε τη ΜΔΕ είτε ταυτόχρονα με την ΕΚΕ52 είτε μετά την ολοκλήρωση της 

ΕΚΕ52. 

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση των ΘΕ που απαιτούνται από το ΠΜΣ. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ του προηγούμενου έτους 

και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ του επόμενου έτους. 

Προκειμένου να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, θα πρέπει να 

ολοκληρώσετε επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. και κατά το δεύτερο έτος είτε 

δύο τελευταίες ΘΕ είτε μία ΘΕ παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, σύμφωνα 

με τις παραπάνω οδηγίες. 

 

mailto:info@eap.gr
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΕΚΕ50: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΕ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ ΕΚΕ50 είναι να εισαγάγει τις/τους φοιτήτριες/τές στο 

χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ειδικότερα, επιδιώκεται να οριοθετηθεί από επιστημονική και 

πραγματολογική άποψη το πεδίο, να παρουσιαστούν οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις 

τους φαινομένου της ενήλικης μάθησης και να αναλυθούν τα ζητήματα των εκπαιδευτικών 

τεχνικών και της δυναμικής της εκπαιδευόμενης ομάδας. Προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι οι 

φοιτήτριες/ές που θα ολοκληρώνουν τη ΘΕ όχι μόνο να έχουν γνώση των θεωρητικών ζητημάτων 

που αφορούν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, αλλά και να μπορούν να δραστηριοποιούνται 

αποτελεσματικά ως εκπαιδευτές ενηλίκων. 

 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν 

να:  

- Γνωρίζουν τις αρχές και το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

- Γνωρίζουν τις μεθόδους που είναι κατάλληλες για την εκπαίδευση ενηλίκων. 

- Μπορούν να εφαρμόζουν αυτές τις αρχές και μεθόδους σε ποικίλα εκπαιδευτικά 

πλαίσια. 

- Γνωρίζουν και μπορούν να εφαρμόζουν τις αρχές και μεθόδους συντονισμού της 

εκπαιδευόμενης ομάδας. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Θεωρίες και προϋποθέσεις μάθησης 

- Εκπαιδευτικές μέθοδοι 

- Εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων 

- Επικοινωνία και δυναμική της ομάδας 

- Μελέτες περίπτωσης 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΚΕ51: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΕ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 18 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες/τές θα 

είναι σε θέση να: 

- Αναλύουν την εξέλιξη του θεσμού της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα, με βάση τις 

εκάστοτε κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. 
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- Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των βασικών θεσμών Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην 

Ελλάδα και των σχετικών εκπαιδευτικών πολιτικών, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες 

ευρωπαϊκές. 

- Παρουσιάζουν τα βήματα της διαδικασίας διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών. 

- Εφαρμόζουν τα βήματα σχεδιασμού προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενήλικους 

εκπαιδευόμενους. 

- Αναλύουν τα διοικητικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού εκπαίδευσης ενηλίκων 

- Προσδιορίζουν τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζονται βασικές αρχές και 

διαδικασίες του εκπαιδευτικού μάνατζμεντ για την αποτελεσματική λειτουργία των 

οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων. 

- Προγραμματίζουν τις ενέργειες που υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός οργανισμού 

εκπαίδευσης ενηλίκων. 

- Αναλύουν τα βήματα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και τις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων σε έναν οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων. 

- Προσδιορίζουν το περιεχόμενο των τύπων και μοντέλων αξιολόγησης. 

- Παρουσιάζουν τα βήματα των διαδικασιών αξιολόγησης σε έναν οργανισμό εκπαίδευσης 

ενηλίκων. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Κοινωνική-οικονομική σκοπιμότητα και θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων 

- Διοίκηση μονάδων εκπαίδευσης ενηλίκων 

- Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΚΕ53: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ53 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 22 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

 Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Εκπαιδευτικοί στόχοι της Θ.Ε.: 

- η ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των φοιτητών/τριών αναφορικά με την 

 διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων/δια βίου μάθησης και 

- η  προετοιμασία τους να αναλάβουν ρόλους και να δραστηριοποιηθούν ως στελέχη 

διοίκησης μονάδων εκπαίδευσης ενηλίκων, ασκώντας αποτελεσματικά τις λειτουργίες 

του μάνατζμεντ. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά  την ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές/τριες  αναμένεται να είναι σε θέση να: 

- Αναγνωρίζουν τις βασικές ιδιαιτερότητες των μονάδων  εκπαίδευσης ενηλίκων  και  να 

κατανοούν τη σημασία, τις δυνατότητες, τα περιθώρια και τις προϋποθέσεις άσκησης 

διοίκησής τους. 
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- Διαμορφώνουν, να ερμηνεύουν, να υλοποιούν  και να συντονίζουν εκπαιδευτική 

πολιτική και εκπαιδευτικές καινοτομίες στις μονάδες αυτές λαμβάνοντας υπόψη τόσο το 

εθνικό όσο και το ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

- Ασκούν αποτελεσματικά τις επιμέρους λειτουργίες του προγραμματισμού, της λήψης 

αποφάσεων,  της οργάνωσης της διεύθυνσης και του ελέγχου/αξιολόγησης , όπως αυτές 

μπορούν να εφαρμοστούν σε μια μονάδα εκπαίδευσης ενηλίκων. 

- Διοικούν αποτελεσματικά τους ανθρώπινους πόρους υιοθετώντας σύγχρονες 

προσεγγίσεις και πρακτικές αναφορικά με την ηγεσία, την παρακίνηση, την 

επαγγελματική ανάπτυξη, και την αξιολόγηση των εκπαιδευτών. 

Γνωστικά αντικείμενα: 

- Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική. Η Εκπαιδευτική Διοίκηση στις Μονάδες 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

- Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Ηγεσία στις Μονάδες Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

- Οργανωσιακή Συμπεριφορά στις Μονάδες Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Κοινωνική και 

Ευρωπαϊκή διάσταση της Εκπαιδευτικής Διοίκησης. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΚΕ52: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΕ52 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 22 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν 

να: 

- Γνωρίζουν σε βάθος τις θεωρητικές προσεγγίσεις του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων 

και ιδιαίτερα τις πλέον σύγχρονες. 

- Μπορούν να διακρίνουν σε βάθος τα κοινά σημεία και τις διαφορές των ιδεών των 

βασικών θεμελιωτών της εκπαίδευσης ενηλίκων (Freire, Mezirow), καθώς και τον τρόπο 

εφαρμογής αυτών των ιδεών στην πράξη. 

- Γνωρίζουν τους προβληματισμούς και τις τάσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της 

θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Σύγχρονες θεμελιώδεις απόψεις για την εκπαίδευση ενηλίκων  

- Η κριτική προσέγγιση της εκπαίδευσης ενηλίκων 

- Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης 

- Τάσεις και εξελίξεις της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 
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Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΚΕ54 ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΕ54 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν της ΜΔΕ 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Εξοικείωση των φοιτητών με τα Ανοικτά και εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικά Συστήματα 

- Ο ρόλος των Καθηγητών-Συμβούλων 

- Ανάπτυξη διδακτικού υλικού, συμβατού με την εξ αποστάσεως διδασκαλία, 

χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία. 

- Η Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ/ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  MED  

 

Αντικείμενο-Σκοπός  

Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους πτυχιούχους στο 

γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας», σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και 

διεθνώς. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Αγγλική.  

 

Στόχος 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Η Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς 

Γλώσσας» (ΑΓΓ) αφορά στη μεταπτυχιακή ειδίκευση όσων διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν 

την Αγγλική ως ξένη γλώσσα και, επιπρόσθετα, αναφέρεται στην αναδυόμενη διάσταση της 

Αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ ΑΓΓ καλύπτει όλες τις 

διαστάσεις της διδασκαλίας της Αγγλικής, από τη διδακτική της κατανόησης και της παραγωγής 

του προφορικού και του γραπτού λόγου, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και αξιολόγηση 

προγραμμάτων σπουδών και διδακτικών εγχειριδίων, την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας, την 

ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, την ενσωμάτωση διαπολιτισμικών προσεγγίσεων 

στη διδασκαλία, τη διδασκαλία της Αγγλικής σε παιδιά και ενήλικες, την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτών, έως την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών. Η εξ αποστάσεως μεθοδολογία 

που υιοθετεί το ΠΜΣ ΑΓΓ, σε συνάρτηση με την υποστήριξη που παρέχεται από τους 

συμβούλους-καθηγητές, οι οποίοι λειτουργούν ως μέντορες, παρέχουν τη δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών χωρίς να εγκαταλείπουν τις τάξεις 

και τους μαθητές τους, μέσα από καινοτόμες δραστηριότητες που ωθούν τον εκπαιδευτικό να 
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εφαρμόσει όσα διαβάζει στην πράξη, να σχεδιάσει, να διδάξει και αξιολογήσει μαθήματα, να 

πειραματιστεί και να κατανοήσει σε βάθος την εκπαίδευση σε όλη την πολυπλοκότητά της. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτήτριες και οι φοιτητές 

αναμένεται να είναι σε θέση: 

 Να ερμηνεύουν, να διεξάγουν και να παρουσιάζουν ερευνητικές μελέτες, συναφείς με το 

αντικείμενο. 

 Να κατανοούν και να επιδεικνύουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ως προς τη 

διδακτική της αγγλικής γλώσσας και των στοιχείων της. Όσον αφορά στη διδακτική της 

γλώσσας, να εξετάζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους για 

την αποτελεσματική εκμάθηση του συνόλου των γλωσσικών δεξιοτήτων (παραγωγή και 

κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου) ενώ για τη διδασκαλία των στοιχείων 

της αγγλικής γλώσσας (πολιτισμός/κουλτούρα, γραμματική, λεξιλόγιο, προφορά), να 

εξετάζουν, να αξιολογούν και να παράγουν κατάλληλο υλικό. 

 Να εξετάζουν με κριτική διάθεση έρευνες σχετικές με την κατάκτηση και διδασκαλία της 

αγγλικής γλώσσας, με απώτερο σκοπό να τις προσαρμόζουν και να τις εφαρμόζουν στην 

τάξη τους. 

 Να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν Προγράμματα Σπουδών και 

διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. 

 Να παράγουν, να αναλύουν και να ερμηνεύουν εργαλεία μέτρησης για τη γλωσσική 

ικανότητα των μαθητών τους στην αγγλική γλώσσα.  

 Να εντοπίζουν και να επιλέγουν κατάλληλο διδακτικό υλικό με σκοπό την ενδελεχή 

ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική τους πρακτική προς όφελος των 

μαθητών τους. 

 Να κατανοούν και να εφαρμόζουν στην πράξη τις αρχές της διδακτικής της Αγγλικής 

γλώσσας για ειδικούς σκοπούς 

 Να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της 

αγγλικής γλώσσας. 

 Να αναγνωρίζουν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν πάνω σε βασικές αρχές 

προγράμματα για την επαγγελματική ανάπτυξη των δασκάλων/καθηγητών της αγγλικής 

γλώσσας. 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι όλων των ΑΕΙ* της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής με πιστοποιημένη επάρκεια (α) της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ2, και (β) 

οποιασδήποτε ευρωπαϊκής, ασιατικής ή αφρικανικής γλώσσας, επιπέδου Β2. 

* πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.  

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 
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Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2 

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται με 

βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός 

προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 

185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 

116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄), ως 

εξής: 

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

ή 

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN 

ή 

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από 

τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή 

της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή 

αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας 

της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε 

τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες 

υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο 

επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική. 

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους 

φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού 

γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge 

Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS 

Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω. 

• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου 

MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA). 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON 

TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL 

LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2). 

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του 

TRINITY COLLEGE LONDON. 
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• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -

MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- 

(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της 

άριστης γνώσης). 

• EDI Level 3 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 

Certifi cate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEFR C2). 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 

“Distinction” ή “Credit”). 

• OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent 

level C2) (μέχρι 31.8.2009). 

• Ascentis Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2). 

• ESB Level 3 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 

• Michigan State University - Certifi cate of English Language Profi ciency (MSU - CELP): CEF C2. 

• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse 

Awards). 

• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 

• AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 

Speaking). 

• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2). 

• GA Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL 

International (Classic C2). 

• C2 LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) 

(MasteryC2) και C2 LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) 

(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης). 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. 

 

Επίσης: 

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: 

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και 

Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, 

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε 

αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2, 

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. 

Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής της περίπτωσης (iv) πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από 

βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται 

από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από 

τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής 

πράξης ισοτιμίας. 

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 

347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη 
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γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, στο 

παρόν Παράρτημα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας. 

 

Πιστωτικές μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.  

 

Διάρκεια φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι 

τέσσερα (4) εξάμηνα. 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco 

- Mε βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco 

- Mε βάση τον τομέαε κπαίδευσης: 0114-Teacher training with subject specialization 

 

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Master of Education, M.Ed. 

 

Γλώσσα διδασκαλίας 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης των γραπτών εργασιών 

και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική. 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το διδακτικό υλικό, στο οποίο βασίζεται το Πρόγραμμα και το οποίο οφείλουν οι φοιτήτριες και 

φοιτητές να μελετούν σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τίθεται στη 

διάθεσή τους μέσω του διαδικτύου. Πρόκειται για βασικό και συμπληρωματικό υλικό που 

αφορά στο περιεχόμενο κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.). 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:  

τηλ: 2610 367325 - Fax: 30-2610 367110 - E-mail: aggx@eap.gr    

Γενικές Πληροφορίες: 

 τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - E-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση του Προγράμματος 

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι δυνατή η παρακάτω 

διάρθρωση: (Α) η επιτυχής παρακολούθηση έξι Θεματικών Ενοτήτων καθώς επίσης και η 

επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ή (Β) η επιτυχής 

παρακολούθηση οκτώ Θεματικών Ενοτήτων, χωρίς την ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας. 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών θα πρέπει να κατοχυρωθούν 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η 

κάθε πιστωτική μονάδα ισούται με 25 ώρες μελέτης και εργασίας. Η ολοκλήρωση κάθε 

Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) συνεπάγεται την κατοχύρωση 15 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Αυτές 

αντιστοιχούν σε 375 ώρες εργασίας, οι οποίες κατανέμονται στη μελέτη του διδακτικού υλικού, 

την επεξεργασία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τη συμμετοχή στις Ο.Σ.Σ. και στη 

mailto:aggx@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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συγγραφή δύο γραπτών εργασιών διαφορετικής έκτασης η καθεμία. Στη Διάρθρωση όπου 

απαιτείται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας οι απαιτούμενες πιστωτικές 

μονάδες ργασία είναι 30, οι οποίες αντιστοιχούν σε 750 ώρες εργασίας. 

Πιο αναλυτικά, οι δύο δυνατές διαρθρώσεις του Προγράμματος έχουν ως εξής: 

Α’ Διάρθρωση (με εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας) 

 

A’ Εξάμηνο: 30 ECTS 

ΑΓΓ11 Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. και Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για 

την Κατανόηση και Παραγωγή του Προφορικού Λόγου στην 

Αγγλική Γλώσσα 

(Υ¹, 15 ECTS) 

ΑΓΓ12 Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και 

Παραγωγή του Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα 

(Υ, 15 ECTS) 

 

Β’ Εξάμηνο: 30 ECTS 

ΑΓΓ21 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών 

και Διδακτικών Εγχειριδίων στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας 

(Υ, 15 ECTS) 

 

Γ’ Εξάμηνο: 30 ECTS 

ΑΓΓ41 Ερευνητικές Μέθοδοι σε περιβάλλον Διδασκαλίας της Αγγλικής ως 

Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας 

(Υ, 15 ECTS) 

 

Β’ Εξάμηνο - Γ’ Εξάμηνο -> ΘΕ Επιλογής²: 

ΑΓΓ22 Η Αξιολόγηση στην Εκμάθηση της Γλώσσας (Ε³, 15 ECTS) 

ΑΓΓ31 Η Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της 

Αγγλικής Γλώσσας 

(Ε, 15 ECTS) 

ΑΓΓ32 Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά (Ε, 15 ECTS) 

ΑΓΓ33 Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς (Ε, 15 ECTS) 

ΑΓΓ34 Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών των Καθηγητών της Αγγλικής 

Γλώσσας 

(Ε, 15 ECTS) 

ΑΓΓ35 Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Αγγλικής 

Γλώσσας 

(Ε, 15 ECTS) 

ΑΓΓ36 Μαθησιακές δυσκολίες στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως 

Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας 

(Ε, 15 ECTS) 

 

Δ΄ Εξάμηνο: 30 ECTS 

ΑΓΓ ΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30 ECTS) 

 

Σημειώσεις: 

Υ¹ : Υποχρεωτική 

ΘΕ Επιλογής²: Από τις προσφερόμενες ΘΕ δεν προσμετρώνται, όσες έχουν ήδη επιλεχθεί σε 

προγενέστερο εξάμηνο.  

Ε³ : Επιλογής 

 

Β’ Διάρθρωση (χωρίς την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας) 

A’ Εξάμηνο: 30 ECTS 

ΑΓΓ11 Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. και Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για 

την Κατανόηση και Παραγωγή του Προφορικού Λόγου στην 

(Υ¹, 15 ECTS) 
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Αγγλική Γλώσσα 

ΑΓΓ12 Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και 

Παραγωγή του Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα 

(Υ, 15 ECTS) 

 

Β’ Εξάμηνο: 30 ECTS 

ΑΓΓ21 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών 

και Διδακτικών Εγχειριδίων στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας 

(Υ, 15 ECTS) 

 

Β’ Εξάμηνο - Γ’ Εξάμηνο - Δ’ Εξάμηνο -> ΘΕ Επιλογής²: 

ΑΓΓ22 Η Αξιολόγηση στην Εκμάθηση της Γλώσσας (Ε³, 15 ECTS) 

ΑΓΓ31 Η Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της 

Αγγλικής Γλώσσας 

(Ε, 15 ECTS) 

ΑΓΓ32 Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά (Ε, 15 ECTS) 

ΑΓΓ33 Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς (Ε, 15 ECTS) 

ΑΓΓ34 Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών των Καθηγητών της Αγγλικής 

Γλώσσας 

(Ε, 15 ECTS) 

ΑΓΓ35 Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Αγγλικής 

Γλώσσας 

(Ε, 15 ECTS) 

ΑΓΓ36 Μαθησιακές δυσκολίες στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως 

Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας 

(Ε, 15 ECTS) 

ΑΓΓ41 Ερευνητικές Μέθοδοι σε περιβάλλον Διδασκαλίας της Αγγλικής ως 

Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας 

(Ε, 15 ECTS) 

Σημειώσεις: 

Υ¹ : Υποχρεωτική 

Θ.Ε. Επιλογής²: Από τις προσφερόμενες ΘΕ δεν προσμετρώνται, όσες έχουν ήδη επιλεχθεί σε 

προγενέστερο εξάμηνο.  

Ε³ : Επιλογής 

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε. (Α΄ Διάρθρωση) 

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ανά εξάμηνο σπουδών.  

Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) για να 

εξοικειωθείτε με το σύστημα της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και τον φόρτο 

εργασίας που αυτό συνεπάγεται, θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τη Θ.Ε. ΑΓΓ11. Εάν 

επιθυμείτε να επιλέξετε δύο Θ.Ε. θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τις Θ.Ε. ΑΓΓ11 και ΑΓΓ12.  

Στο δεύτερο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), θα πρέπει να 

δηλώσετε υποχρεωτικά τη Θ.Ε. ΑΓΓ21. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο Θ.Ε. θα πρέπει να 

δηλώσετε υποχρεωτικά τις Θ.Ε. ΑΓΓ21 και οποιαδήποτε άλλη Θ.Ε. από τις Θ.Ε. επιλογής. 

Στο τρίτο εξάμηνο, θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξετε τη Θ.Ε. ΑΓΓ41, που στόχος της είναι να 

σας δώσει τις απαιτούμενες γνώσεις και τα ερευνητικά εργαλεία που θα χρειαστείτε για την 

εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο Θ.Ε. θα 

πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τις Θ.Ε. ΑΓΓ41 και οποιαδήποτε άλλη Θ.Ε. από τις Θ.Ε. 

επιλογής. 

Τέλος, στο τέταρτο εξάμηνο, θα πρέπει να εκπονήσετε τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. 

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε. (Β΄ Διάρθρωση) 

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ανά εξάμηνο σπουδών.  
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Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) για να 

εξοικειωθείτε με το σύστημα της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και τον φόρτο 

εργασίας που αυτό συνεπάγεται, θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τη Θ.Ε. ΑΓΓ11. Εάν 

επιθυμείτε να επιλέξετε δύο Θ.Ε. θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τις Θ.Ε. ΑΓΓ11 και ΑΓΓ12.  

Στο δεύτερο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), θα πρέπει να 

δηλώσετε υποχρεωτικά τη Θ.Ε. ΑΓΓ21. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο Θ.Ε. θα πρέπει να 

δηλώσετε υποχρεωτικά τις Θ.Ε. ΑΓΓ21 και οποιαδήποτε άλλη Θ.Ε. από τις Θ.Ε. επιλογής. 

Στα επόμενα εξάμηνα μπορείτε να επιλέξετε όποια Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) επιθυμείτε από τις 

Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του εξαμήνου, επιλέγοντας ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει από 

προηγούμενα εξάμηνα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες 

από δύο Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) σε ένα εξάμηνο. 

 

Αξιολόγηση 

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» 

δεν προβλέπονται γραπτές τελικές εξετάσεις. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς μια Θεματική 

Ενότητα (Θ.Ε.) πρέπει:  

1. Να εκπονήσετε μία Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.) έκτασης 1.000-1.500 λέξεων. Η αξιολόγησή της 

συνεισφέρει στον τελικό βαθμό της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) κατά 30%.  

2. Να εκπονήσετε την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.) έκτασης 3.000-3.500 λέξεων. Η Τ.Ε.Ε. 

συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) με ποσοστό 

50%.  

3. Αναρτάτε τόσο τη μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.), όσο και την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία 

(Τ.Ε.Ε.) στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης (ήτοι courses.eap.gr ) του ΕΑΠ.  

4. Η προφορική παρουσίαση της Τελικής Εξαμηνιαίας Εργασίας (Τ.Ε.Ε.), είναι δυνατή μετά από 

έλεγχο της Τ.Ε.Ε. και γραπτή έγκριση από τον καθηγητή-σύμβουλο.  

5. Στο τέλος του εξαμήνου παρουσιάζεται προφορικά από τον εκάστοτε φοιτητή η Τ.Ε.Ε., ενώ 

δύναται να εξεταστεί προφορικά και στη Γ.Ε.. Η βαθμολογική βαρύτητα της προφορικής 

παρουσίασης προσμετράται στον συνολικό βαθμό με ποσοστό 20%.  

 

6. Κατοχύρωση δικαιώματος υποβολής μεγάλης Τελικής Εργασίας (Τ.Ε.Ε.): Έχετε το δικαίωμα 

να προχωρήσετε στην υποβολή της Τελικής Εξαμηνιαίας Εργασίας (Τ.Ε.Ε.), εφόσον έχετε λάβει 

βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5) στη μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.).  

Ο τελικός βαθμός των Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) του ΠΜΣ ΑΓΓ σχηματικά προκύπτει ως εξής: 

Αξιολόγηση Θ.Ε. 

Γραπτή Εργασία  30% (≥5) 

Τελική Εργασία Εξαμήνου 50% (≥5) 

Προφορική Εξέταση 20% (≥5) 

        Σύνολο 100% (≥5) 

 

7. Κατοχύρωση δικαιώματος επανυποβολής Τελικής Εργασίας Εξαμήνου:  

7.1  Οι Φοιτήτριες/Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-

2019: 

Εάν εκπονήσετε τη μεγάλη (Τελική Εξαμηνιαία) Εργασία (Τ.Ε.Ε.), αλλά δεν κατοχυρώσετε τη 

βαθμολογική βάση ή δεν παρουσιαστείτε στην προφορική υποστήριξη, διατηρείτε το δικαίωμα 

να την υποβάλετε εκ νέου (διορθωμένη) με το ίδιο θέμα στο αμέσως επόμενο εξάμηνο. Στην 

περίπτωση αυτή, κατοχυρώνετε τον βαθμό που έχετε ήδη λάβει στη Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.) 

εξαμήνου, δύναται να επανεγγραφείτε στη Θ.Ε. έχοντας μόνο την υποχρέωση της Τ.Ε.Ε.. 
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Παρομοίως και κατά το τρίτο στη σειρά ακαδημαϊκό εξάμηνο διατηρείτε το εν λόγω δικαίωμα. 

Εάν, ωστόσο, αποτύχετε και στην τρίτη προσπάθεια, είστε υποχρεωμένοι να εγγραφείτε εκ νέου 

στη Θ.Ε. και να ανταποκριθείτε στο σύνολο των υποχρεώσεων.  

7.2  Οι Φοιτήτριες/Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-

2020: 

Εάν εκπονήσετε τη μεγάλη (Τελική Εξαμηνιαία) Εργασία (Τ.Ε.Ε.), αλλά δεν κατοχυρώσετε τη 

βαθμολογική βάση ή δεν παρουσιαστείτε στην προφορική υποστήριξη, διατηρείτε το δικαίωμα 

να την υποβάλετε εκ νέου (διορθωμένη) με το ίδιο θέμα στο αμέσως επόμενο εξάμηνο. Στην 

περίπτωση αυτή, κατοχυρώνετε τον βαθμό που έχετε ήδη λάβει στη Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.) 

εξαμήνου, δύναται να επανεγγραφείτε στη Θ.Ε. έχοντας μόνο την υποχρέωση της Τ.Ε.Ε.. Εάν, 

ωστόσο, αποτύχετε στη δεύτερη προσπάθεια, είστε υποχρεωμένοι να εγγραφείτε εκ νέου στη 

Θ.Ε. και να ανταποκριθείτε στο σύνολο των υποχρεώσεων.  

Σημείωση: Στις δύο Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), τις οποίες μπορείτε να δηλώνετε με πλήρεις 

υποχρεώσεις ανά εξάμηνο σπουδών, δεν προσμετρώνται οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), στις 

οποίες έχετε κατοχυρώσει δικαίωμα εκπόνησης της μεγάλης (Τελικής Εξαμηνιαίας) Εργασίας 

(Τ.Ε.Ε.), υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των δηλωθέντων Θ.Ε. ετησίως δεν υπερβαίνει τα 60 

ECTS.  

 

Περιγραφές των Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) 

ΑΓΓ11: Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. και Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και 

Παραγωγή του Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ11 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘΕ είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες 

και προβληματισμούς της διδακτικής της αγγλικής ως δεύτερης, ξένης και διεθνούς γλώσσας και, 

στη συνέχεια, να τους παράσχει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη διδασκαλία της 

κατανόησης και παραγωγής του προφορικού λόγου.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Εισαγωγή στις βασικές παραμέτρους της διδασκαλίας της Αγγλικής ως 

δεύτερης/ξένης/διεθνούς γλώσσας. 

 Διδασκαλία των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής του προφορικού λόγου στην 

Αγγλική ως δεύτερη/ξένη/διεθνή γλώσσα – θεωρία και πράξη. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να:  

 κατέχουν μια πρακτική γνώση των βασικών στοιχείων της διδασκαλίας της ξένης 

γλώσσας, με έμφαση στην Αγγλική ως δεύτερη, ξένη και διεθνή γλώσσα 

 να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις διεργασίες που εμπεριέχονται στην παραγωγή και 

την κατανόηση του προφορικού λόγου 

 να έχουν επίγνωση των εξελισσόμενων μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη διδακτική του 

προφορικού λόγου 

 να έχουν κατανοήσει την έννοια της επικοινωνιακής προσέγγισης στη διδασκαλία της 

κατανόησης και της παραγωγής του προφορικού λόγου στο πλαίσιο της διδασκαλίας της 

Αγγλικής ως δεύτερης, ξένης και διεθνούς γλώσσας 



  

107 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

 να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν πρωτότυπα μαθήματα που 

ενσωματώνουν την επικοινωνιακή διδακτική της κατανόησης και της παραγωγής του 

προφορικού λόγου με την κατάλληλη θεωρητική υποστήριξη 

 να προσαρμόζουν και να αξιολογούν διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της κατανόησης 

και της παραγωγής του προφορικού λόγου με βάση το επίπεδο και τις μαθησιακές 

ανάγκες των μαθητών τους 

 να έχουν αναπτύξει την ικανότητα του αναστοχασμού σε σχέση με τις διδακτικές 

πρακτικές και τη διδακτική μεθοδολογία τους γενικότερα 

 να έχουν μία καταρχήν επίγνωση των διαφορετικών λειτουργιών της διδακτικής, της 

εκμάθησης, της αξιολόγησης και της εξέτασης της ξένης γλώσσας 

 να έχουν κατανοήσει, μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας και την προετοιμασία και 

εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους, τις βασικές αρχές της ακαδημαϊκής έρευνας και 

μελέτης, καθώς και του ακαδημαϊκού γραπτού λόγου. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.  

 

ΑΓΓ12: Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Γραπτού 

Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ12 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘΕ είναι να παράσχει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες 

σχετικά με τη διδασκαλία της κατανόησης και παραγωγής του γραπτού λόγου. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Διδασκαλία των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής του γραπτού λόγου στην 

Αγγλική ως δεύτερη/ξένη/διεθνή γλώσσα – θεωρία και πράξη. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η φοιτήτρια/ο φοιτητής αναμένεται 

να:  

 να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις διεργασίες που εμπεριέχονται στην παραγωγή και 

την κατανόηση του γραπτού λόγου. 

 να έχουν επίγνωση των εξελισσόμενων μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη διδακτική του 

γραπτού λόγου. 

 να έχουν κατανοήσει την έννοια της επικοινωνιακής προσέγγισης στη διδασκαλία της 

κατανόησης και της παραγωγής του γραπτού λόγου στο πλαίσιο της διδασκαλίας της 

Αγγλικής ως δεύτερης, ξένης και διεθνούς γλώσσας. 

 να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν πρωτότυπα μαθήματα που 

ενσωματώνουν την επικοινωνιακή διδακτική της κατανόησης και της παραγωγής του 

γραπτού λόγου με την κατάλληλη θεωρητική υποστήριξη. 

 να προσαρμόζουν και να αξιολογούν διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της κατανόησης 

και της παραγωγής του γραπτού λόγου με βάση το επίπεδο και τις μαθησιακές ανάγκες 

των μαθητών τους. 

 να έχουν αναπτύξει την ικανότητα του αναστοχασμού σε σχέση με τις διδακτικές 

πρακτικές και τη διδακτική μεθοδολογία τους γενικότερα. 

 να έχουν μία καταρχήν επίγνωση των διαφορετικών λειτουργιών της διδακτικής, της 

εκμάθησης, της αξιολόγησης και της εξέτασης της ξένης γλώσσας. 
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 να έχουν κατανοήσει, μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας και την προετοιμασία και 

εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους, τις βασικές αρχές της ακαδημαϊκής έρευνας και 

μελέτης και του ακαδημαϊκού γραπτού λόγου. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.. 

  

ΑΓΓ21: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών και Διδακτικών 

Εγχειριδίων στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ21 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘΕ είναι η σε βάθος κατανόηση των αρχών που διέπουν 

τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

σπουδών και διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία και εκμάθηση της Αγγλικής ως δεύτερης, 

ξένης και διεθνούς γλώσσας 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών. Ιστορική αναδρομή 

και ορισμός εννοιών. Στάδια και προβλήματα. 

 Ενσωμάτωση της θεωρίας στην πρακτική της τάξης. Ανάλυση αναλυτικών 

προγραμμάτων, ανάλυση αναγκών, αξιολόγηση διδακτικού εγχειριδίου, σχεδιασμός 

υλικού σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και τις ανάγκες των μαθητών. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να:  

 περιγράφουν τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα/ syllabi, τα μαθήματα, να 

αναγνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά τους, να υπογραμμίζουν τη σημασία των αρχών 

που τα διέπουν και να αναπτύσσουν κριτήρια για την αξιολόγηση τους. 

 σχεδιάζουν/προσαρμόζουν/αναθεωρούν τις διδασκαλίες για διάφορα εκπαιδευτικά 

πλαίσια στη βάση των αναγκών των φοιτητών και τα χαρακτηριστικά των διδακτικών 

τους πλαισίων. 

 αναδεικνύουν μια λειτουργική γνώση της εξέλιξης του αναλυτικού προγράμματος της 

αγγλικής ως δεύτερης/ξένης/διεθνούς γλώσσας και του σχεδιασμού μαθήματος και των 

παραγόντων που τα επηρεάζουν. 

 αναγνωρίζουν ένα συνεκτικό, επικοινωνιακό αναλυτικό πρόγραμμα/syllabus, 

 εκτιμούν τη σημαντικότητα του εκπαιδευτικού πλαισίου και των παραγόντων στη 

διαχείριση αλλαγής του αναλυτικού προγράμματος. 

 αναδεικνύουν μια λειτουργική γνώση της σημαντικότητας της αξιολόγησης για την 

ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος και της παρουσίασης αλλαγής/καινοτομίας του 

αναλυτικού προγράμματος. 

 συζητούν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων για την αξιολόγηση του αναλυτικού 

προγράμματος και των υλικών. 

 απεικονίζουν μια κατανόηση του ρόλου του εκπαιδευτικού στη διαδικασία του 

αναλυτικού προγράμματος/σχεδιασμού μαθήματος. 

 αναγνωρίζουν την ανάγκη για την ανάπτυξη μια κριτικής στάσης απέναντι στα υπάρχοντα 

προκαθορισμένα αναλυτικά προγράμματα και τις προσπάθειες για καινοτομία. 
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 να έχουν κατανοήσει, μέσα από τη περαιτέρω μελέτη της βιβλιογραφίας και την 

προετοιμασία και εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους, τις βασικές αρχές της 

ακαδημαϊκής έρευνας και μελέτης και του ακαδημαϊκού γραπτού λόγου. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.. 

  

ΑΓΓ22: Η Αξιολόγηση στην Εκμάθηση της Γλώσσας 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ22 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής  

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) και Τρίτο (3ο ) στην Α΄ Διάρθρωση  

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ), Τρίτο (3ο ) & Τέταρτο (4ο ) στην Β΄ 

Διάρθρωση  

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ εστιάζει στην καταγραφή των αρχών της αξιολόγησης της 

γλωσσομάθειας, με αναφορά σε διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές και στόχο την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών αγγλικής ως προς τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 

αξιολόγηση εργαλείων και εφαρμογών για όλες τις ανάγκες και πλευρές της αξιολόγησης της 

γλωσσομάθειας των μαθητών τους.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Αρχές και στοχοθεσία της αξιολόγησης της αγγλικής γλώσσας. 

 Τυπολογία και τεχνικές ελέγχου της γλώσσας: διαγνωστική αξιολόγηση, διαμορφωτικού 

τύπου αξιολόγηση και τελική αξιολόγηση επίτευξης. 

 Χαρακτηριστικά της κατασκευής δοκιμασιών για τις δεξιότητες κατανόησης και 

παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου: εγκυρότητα, αξιοπιστία, αντικειμενικότητα. 

 Εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης (αυθεντικού τύπου αξιολόγηση, συνεχής 

αξιολόγηση): κατασκευή εργαλείων εναλλακτικής αξιολόγησης για δεξιότητες 

κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου (πορτφόλιο, παρατήρηση, 

ημερολόγιο, project, κλίμακες περιγραφικής αξιολόγησης). 

 Συσχέτιση των δοκιμασιών αξιολόγησης με τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να:  

 αναγνωρίζουν και ανακαλούν στην πράξη θεμελιώδεις αρχές και πρακτικές που 

εμπλέκονται στον τομέα της γλωσσικής δοκιμασίας και αξιολόγησης. 

 διακρίνουν και ερμηνεύουν τις διαφοροποιήσεις μεταξύ τυπικών και άτυπων δοκιμών, 

καθώς και μεταξύ τεχνικών διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης. 

 περιγράφουν και ερμηνεύουν την ιστορική εξέλιξη των γλωσσικών δοκιμών από το 1960 

και μετά. 

 αναλύουν διεξοδικά τα διάφορα είδη γλωσσικής εξέτασης και συγκρίνουν τη λειτουργία 

τους. 

 ορίζουν και αποτιμούν τις διάφορες αρχές της γλωσσικής αξιολόγησης, 

 εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά των «καλών» γλωσσικών δοκιμασιών. 

 σχεδιάζουν και εφαρμόζουν γλωσσικές δοκιμασίες κατάλληλες για τους μαθητές τους. 

 προσδιορίζουν τις βασικές αρχές και διαδικασίες της εναλλακτικής αξιολόγησης και τις 

συγκρίνουν με αυτές της τυπικής αξιολόγησης. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.. 
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ΑΓΓ31: Η Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ31 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) και Τρίτο (3ο ) στην Α΄ Διάρθρωση  

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ), Τρίτο (3ο ) & Τέταρτο (4ο ) στην Β΄ 

Διάρθρωση  

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ επικεντρώνει στη σε βάθος και έμπρακτη κατανόηση των 

διαφορετικών τρόπων με τους οποίους οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) μπορούν να συμπράξουν στη διδασκαλία και εκμάθηση της αγγλικής ως δεύτερης, ξένης 

και διεθνούς γλώσσας. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αξιοποίηση των σύγχρονων εφαρμογών των ΤΠΕ ως 

εργαλείων στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας. 

 Συνθετική εφαρμογή γνώσεων, αξιολόγηση λογισμικών και δημιουργία πολυμεσικού 

οπτικοακουστικού υλικού, σχεδιασμός εκπαιδευτικών σεναρίων, και ανάπτυξη 

οριζοντίων (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη) και στοχαστικών ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών. 

 Συνδυασμός των ΤΠΕ με σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και θεωρίες 

μάθησης/διδασκαλίας των γλωσσών. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να:  

 αποδεικνύουν στην πράξη την κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η τεχνολογία 

χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών. 

 περιγράφουν τις διάφορες φάσεις εξέλιξης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στον τομέα 

της διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών. 

 προσδιορίζουν τους τρόπους υπέρβασης των εμποδίων στη χρήση της τεχνολογίας. 

 προσδιορίζουν τρόπους αξιοποίησης πόρων όπως το βίντεο, η αυτο-πρόσβαση (self-

access), το διαδίκτυο και τα ψηφιακά εργαλεία δικτύωσης με στόχο την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων στη διδακτική της αγγλικής ως δεύτερης, ξένης και διεθνούς γλώσσας. 

 αξιολογούν λογισμικά και μαθησιακές δραστηριότητες που υλοποιούνται με τη βοήθεια 

των τεχνολογιών και προάγουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, τη δια βίου μάθηση, 

την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του μαθητή, των στρατηγικών μάθησης καθώς και 

την καλλιέργεια των διαφορετικών μορφών εγγραμματισμού. 

 αποδεικνύουν στην πράξη την κατανόηση των τρόπων με τους οποίους οι υπολογιστές 

χρησιμοποιούνται στην ξενόγλωσση τάξη και τα διαφορετικά είδη διαθέσιμου 

λογισμικού που θα μπορούσαν να συμβάλλον στη διδακτική της ξένης γλώσσας. 

 αποδεικνύουν στην πράξη την κατανόηση των τρόπων με τους οποίους το Διαδίκτυο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στην ξενόγλωσση τάξη. 

 συνδυάζουν περισσότερες από μια εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και λογισμικά στο 

πλαίσιο δημιουργίας σχεδίων εργασίας και συνθετικών διαθεματικών εργασιών που 

ενισχύουν την ικανότητα σύλληψης νοημάτων του μαθητή, την εμπέδωση γνώσεων και 

τη χρήση της διδαγμένης ύλης σε καινούργιες καταστάσεις. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.. 

  

ΑΓΓ32: Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά 
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Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ32 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) και Τρίτο (3ο ) στην Α΄ Διάρθρωση  

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ), Τρίτο (3ο ) & Τέταρτο (4ο ) στην Β΄ 

Διάρθρωση  

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ καλύπτει το πεδίο της διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης 

της γλωσσομάθειας των μαθητών μικρής ηλικίας, με αναφορά στις θεωρίες μάθησης και την 

απόκτηση της πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Μάθηση στο κοινωνικό περιβάλλον και μάθηση στο σχολείο. 

 Εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και ρόλος της στην πρώιμη παιδική ηλικία και την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση – θεωρητικές προσεγγίσεις και καλές πρακτικές. 

 Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών για τη διδασκαλία της 

αγγλικής σε παιδιά. 

 Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας 

σε παιδιά. 

 Σχεδιασμός, επιλογή και αξιολόγηση διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της αγγλικής 

σε παιδιά με χρήση ιστοριών, τραγουδιών, θεατρικού παιχνιδιού, ΤΠΕ και έμφαση στη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία, την διαπολιτισμική αντίληψη και την προσέγγιση CLIL. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να:  

 αναγνωρίζουν τη σημασία των διαφορετικών πλαισίων στην οποία η διδασκαλία της 

αγγλικής σε παιδιά λαμβάνει χώρα και να εξετάζουν τις διαφορετικές παραμέτρους 

σχεδιασμού τους. 

 αναγνωρίζουν τις θεωρίες σκέψης και μάθησης με τη μεγαλύτερη επιρροή, κυρίως στη 

Δύση (κυρίως το έργο θεωρητικών όπως οι Thorndike, Skinner, Piaget, Vygotsky, Bruner 

και Gardner), και να επιδεικνύουν μια λειτουργική κατανόηση των επιπτώσεών τους για 

τη διδασκαλία της αγγλικής σε παιδιά. 

 συσχετίζουν κριτικά τη θεωρία από τα επιστημονικά πεδία «Απόκτηση Γνώσης της 

Πρώτης Γλώσσας» και «Απόκτηση Γνώσης της Δεύτερης Γλώσσας» με τα δικά τους 

διδακτικά πλαίσια. 

 αναγνωρίζουν βασικές διδακτικές μεθόδους και πρακτικές που μπορεί να χρησιμοποιεί 

στην τάξη (TPR, Multiple Intelligences, CLIL, etc). 

 αναγνωρίζουν τους παράγοντες που διευκολύνουν την προφορική ανάπτυξη των 

παιδιών και να αναδεικνύουν τις δεξιότητες ανάπτυξης κατάλληλων δραστηριοτήτων για 

τα συγκεκριμένα διδακτικά και μαθησιακά πλαίσια τους. 

 επιδεικνύουν μια λειτουργική κατανόηση της ανάπτυξης της ικανότητας ανάγνωσης και 

γραφής της πρώτης γλώσσας και να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές της ανάγνωσης και 

της γραφής στην δεύτερη/ξένη γλώσσα σε σχέση με τη μάθηση των παιδιών. 

 να διαφοροποιούν τις προσεγγίσεις ανάμεσα στους αρχάριους και σε αυτούς που είναι 

σε ανώτερο επίπεδο και να εφαρμόζουν τις αρχές της διδασκαλίας δεξιοτήτων 

ανάγνωσης και γραφής στην ανάπτυξη κατάλληλων δραστηριοτήτων. 

 αναγνωρίζουν ζητήματα που αφορούν στην αξιολόγηση των μαθητών μικρής ηλικίας στα 

Αγγλικά. 
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 αξιολογούν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια το υλικό που σχεδιάζεται για τους μαθητές 

μικρής ηλικίας. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.. 

  

ΑΓΓ33: Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ33 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) και Τρίτο (3ο ) στην Α΄ Διάρθρωση  

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ), Τρίτο (3ο ) & Τέταρτο (4ο ) στην Β΄ 

Διάρθρωση  

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘΕ είναι η σε βάθος ανάλυση των αρχών της διδακτικής 

της αγγλικής για ειδικούς σκοπούς (ΔΑΕΣ), με αναφορά στην ιστορία της ΔΑΕΣ, την ανάλυση 

μαθησιακών αναγκών και γλωσσικών κειμένων, τους τρόπους με τους οποίους η ΔΑΕΣ σχετίζεται 

με την εκπαίδευση ενηλίκων, και τη διδακτική μεθοδολογία, τον σχεδιασμό προγραμμάτων 

σπουδών και την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας σε διαφορετικά περιβάλλοντα ΔΑΕΣ (όπως, για 

παράδειγμα, τη διδασκαλία της επιχειρηματικής αγγλικής). 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 Ανάλυση αναγκών. 

 Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών στη διδασκαλία της 

Αγγλικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς. 

 Διδακτική μεθοδολογία στη διδασκαλία δεξιοτήτων γραπτού και προφορικού λόγου της 

Αγγλικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς. 

 Αξιολόγηση και τεχνικές ελέγχου της Αγγλικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς. 

 Χρήση, έρευνα και διδακτική της Αγγλικής γλώσσας σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα. 

 Η διάσταση της Αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας: προβληματισμοί και ευκαιρίες. 

 Χρήση, έρευνα και διδακτική της Αγγλικής γλώσσας σε εξειδικευμένα εργασιακά 

περιβάλλοντα. 

 Θεωρία και πρακτική ανάλυσης λόγου – ιστορική αναδρομή και σύγχρονες ερευνητικές 

και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να:  

 αναπτύξουν μια λειτουργική γνώση των κυριότερων θεμάτων που αφορούν στη 

διδασκαλία της αγγλικής για ειδικούς σκοπούς. 

 προσδιορίζουν διαφορετικές πτυχές της εξέλιξης της αγγλικής για ειδικούς σκοπούς τόσο 

σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα. 

 αποδεικνύουν γνώση των διαδικασιών και των σύγχρονων τάσεων στη διδασκαλία της 

αγγλικής για ειδικούς σκοπούς, ακαδημαϊκούς σκοπούς, καθώς επίσης και για την 

αγγλική για επιχειρήσεις. 

 περιγράφουν τους διαφορετικούς τύπους ανάλυσης αναγκών σε περιβάλλον στη 

διδασκαλίας της αγγλικής για ειδικούς σκοπούς και να εκτελεί ερευνητικά προγράμματα 

ανάλυσης αναγκών. 

 διακρίνουν μεταξύ των διαφόρων ειδών ανάλυσης και περιγραφής του γραπτού και 

προφορικού λόγου (discourse, register, genre analyses). 
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 προσδιορίζουν με πρακτικό τρόπο ζητήματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την 

εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών σε περιβάλλον διδασκαλίας της 

αγγλικής για ειδικούς σκοπούς. 

 αποδεικνύουν κριτική κατανόηση των τρεχουσών μεθοδολογιών στη διδασκαλία 

ενηλίκων και τον παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτών ενηλίκων. 

 προσδιορίζουν και εφαρμόζουν τεχνικές αξιολόγησης της γλωσσομάθειας σε περιβάλλον 

διδασκαλίας της αγγλικής για ειδικούς σκοπούς. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.. 

  

ΑΓΓ34:  Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών των Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας  

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ34 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) και Τρίτο (3ο ) στην Α΄ Διάρθρωση  

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ), Τρίτο (3ο ) & Τέταρτο (4ο ) στην Β΄ 

Διάρθρωση  

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ στοχεύει στην ενδελεχή ενημέρωση σε θέματα που σχετίζονται 

με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της αγγλικής ως δεύτερης, ξένης και διεθνούς γλώσσας, 

με ιδιαίτερη έμφαση στις μεθόδους και τις πρακτικές επιμόρφωσης, στον σχεδιασμό 

κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων με βάση τις αρχές μάθησης των ενηλίκων, και στα 

μοντέλα παρατήρησης, εποπτείας και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού καθηγητή/εκπαιδευτή/επιμορφωτή και συνάφεια 

τους με το επιμορφωτικό περιβάλλον. 

 Επαγγελματική, προσωπική και γλωσσική ανάπτυξη των καθηγητών Αγγλικής. 

 Μοντέλα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης με έμφαση στο αναστοχαστικό 

μοντέλο. 

 Ο ρόλος της θεωρίας στην επιμόρφωση των καθηγητών. 

 Σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων με βάση τις αρχές μάθησης των ενηλίκων. 

 Αποτελεσματικοί τρόποι παρουσίασης στα επιμορφωτικά προγράμματα. 

 Το περιεχόμενο και η διαδικασία των επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

 Παρατήρηση, εποπτεία και αξιολόγηση καθηγητών. 

 Η επιμόρφωση των καθηγητών Αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η φοιτήτρια/ο φοιτητής αναμένεται 

να:  

 Κατανοήσουν τη σημασία της δια βίου επιμόρφωσης σε θέματα διδακτικής, 

μεθοδολογίας και μάθησης, 

 Συνειδητοποιήσουν τη διαφορά ανάμεσα στην κατάρτιση σε διδακτικές τεχνικές και στην 

εκπαίδευση που στοχεύει στην συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών με 

στόχο την αυτοπραγμάτωσή τους, 

 Συνειδητοποιήσουν τη σημασία της «ερευνητικής προσέγγισης» των διδακτικών 

προβλημάτων που ανακύπτουν στην τάξη και της αντιμετώπισής τους ως προβλήματα 

προς λύση,  

 Ενημερωθούν για τα διάφορα μοντέλα επιμόρφωσης, 

 Εξετάσουν τη σπουδαιότητα της έμφασης στην διαδικασία της μάθησης, 
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 Εμπλακούν σε διαδικασίες αναστοχασμού, 

 Σχεδιάζουν και αξιολογούν αποτελεσματικών προγραμμάτων επιμόρφωσης. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.. 

  

ΑΓΓ35: Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ35 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) και Τρίτο (3ο ) στην Α΄ Διάρθρωση  

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ), Τρίτο (3ο ) & Τέταρτο (4ο ) στην Β΄ 

Διάρθρωση  

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ αποσκοπεί στη σε βάθος παρουσίαση των αρχών που διέπουν 

τις διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην επικοινωνία, τη διδασκαλία, τον σχεδιασμό και 

αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών και την αξιολόγηση της αγγλικής ως ξένης και διεθνούς 

γλώσσας. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Πολιτισμός, πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα: θεωρητικές και πρακτικές 

προσεγγίσεις. 

 Διαπολιτισμική επικοινωνία: ανθρωπολογικές, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές, 

γλωσσολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές. 

 Αγγλική γλώσσα και παγκοσμιοποίηση: η διαπολιτισμικότητα στη διδασκαλία/εκμάθηση 

της αγγλικής ως ξένης/διεθνούς γλώσσας. 

 Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αγγλική ως ξένη/διεθνή γλώσσα. 

 Αξιολόγηση και τεχνικές ελέγχου της Αγγλικής γλώσσας: η διαπολιτισμική διάσταση. 

 Ο  ρόλος των ΤΠΕ στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων επικοινωνίας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να:  

 χρησιμοποιούν βασική ορολογία (όπως «κουλτούρα», «επικοινωνία» και «πολιτισμική 

μάθηση») προκειμένου να οριοθετεί το πεδίο της διδασκαλίας της αγγλικής ως χώρος 

διαπολιτισμικής πρακτικής και ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 

 κατανοούν την πολυπλοκότητα της αγγλικής γλώσσας μέσα από την ύπαρξη των 

διαφόρων ποικιλιών της ανά τον κόσμο, τις λειτουργίες της συγκεκριμένης γλώσσας σε 

διαφορετικές κοινωνίες, καθώς και τον ρόλο της ως διεθνούς γλώσσας 

(παγκοσμιοποίηση και μετα-αποικιοκρατία). 

  κατανοούν τα χαρακτηριστικά της χρήσης της αγγλικής γλώσσας ως μέσο 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας. 

  προβληματίζονται σχετικά με τον πλέον κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο 

διδασκαλίας της αγγλικής σε ομιλητές άλλων γλωσσών σε διαφορετικά πλαίσια, με στόχο 

όχι μόνο την ανάπτυξη πολιτισμικής κατανόησης αλλά και την διαπολιτισμική 

προσέγγιση των εκπαιδευομένων. 

 αντιλαμβάνονται με απτό τρόπο την κατασκευή του διαπολιτισμικού κενού ως πεδίο 

ανάπτυξης της διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής ευαισθητοποίησης των μαθητών 

και των διδασκόντων σε πολυπολιτισμικά σχολεία στην Ελλάδα. 

 αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες των νεότερων τεχνολογιών για την ανάπτυξη της 

διαπολιτισμικής συνειδητοποίησης μέσα από τη διδασκαλία της αγγλικής. 
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Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.. 

  

ΑΓΓ36: Μαθησιακές δυσκολίες στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ36 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) και Τρίτο (3ο ) στην Α΄ Διάρθρωση  

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ), Τρίτο (3ο ) & Τέταρτο (4ο ) στην Β΄ 

Διάρθρωση  

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘΕ είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις αδυναμίες 

που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες κατά τη διδασκαλία της αγγλικής ως 

δεύτερης, ξένης και διεθνούς γλώσσας και, στη συνέχεια, να τους ενδυναμώσει διδακτικά ώστε 

να τους υποστηρίζουν στην διδασκαλία της ανάγνωσης (αποκωδικοποίηση, ευχέρεια και 

κατανόηση) και της γραφής (ορθογραφία και παραγωγή γραπτού λόγου) βάσει των σύγχρονων 

και αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Εισαγωγή στα βασικά χαρακτηριστικά των δυσκολιών μάθησης στην ανάγνωση και τη 

γραφή της Αγγλικής ως δεύτερης/ξένης/διεθνούς γλώσσας. 

 Διδασκαλία των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής στην Αγγλική ως 

δεύτερη/ξένη/διεθνή γλώσσα. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να:  

 να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις αδυναμίες που αντιμετωπίζουν 

οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στην ανάγνωση, και συγκεκριμένα στην 

αποκωδικοποίηση, την ευχέρεια και την κατανόηση. 

 να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις αδυναμίες που αντιμετωπίζουν 

οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στην γραφή, και συγκεκριμένα στην ορθογραφία 

και στην γραπτή έκφραση. 

 να έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής των αποτελεσματικών 

πρακτικών που συμβάλουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων ανάγνωσης στην Αγγλική ως 

δεύτερη, ξένη και διεθνή γλώσσα. 

 να έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής των αποτελεσματικών 

πρακτικών που συμβάλουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων γραφής στην Αγγλική ως 

δεύτερη, ξένη και διεθνή γλώσσα. 

 να είναι σε θέση να σχεδιάζουν δραστηριότητες αξιολόγησης της επίδοσης στην 

ανάγνωση και στη γραφή. 

 να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν πρωτότυπα μαθήματα που ενισχύουν 

την επίδοση των παιδιών στην ανάγνωση και τη γραφή. 

 να είναι σε θέση να ενσωματώνουν στο μάθημά τους και στις δραστηριότητες που 

σχεδιάζουν τις αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις που συμβάλουν στην 

αποτελεσματική εφαρμογή του μαθήματος. 

 να είναι σε θέση να προσαρμόζουν και να αξιολογούν διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία 

της ανάγνωσης και της γραφής με βάση το επίπεδο και τις μαθησιακές ανάγκες των 

μαθητών τους. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.. 
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ΑΓΓ41: Ερευνητικές Μέθοδοι σε περιβάλλον Διδασκαλίας της Αγγλικής ως 

Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ41 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική για την Α’ Διάρθρωση/Επιλογής για τη Β’ Διάρθρωση 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο ) στην Α΄ Διάρθρωση  

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ), Τρίτο (3ο ) & Τέταρτο (4ο ) στην Β΄ 

Διάρθρωση  

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ενότητα αποσκοπεί στην εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών 

στους διαφορετικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς τύπους εκπαιδευτικής έρευνας, μεθόδων και 

διαδικασιών και να τους βοηθήσει να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν, να αναλύσουν και να 

παρουσιάσουν ένα ερευνητικό πρόγραμμα και τα ευρήματά του που θα είναι συναφή με τους 

ακαδημαϊκούς τους σκοπούς και ανάγκες. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Είδη και διαδικασία της έρευνας. 

 Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας. 

 Σχεδιασμός και διεξαγωγή της έρευνας. 

 Ανάλυση και παρουσίαση ερευνητικών ευρημάτων και δεδομένων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να:  

 προσδιορίζουν τους διαφορετικούς τύπους και διαδικασίες έρευνας για την 

εκπαιδευτική δράση. 

 επιδεικνύουν την ικανότητα να χειρίζονται διαφορετικές μεθόδους ποσοτικής και 

ποιοτικής έρευνας. 

 σχεδιάζουν ερευνητικά σχέδια εκπαιδευτικής δράσης που σχετίζονται με τους σκοπούς 

και τις ανάγκες τους. 

 να διαχειρίζονται την έρευνα εκπαιδευτικής δράσης. 

 αναλύουν τα ευρήματα της έρευνας χρησιμοποιώντας κατάλληλα και συναφή εργαλεία. 

 να παρουσιάζουν τα ευρήματα και τα δεδομένα της έρευνας που είναι κατάλληλα για το 

συγκεκριμένο ακαδημαϊκό πλαίσιο. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.. 

  

ΑΓΓ ΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ ΔΕ 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Α’ Διάρθρωση 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:  Πρόκειται μια γραπτή εργασία έκτασης έως 15.000 λέξεων, η οποία 

εστιάζει σε συγκεκριμένα ερευνητικά ζητήματα που εμπίπτουν στον χώρο της διδακτικής της 

αγγλικής ξένης/διεθνούςγλώσσας.  

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση των έξι (6) Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ  ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  MED 

 

Αντικείμενο - Σκοπός  

Ο κύριος σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικό 

αντικείμενο «Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.  

 

Στόχος 

Oι φοιτήτριες και οι φοιτητές εισάγονται συστηματικά στις θεωρίες κατάκτησης γλώσσας, στη 

μεθοδολογία της έρευνας και τις τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών, στις διδακτικές-

παιδαγωγικές αρχές για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, στις επικοινωνιακές δραστηριότητες 

και τις ικανότητες του μαθητή και στη μεθοδολογία σχεδιασμού και αξιολόγησης του μαθήματος 

της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτήτριες και οι φοιτητές 

αναμένεται να είναι σε θέση 

- να περιγράφουν τις θεωρίες κατάκτησης της ξένης γλώσσας, τις παραδοσιακές και σύγχρονες 

μεθόδους διδασκαλίας και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που συνδέονται με αυτές, 

- να κατανοούν και να περιγράφουν τις βασικές αρχές της προφορικής και γραπτής 

επικοινωνίας στη ξένη γλώσσα, 

- να αναλύουν και να επιλέγουν με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο κατάλληλα προφορικά 

και γραπτά (συμβατικά και πολυτροπικά) κείμενα για την ανάπτυξη των προσληπτικών και 

παραγωγικών δεξιοτήτων σε ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας, 

- να αναλύουν κριτικά ξενόγλωσσο διδακτικό υλικό στη βάση συγκεκριμένων μαθησιακών 

στόχων,  

- να σχεδιάζουν μονάδες διδασκαλίας με στόχο την προαγωγή των δεξιοτήτων κατανόησης και 

παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου και την ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων 

στη βάση παραδοσιακών μέσων και ψηφιακών τεχνολογιών αξιοποιώντας τα πορίσματα του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, να τεκμηριώνουν τις διδακτικές τους επιλογές και να αξιολογούν 

τη ροή του μαθήματος και τα μαθησιακά αποτελέσματα, 

- να περιγράφουν τις αρχές της αξιολόγησης, να αναστοχάζονται σχετικά με τα εργαλεία 

μέτρησης της γλωσσομάθειας και να εφαρμόζουν τεχνικές για την αξιολόγηση των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων, 

- να σχεδιάζουν, να διεξάγουν και να παρουσιάζουν με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο 

ερευνητικές μελέτες συναφείς με το επιστημονικό τους αντικείμενο, με στόχο την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 

Γίνονται δεκτοί: Πτυχιούχοι των Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Α.Ε.Ι. της 

ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και οι απόφοιτοι πανεπιστημίων των παιδαγωγικών Τμημάτων 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας ή 

Φιλοσοφίας και παιδαγωγικής ή Νηπιαγωγών ή Προσχολικής Ηλικίας και Ειδικής Αγωγής ή 

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ισπανικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών 
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Σπουδών ή Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ή Μεσογειακών Σπουδών ή 

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 

Παρευξείνιων Χωρών ή Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού ή Μετάφρασης και Διερμηνείας ή 

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή 

Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. Προϋπόθεση είναι η πιστοποιημένη γνώση της γερμανικής γλώσσας 

στο επίπεδο Γ2 (του Κ.Ε.Π.Α). Επιπλέον, απαιτείται επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας ή της 

αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1 (του Κ.Ε.Π.Α). 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως 

εξής: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Horen, Schreiben, 

Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe. 

• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), τουΠανεπιστημίου Ludwig-

Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011). 

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), τουΠανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του 

Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011). 

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) τουΙνστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011). 

• OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2 (Ενότητες: Lesen, Horen, Schreiben, 

Sprechen). 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. 

Επίσης: 

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: 

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και 

Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, 

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε 

αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2, 
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(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. 

Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής της περίπτωσης (iv) πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από 

βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται 

από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από 

τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής 

πράξης ισοτιμίας. 

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 

347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη 

γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, στο 

παρόν Παράρτημα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας. 

 

Διάρκεια φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι 

τέσσερα (4) εξάμηνα. 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco 

- Mε βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco 

- Mε βάση τον τομέαε κπαίδευσης: 0114-Teacher training with subject specialization 

 

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Master of Education, M.Ed. 

 

Γλώσσα διδασκαλίας 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η Γερμανική. Η γλώσσα επεξεργασίας των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι επίσης η 

Γερμανική. 

 

Πιστωτικές μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.  

 

Φόρτος  εργασίας 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών θα πρέπει να κατοχυρωθούν 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η 

ολοκλήρωση κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) συνεπάγεται την κατοχύρωση 15 πιστωτικών 

μονάδων (ECTS). Αυτές αντιστοιχούν σε 375 ώρες εργασίας, οι οποίες κατανέμονται στη μελέτη 

του διδακτικού υλικού, την επεξεργασία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τη συμμετοχή στις 

διαδικτυακές Ο.Σ.Σ. και στη συγγραφή δύο γραπτών εργασιών διαφορετικής έκτασης η καθεμία. 

Οι υπόλοιπες 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες αντιστοιχούν σε 750 ώρες εργασίας, 

κατοχυρώνονται με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. 

 

Διδακτικό υλικό 

Το διδακτικό υλικό, στο οποίο βασίζεται το Πρόγραμμα και το οποίο οφείλουν οι φοιτήτριες και 

φοιτητές να μελετούν σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τίθεται στη 



  

120 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

διάθεσή τους μέσω του διαδικτύου. Πρόκειται για βασικό και συμπληρωματικό υλικό που 

αφορά στο περιεχόμενο κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.). 

 

Επικοινωνία με το πανεπιστήμιο 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:  

Τηλ.: 2610 367315 - fax: 2610 367110 - e-mail: gerx@eap.gr 

Γενικές Πληροφορίες: 

 Τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367650 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση του Προγράμματος 

A’ Εξάμηνο: 30 ECTS 

ΓΕΡ10  Μεθοδολογία της έρευνας και τεχνικές συγγραφής επιστημονικών 

εργασιών 

(Υ¹, 15 ECTS) 

ΓΕΡ11  Διδακτικές-παιδαγωγικές αρχές στη διδακτική διαδικασία (Υ, 15 ECTS) 

 

Β’ Εξάμηνο: 30 ECTS 

ΓΕΡ12 Θεωρίες κατάκτησης/ εκμάθησης της γλώσσας και μοντέλα  

Γραμματικής 

(Υ, 15 ECTS) 

ΓΕΡ13  Επικοινωνιακές δραστηριότητες (Υ, 15 ECTS) 

 

Γ’ Εξάμηνο: 30 ECTS 

ΓΕΡ20 Ικανότητες του μαθητή  (Υ, 15 ECTS) 

ΓΕΡ21 Σχεδιασμός μαθήματος και αξιολόγηση  (Υ, 15 ECTS) 

 

Δ’ Εξάμηνο: 30 ECTS 

ΓΕΡ ΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Υ, 30 ECTS) 

Σημείωση: 

Υ¹: Υποχρεωτική  

 

Οδηγίες επιλογής Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.): 

Όλες οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του Προγράμματος είναι υποχρεωτικές.  

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ανά εξάμηνο σπουδών.  

Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) για να 

εξοικειωθείτε με το σύστημα της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και τον φόρτο 

εργασίας που συνεπάγεται, θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τη Θ.Ε. ΓΕΡ10 Εάν επιθυμείτε 

να επιλέξετε δύο Θ.Ε. θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τις Θ.Ε. ΓΕΡ10 και ΓΕΡ11.  

Στα επόμενα εξάμηνα μπορείτε να επιλέξετε όποια Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) επιθυμείτε από τις 

Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του εξαμήνου, επιλέγοντας ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει από 

προηγούμενα εξάμηνα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από 

δύο Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) σε ένα εξάμηνο. 

Στο τρίτο εξάμηνο, για να επιλέξετε τη Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) ΓΕΡ20, θα πρέπει να έχετε 

ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) ΓΕΡ10. Στο τρίτο εξάμηνο πάλι, για να 

επιλέξετε τη Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) ΓΕΡ21, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη 

Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) ΓΕΡ10 καθώς και δύο από τις Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ΓΕΡ11, ΓΕΡ12 και 

ΓΕΡ13. 

Τέλος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των έξι (6) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) μπορείτε να 

προχωρήσετε στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (βλ. παρακάτω, ΓΕΡ ΔΕ).  

mailto:ger6@eap.gr
mailto:ger6@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Σε αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν προβλέπονται γραπτές εξετάσεις. Για να 

ολοκληρώσετε επιτυχώς μια Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) πρέπει: 

1. Να επεξεργαστείτε μία σειρά από Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) που συνοδεύουν 

κάθε εβδομάδα μελέτης στη πλατφόρμα εκπαίδευσης. Οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 

(Ε.Δ.) συντελούν στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) με 

ποσοστό 40%. 

2. Να εκπονήσετε μία μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.) έκτασης 1.000-1.500 λέξεων. Η αξιολόγησή 

της συνεισφέρει στον τελικό βαθμό της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) κατά 20%. 

3. Να εκπονήσετε την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.), έκτασης 3.000-3.500 λέξεων. Η 

αξιολόγησή της συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θεματικής Ενότητας 

(Θ.Ε.) σε ποσοστό 40%. 

4. Αναρτάτε τόσο τη μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.) όσο και την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.) 

στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΑΠ. 

5. Κατοχύρωση δικαιώματος υποβολής της Τελικής Εξαμηνιαίας Εργασίας (Τ.Ε.Ε.): Έχετε το 

δικαίωμα να προχωρήσετε στην υποβολή της Τελικής Εξαμηνιαίας Εργασίας (Τ.Ε.Ε.), εφόσον 

έχετε πάρει τουλάχιστον κατά μέσο όρο τον βαθμό πέντε (5) στις Εκπαιδευτικές 

Δραστηριότητες (Ε.Δ.) και στη μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.).  

Ο τελικός βαθμός δηλαδή μιας Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) εξάγεται ως εξής: 

Αξιολόγηση Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) 40 % 
} (≥5) 

Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.)  20 % 

Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.)       40 %           (≥5) 

Σύνολο     100% 

 

6. Κατοχύρωση δικαιώματος επανυποβολής της Τελικής Εξαμηνιαίας Εργασίας (T.E.E.) 

6.1 Οι φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019: 

Εάν εκπονήσετε τη Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.), αλλά δεν κατοχυρώσετε τη βαθμολογική 

βάση, διατηρείτε το δικαίωμα να την υποβάλετε εκ νέου (διορθωμένη) με το ίδιο θέμα στο 

αμέσως επόμενο εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή κατοχυρώνετε τον βαθμό που έχετε ήδη λάβει 

στις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) και στη μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.) (βλ. παραπάνω, 

παρ. 1 και 2). Παρομοίως και κατά το τρίτο στη σειρά ακαδημαϊκό εξάμηνο διατηρείτε το εν λόγω 

δικαίωμα. Εάν, ωστόσο, αποτύχετε και στην τρίτη προσπάθεια, είστε υποχρεωμένοι να 

εγγραφείτε εκ νέου στη Θ.Ε. και να ανταποκριθείτε στο σύνολο των υποχρεώσεων.  

6.2 Οι Φοιτήτριες/Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: 

Εάν εκπονήσετε τη μεγάλη (Τελική Εξαμηνιαία) Εργασία (Τ.Ε.Ε.), αλλά δεν κατοχυρώσετε τη 

βαθμολογική βάση, διατηρείτε το δικαίωμα να την υποβάλετε εκ νέου (διορθωμένη) με το ίδιο 

θέμα στο αμέσως επόμενο εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή κατοχυρώνετε τον βαθμό που έχετε 

ήδη λάβει στις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) και στη μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.) (βλ. 

παραπάνω, παρ. 1 και 2). Εάν, ωστόσο, αποτύχετε και στη δεύτερη διαδοχική προσπάθεια, είστε 

υποχρεωμένοι να εγγραφείτε εκ νέου στη Θ.Ε. και να ανταποκριθείτε στο σύνολο των 

υποχρεώσεων.  

Σημείωση: Στις δύο Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), τις οποίες μπορείτε να δηλώνετε με πλήρεις 

υποχρεώσεις ανά εξάμηνο σπουδών, δεν προσμετρώνται οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), στις 

οποίες έχετε κατοχυρώσει δικαίωμα εκπόνησης της Τελικής Εξαμηνιαίας Εργασίας (Τ.Ε.Ε.). 

7 Η διπλωματική εργασία (βλ. παρακάτω) θεωρείται επιτυχημένη, αν αξιολογηθεί με τον 

βαθμό πέντε (5). 
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Περιγραφές των Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) 

ΓΕΡ10: Μεθοδολογία της έρευνας και τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡ10 

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γενική περιγραφή και μαθησιακοί στόχοι της Θ.Ε.  

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών 

δεξιοτήτων σχετικά με τη μεθοδολογία της έρευνας και τις τεχνικές συγγραφής επιστημονικών 

εργασιών. Για τον σκοπό αυτό οι φοιτήτριες και οι φοιτητές εξοικειώνονται στη βάση 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τόσο με τη διαχείριση θεωρητικών γνώσεων στο πλαίσιο 

επιστημονικών εργασιών και ερευνών, όσο και με την ενεργή συμμετοχή τους στον επιστημονικό 

διάλογο σε επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στο πεδίο της Διδακτικής της Γερμανικής ως 

ξένης γλώσσας. Βασική προϋπόθεση για τα παραπάνω αποτελεί η ικανότητα των φοιτητών και 

φοιτητριών να μελετούν κριτικά επιστημονικά κείμενα, να διεξάγουν προφορικές παρουσιάσεις/ 

παρεμβάσεις και να θέτουν στοχευμένα ερωτήματα που συμβάλλουν στην ερευνητική 

διαδικασία. 

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε. 

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η φοιτήτρια και ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε 

θέση να:  

- ορίζει τι είναι επιστήμη, 

- εκφράζεται με επιστημονικά κατάλληλο τρόπο σε μια γραπτή ή προφορική επιστημονική 

συζήτηση, 

- εντοπίζει και να χειρίζεται επιστημονική βιβλιογραφία παραθέτοντας αναφορές σε κείμενα 

και συντάσσοντας βιβλιογραφικές αναφορές με κατάλληλο τρόπο, 

- συνθέτει σημειώσεις για την παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων, 

- εκπονεί επιστημονικές εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων και στο πλαίσιο της συγγραφής της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε. 

- Βασικές αρχές συγγραφής επιστημονικών εργασιών: διατύπωση προβληματικής και 

ερευνητικού ερωτήματος, ανάπτυξη δομής επιστημονικών εργασιών.  

- Κριτική επισκόπηση βιβλιογραφίας, αναφορά και παράθεση βιβλιογραφικών πηγών. 

- Χαρακτηριστικά γραπτού και προφορικού επιστημονικού λόγου. 

- Αξιοποίηση επιστημονικών πορισμάτων για την αιτιολόγηση διδακτικών προτάσεων. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΓΕΡ11: Διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές στη διδακτική διαδικασία 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡ11 

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γενική περιγραφή και μαθησιακοί στόχοι της Θ.Ε.  

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει παιδαγωγικές αρχές και σύγχρονες 

προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας. Επιπρόσθετα, στοχεύει στην ανάλυση 
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και τη δημιουργία διδακτικού υλικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τυπικής (πρόγραμμα 

σπουδών) ή της άτυπης (ειδικού περιεχομένου) εκπαίδευσης, ανάλογα με τις ανάγκες των 

μαθητών και υπό το πρίσμα των παιδαγωγικών αρχών της αυτονομίας της μάθησης, της 

αυτενέργειας του μαθητή και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, σύμφωνα με τις αρχές τόσο 

της δια ζώσης, όσο και της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (εξΑΕ) για τη διδασκαλία της Γερμανικής 

ως ξένης γλώσσας. 

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε. 

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η φοιτήτρια και ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε 

θέση να:  

- περιγράφει με διαχρονικά κριτήρια τις παιδαγωγικές αρχές και προσεγγίσεις για τη 

διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας, 

- εντοπίζει τις διαφορές των αρχών και προσεγγίσεων σε σχέση με τις ανάγκες σχεδιασμού, 

υλοποίησης και αποτίμησης της διδακτικής πράξης, 

- επιλέγει τις κατάλληλες αρχές και προσεγγίσεις για τη διδακτική παρέμβαση, σύμφωνα με 

παιδαγωγικά και διδακτικά κριτήρια, για συγκεκριμένη ομάδα-στόχο,  

- προσαρμόζει την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση νέου διδακτικού υλικού καθώς και την 

αποτίμηση υφιστάμενου διδακτικού υλικού σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές και 

προσεγγίσεις για συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, 

- εντοπίζει δυνατότητες διαμόρφωσης της διδακτικής πράξης στη βάση της διαφοροποιημένης 

μάθησης. 

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε. 

- Παιδαγωγικές αρχές και σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης 

γλώσσας.  

- Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση μαθήματος στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης 

γλώσσας για γενικούς και ειδικούς σκοπούς. 

- Ανάλυση και σχεδιασμός διδακτικού υλικού σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών και τις 

ανάγκες των μαθητών.  

- Σχεδιασμός μαθησιακών αντικειμένων σύμφωνα με τις αρχές της εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΓΕΡ12: Θεωρίες κατάκτησης/ εκμάθησης της γλώσσας και μοντέλα Γραμματικής 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡ12 

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γενική περιγραφή και μαθησιακοί στόχοι της Θ.Ε. 

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει τις γλωσσολογικές θεωρίες και τις θεωρίες 

κατάκτησης/εκμάθησης γλώσσας, σε σχέση με διδακτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της 

διδασκαλίας της Γραμματικής στο μάθημα της ξένης γλώσσας.  Στοχεύει επίσης στην 

αποτελεσματική οργάνωση και διεξαγωγή του μαθήματος της Γραμματικής βάσει των κανόνων 

που διέπουν τη γλώσσα, παραθέτοντας παράλληλα τις κατάλληλες επιλογές ή συνδυασμούς 

επιλογών αυτών των κανόνων.  

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε. 

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η φοιτήτρια και ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε 

θέση να:  
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- περιγράφει τη δομή της γερμανικής γλώσσας σύμφωνα με γλωσσολογικές θεωρίες και να 

εφαρμόζει τις θεωρίες αυτές στις μεθόδους διδασκαλίας, 

- αναστοχάζεται θεωρίες κατάκτησης/ εκμάθησης της ξένης γλώσσας και την επίδρασή τους 

στη διδασκαλία, με έμφαση στη διδασκαλία της Γραμματικής, 

- περιγράφει και να εφαρμόζει διδακτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της 

Γραμματικής στο μάθημα της ξένης γλώσσας, 

- οργανώνει και να σχεδιάζει το μάθημα της Γραμματικής, με κύριο στόχο τη συνειδητοποίηση 

των κανόνων που διέπουν τη γλώσσα και την αποτελεσματικότητα του μαθήματος, 

- εφαρμόζει κανόνες Γραμματικής σε ασκήσεις/ δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη 

της γραμματικής ικανότητας. 

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Θεωρίες κατάκτησης/εκμάθησης γλώσσας. 

- Θεωρίες της Γραμματικής και η εφαρμογή τους στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. 

- Γλωσσολογική και παιδαγωγική Γραμματική. 

- Η Γραμματική στις μεθόδους διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. 

- Ανάπτυξη της γραμματικής ικανότητας στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΓΕΡ13: Επικοινωνιακές δραστηριότητες 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡ13 

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γενική περιγραφή και μαθησιακοί στόχοι της Θ.Ε. 

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει τις επικοινωνιακές δραστηριότητες 

κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, οι οποίες αποτελούν 

ακρογωνιαίους λίθους της επικοινωνιακής ικανότητας. Για τον σκοπό αυτό παρουσιάζονται 

συστηματικά οι βασικές αρχές που διέπουν τις επικοινωνιακές δραστηριότητες, κειμενικά είδη 

του γραπτού και προφορικού λόγου, κριτήρια επιλογής και αξιοποίησης κατάλληλων 

συμβατικών/ πολυτροπικών κειμένων και ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη και 

δυνατότητες κατηγοριοποίησης και εφαρμογής στρατηγικών για την ανάπτυξη των 

επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και της γλωσσικής διαμεσολάβησης στο μάθημα της 

Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. 

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε. 

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η φοιτήτρια και ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε 

θέση να:  

- περιγράφει τις βασικές αρχές της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, 

- αναγνωρίζει κειμενικά είδη του γραπτού και προφορικού λόγου, 

- εξετάζει κριτικά και να επιλέγει κατάλληλα γραπτά και προφορικά κείμενα ανάλογα με τον 

βαθμό δυσκολίας τους και το επίπεδο γλωσσομάθειας της ομάδας στόχου, 

- να αξιοποιεί κατάλληλα πολυτροπικά κείμενα του διαδικτύου και ψηφιακές τεχνολογίες,  

- να αξιοποιεί κριτικά και να εκπονεί κατάλληλες ασκήσεις με στόχο την εξάσκηση των 

επικοινωνιακών δραστηριοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού 

λόγου, καθώς και της δραστηριότητας της γλωσσικής διαμεσολάβησης, 

- συσχετίζει τις επικοινωνιακές δραστηριότητες με εξωγλωσσικά στοιχεία και με την 

κοινωνικοπολιτισμική διάσταση της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας. 

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε. 
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- Βασικές αρχές της κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. 

- Προαγωγή των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού 

λόγου στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.  

- Προαγωγή των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου 

στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.  

- Ανάπτυξη της επικοινωνιακής δραστηριότητας γλωσσικής διαμεσολάβησης στο μάθημα της 

Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΓΕΡ20: Ικανότητες του μαθητή 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡ20 

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γενική περιγραφή και μαθησιακοί στόχοι της Θ.Ε. 

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει τις κυριότερες ικανότητες, τις οποίες 

πρέπει να αναπτύξει η μαθήτρια και ο μαθητής, προκειμένου να είναι σε θέση να 

ανταποκρίνεται επιτυχώς σε επικοινωνιακές καταστάσεις της γνώσης και χρήσης της Γερμανικής 

ως ξένης γλώσσας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις 

Γλώσσες, στις ικανότητες αυτές συγκαταλέγονται τόσο γενικές ικανότητες (δηλωτική και 

διαδικαστική γνώση, διαπολιτισμική επίγνωση, ικανότητα μάθησης κ.α.) όσο και επικοινωνιακές-

γλωσσικές ικανότητες. Η Θεματική Ενότητα εστιάζει κυρίως στις τελευταίες, από τις οποίες 

παρουσιάζονται διεξοδικά η φωνολογική, η λεξιλογική και η πραγματολογική ικανότητα, τόσο σε 

θεωρητικό επίπεδο, όσο και από την άποψη της ανάπτυξής τους στη διδακτική πράξη. 

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε. 

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η φοιτήτρια και ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε 

θέση να:  

- περιγράφει τις βασικές θεωρητικές αρχές που διέπουν τη φωνολογική, τη λεξιλογική και την 

πραγματολογική ικανότητα, 

- αναγνωρίζει τη σημασία των αρχών αυτών για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, 

- συσχετίζει τις γενικές με τις επικοινωνιακές-γλωσσικές ικανότητες ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά και το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών, 

- να εκπονεί και να αξιολογεί κατάλληλες ασκήσεις με στόχο την ανάπτυξη της φωνολογικής, 

της λεξιλογικής και της πραγματολογικής ικανότητας στα επιμέρους επίπεδα 

γλωσσομάθειας. 

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε. 

- Γενικές ικανότητες ως βάση των επικοινωνιακών ικανοτήτων του μαθητή. 

- Βασικές αρχές και ανάπτυξη της φωνολογικής ικανότητας στο μάθημα της Γερμανικής ως 

ξένης γλώσσας.  

- Βασικές αρχές  και ανάπτυξη της λεξιλογικής ικανότητας στο μάθημα της Γερμανικής ως 

ξένης γλώσσας.  

- Βασικές αρχές  και ανάπτυξη της πραγματολογικής ικανότητας στο μάθημα της Γερμανικής 

ως ξένης γλώσσας. 

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΓΕΡ10 

 

ΓΕΡ21: Σχεδιασμός μαθήματος και αξιολόγηση 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡ21 
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Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γενική περιγραφή και μαθησιακοί στόχοι της Θ.Ε. 

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει τη διαδικασία σχεδιασμού και αξιολόγησης 

διδακτικών ενοτήτων σύμφωνα με τις θεωρίες κατάκτησης και εκμάθησης της γλώσσας, τις 

παιδαγωγικές αρχές και προσεγγίσεις στη διδακτική διαδικασία, καθώς και το θεωρητικό πλαίσιο 

ανάπτυξης επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και ικανοτήτων που περιγράφονται στις 

προηγούμενες Θεματικές Ενότητες. Στοχεύει επίσης στην εξοικείωση των φοιτητών με τον 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση σεναρίων μαθήματος, καθώς και διδακτικού 

υλικού σε  συγκεκριμένες μαθησιακές περιστάσεις. Επιπλέον οι φοιτήτριες και οι φοιτητές 

εξασκούνται στο να περιγράφουν, να αξιολογούν και να δημιουργούν όργανα μέτρησης (τεστ) 

βάσει των σχετικών θεωριών και των κριτηρίων ποιότητας. 

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε. 

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η φοιτήτρια και ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε 

θέση να:  

- αξιολογεί τις ανάγκες δημιουργίας ή επιλεκτικής χρήσης διδακτικού υλικού καθώς και της 

ανάπτυξης σεναρίου μαθήματος, ανάλογα με τις διδακτικές περιστάσεις, 

- επιλέγει διδακτικά και παιδαγωγικά κατάλληλες προσεγγίσεις, τεχνικές και πρακτικές για την 

υλοποίηση σεναρίου μαθήματος, 

- εφαρμόζει σενάρια μαθήματος, προβαίνοντας σε αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές 

στο σχεδιασμό σύμφωνα με διδακτικά και παιδαγωγικά κριτήρια, για συγκεκριμένη ομάδα-

στόχο, 

- αναστοχάζεται σχετικά με τα εργαλεία μέτρησης της γλωσσομάθειας και τα συστήματα 

αξιολόγησης των παραγωγικών επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, 

- περιγράφει τις θεωρίες, τα κριτήρια ποιότητας και τις αρχές που αφορούν στην αξιολόγηση 

της επικοινωνιακής γλωσσικής ικανότητας και να κατανοεί τα αποτελέσματα μετρήσεων 

ποιότητας,  

- δημιουργεί τεχνικές και όργανα μέτρησης για την αξιολόγηση των επικοινωνιακών 

δραστηριοτήτων και να μετρά την ποιότητα των οργάνων μέτρησης. 

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε. 

- Ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων μαθήματος για τη διεξαγωγή της διδακτικής πράξης στο 

μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.  

- Βασικές αρχές αξιολόγησης και εργαλεία μέτρησης γλωσσομάθειας. 

- Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών για την αξιολόγηση επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. 

- Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και εφαρμογή στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης 

γλώσσας. 

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΓΕΡ10 και δύο από τις Θ.Ε. ΓΕΡ11, ΓΕΡ12 και 

ΓΕΡ13. 

 

ΓΕΡ ΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡ ΔΕ 

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 30 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο εκπονείται: Τέταρτο (4ο) 

Γενικές πληροφορίες 
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Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και 

αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Η εργασία έχει 

έκταση από 15.000 έως 18.000 λέξεις και παραδίδεται δακτυλογραφημένη. Δεν υπάρχει 

δυνατότητα εκπόνησης ομαδικών Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών. Από την άποψη της 

βαθμολογικής βαρύτητας η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε δύο Θεματικές 

Ενότητες (Θ.Ε.). 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές επιλέγουν το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από 

μια λίστα θεματικών πεδίων, η οποία έχει συνταχθεί από τους συντονιστές και τις συντονίστριες 

των Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.). Το συγκεκριμένο θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας συζητείται και συναποφασίζεται με την επιβλέπουσα καθηγήτρια ή τον επιβλέποντα 

καθηγητή. Για να είναι σε θέση να ξεκινήσουν και να εκπονήσουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική 

Εργασία οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, είναι απαραίτητο να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες, 

δηλ. και τις έξι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εξαμήνου σπουδών. 

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία πρέπει να εντάσσεται πλήρως στο προκαθορισμένο θέμα 

και να επεκτείνεται στους επιμέρους τομείς στους οποίους αυτό ανήκει, να παρουσιάζει 

πληρότητα στην ανάλυση και να δομείται σε κεφάλαια, τα οποία εξαντλούν το θέμα, να ερευνά 

πλήρως τις πηγές, να θέτει ερωτήματα και να συνάγει συμπεράσματα καθώς και να 

ανταποκρίνεται σε σχέση με τη γλώσσα και τη μορφή στις απαιτήσεις μιας επιστημονικής 

εργασίας. 

Η επίβλεψη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από δύο καθηγήτριες/ 

καθηγητές, στους/στις οποίους/οποίες παραδίδεται σε έντυπη μορφή και επιπρόσθετα 

αναρτάται στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΑΠ. Επιπλέον, η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

υποστηρίζεται στο πλαίσιο μιας προφορικής εξέτασης. 

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου.  

 

ΟΡΘΌΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΉ  ΘΕΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΌΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΌΣ  

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Σκοπός του συγκεκριμένου Προγράμματος αποτελεί η σύγχρονη προσέγγιση των θεμάτων που 

αφορούν την ιστορική πορεία και εξέλιξη των μορφών της Ορθόδοξης Χριστιανικής θεολογικής 

σκέψης και δράσης στα πλαίσια των πολυπολιτισμικών και πολυθρησκευτικών κοινωνιών, 

παρέχοντας ερευνητικά δεδομένα για την κατανόηση των τρόπων χρήσης των μορφών αυτών 

από τους ανθρώπους της κάθε εποχής. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές, τόσο σε επίπεδο γνώσεων, όσο και σε 

επίπεδο δεξιοτήτων θα να είναι σε θέση να κατανοούν και να ερμηνεύουν: 

- Τις ιστορικές απαρχές του Χριστιανισμού και τις σχέσεις του με τα ευρύτερα 

κοινωνικοπολιτικά και φιλοσοφικά περιβάλλοντα. 

- Τη διαμόρφωση των κυρίαρχων θρησκευτικών αντιλήψεων (δογμάτων) και τις 

διαφοροποιήσεις τους στο εσωτερικό των θρησκευτικών κοινοτήτων. 

- Την Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση και το ρόλο της στη διαμόρφωση των επί μέρους 

εθνικών Εκκλησιών, αλλά και την ανάπτυξη των διορθοδόξων σχέσεων. 

- Την επιρροή του Χριστιανισμού στη λειτουργία των κοινωνικών θεσμών και των 

πολιτισμικών παραδόσεων. 
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- Τις ιστορικές σχέσεις του Χριστιανισμού με άλλες θρησκείες, όπως την Εβραϊκή και το 

Ισλάμ, αλλά και τις σχέσεις των Ορθόδοξων εκκλησιών με τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία 

και τις Προτεσταντικές θρησκευτικές κοινότητες και εκκλησίες. 

- Τη διαλεκτική συνάντηση της Ορθόδοξης θεολογίας με σύγχρονα επιστημονικά, 

φιλοσοφικά και κοινωνικά ρεύματα. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 22 Humanities 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0221-Religion & Theology 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 180 

Γίνονται δεκτοί/ές: 

Α) Απόφοιτοι των Πανεπιστημίων των τμημάτων Θεολογικών Σχολών. 

Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 40% των προσφερόμενων θέσεων (72 

θέσεις) 

Β) Απόφοιτοι άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. 

Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 60% των προσφερόμενων θέσεων (108 

θέσεις). 

Για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητη η πιστοποιημένη επάρκεια της 

Αγγλικής ή της Γαλλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι 

πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 
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της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:  

 τηλ: 2610 367317 - fax: 2610 367110 - e-mail: orth@eap.gr  

 Γενικές Πληροφορίες:  

 τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση 

Το Π.Μ.Σ. «Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός» διαρθρώνεται σε 

δύο (2) έτη σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερεις (4) θεματικές ενότητες και εκπόνηση 

διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος 

είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση 

του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS. 

1ο Έτος   

ΟΡΘ50 Η ιστορική πορεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Θεολογίας στο Ευρύτερο 

Θρησκευτικό και Πολιτισμικό Περιβάλλον (Ύστερη Αρχαιότητα-18ος αιώνας)  

(Y¹, 20 ECTS) 

ΟΡΘ60 Η Πίστη και το Βίωμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε σχέση με άλλες 

Χριστιαντικές Παραδόσεις 

(Y, 20 ECTS) 

ΟΡΘ51 Η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία από τον 19ο στον 21ο αιώνα και η 

σύγχρονη Θρησκευτική πραγματικότητα 

(Y, 20 ECTS) 

2ο Έτος  

ΟΡΘ61 Η Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και ο Σύγχρονος Άνθρωπος  (Y, 20 ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ)  (Y, 40 ECTS) 

Σημείωση:  

Y¹: Υποχρεωτική   

  

Οδηγίες Επιλογής ΘΕ  

Στο πρώτο (1ο) έτος, αν επιλέξετε μία (1) ΘΕ πρέπει να επιλέξετε την ΟΡΘ50, ενώ αν επιλέξετε 

δύο (2) ΘΕ πρέπει να επιλέξετε τις ΟΡΘ50 και ΟΡΘ60. Αν επιλέξετε τρεις (3) ΘΕ θα δηλώσετε και 

την ΟΡΘ51 (είτε έχοντας ολοκληρώσει τις ΟΡΘ50 και ΟΡΘ60 είτε παρακολουθώντας τις ΘΕ 

ταυτόχρονα). 

Στο δεύτερο (2ο) έτος, για να επιλέξετε την ΟΡΘ61 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον μία 

(1) από τις ΘΕ του πρώτου έτους. 

Μπορείτε να δηλώσετε τη ΜΔΕ είτε ταυτόχρονα με την ΟΡΘ61 είτε μετά την ολοκλήρωσή της. 

Η παρουσίαση της ΜΔΕ θα γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων (4) ΘΕ. 

mailto:orth@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και 

κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. 

Προκειμένου να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, θα πρέπει να 

ολοκληρώσετε επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. και κατά το δεύτερο έτος 

σπουδών μία ΘΕ παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, σύμφωνα με τις 

παραπάνω οδηγίες. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΟΡΘ50: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΎΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-18ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ)  

Κωδικός Θ.Ε.: ΟΡΘ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ ΟΡΘ50 είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο 

συγκροτήθηκε η χριστιανική Εκκλησία και στη συνέχεια την ιστορική πορεία της στο ευρύτερο 

θρησκευτικό περιβάλλον από την ύστερη αρχαιότητα έως και τον δέκατο όγδοο αιώνα. 

Ειδικότερα, παρουσιάζονται συστηματικά: α) η ιστορική διαδρομή της Εκκλησίας στις 

γεωγραφικές περιοχές της Ανατολής και της Δύσης, β) η ιστορική και θεολογική συγκρότηση 

καθώς και η λειτουργία του συνοδικού θεσμού της, γ) οι τρόποι της θεολογικής διαλεκτικής της 

με τον Ιουδαϊσμό και τον Ελληνορωμαϊκό κόσμο, καθώς και, δ) οι μέθοδοι σύνθεσης της 

διδασκαλίας της Εκκλησίας και η διά μέσου του περιεχομένου της θεολογικής προσέγγισης 

επανερμηνεία του κόσμου της δημιουργίας, του ανθρώπου, και των ποικίλων κοινωνικών και 

θρησκευτικών εκφράσεών του. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με βάση τον εισαγωγικό χαρακτήρα της θεματικής ενότητας στο 

Μ.Π.Σ «Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός» και με την 

ολοκλήρωση της σπουδής του περιεχομένου της ενότητας αυτής, αναμένεται ότι: 

Σε επίπεδο γνώσεων, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 

1. Να γνωρίζουν τα θεμελιώδη μεθοδολογικά εργαλεία της θεολογικής-θρησκειολογικής 

έρευνας. 

2. Να προσδιορίζουν πληρέστερα το εισαγωγικό πλαίσιο της συστηματικής ερευνητικής σπουδής 

της ορθόδοξης χριστιανικής θεολογίας καθώς και των ιστορικά παράλληλων με αυτήν 

θρησκευτικών εκφράσεων. 

3. Να οργανώνουν την μετέπειτα σπουδή του περιεχομένου των επόμενων θεματικών ενοτήτων 

του μεταπτυχιακού προγράμματος. 

4. Να κατανοούν τις ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές και πνευματικές παραμέτρους της 

συνάντησης του Χριστιανισμού με τον Ιουδαϊσμό, τον Ελληνισμό και τα ποικίλα φιλοσοφικά 

συστήματα. 

5. Να γνωρίζουν τη Χριστιανική Γραμματεία και τη συμβολή της Γραμματείας των Πατέρων της 

Εκκλησίας και των Εκκλησιαστικών συγγραφέων στην ανάπτυξη και διατύπωση της Θεολογίας 

και της ζωής των χριστιανικών κοινοτήτων. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων και χειρισμού οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν στα εξής: 

1. Στην κριτική ερευνητική προσέγγιση των ποικίλων πτυχών της ιστορικής πορείας της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας και Θεολογίας. 
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2. Στην ερμηνευτική εξήγηση των μεθόδων δημιουργίας και μετάδοσης του μηνύματος του 

Ευαγγελίου στο οικουμενικό πλαίσιο των πρώτων αιώνων της ιστορικής πορείας της Εκκλησίας. 

3. Στην ανάλυση του περιεχομένου της θεολογικής διδασκαλίας της Εκκλησίας, από το πρώιμο 

στάδιο της διατύπωσής της στη μετέπειτα συνολική ανάπτυξη και διαμόρφωσή της. 

4. Στην αναγνώριση της συμβολής των πατερικών κειμένων και τη χρήση τους στις διαχρονικές 

ανάγκες της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Θεολογίας. 

5. Στην ανάπτυξη περαιτέρω της γνώσης τους αναφορικά: 1) με την δημιουργία των πρώτων 

χριστιανικών κοινοτήτων στις γεωγραφικές περιοχές της Ανατολής και της Δύσης, 2) με τους 

ιστορικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και θεολογικούς παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στη 

σταδιακή διαφοροποίηση μεταξύ της εκκλησιαστικής-θεολογικής παράδοσης του ελληνόφωνου 

χριστιανισμού της Ανατολής και του λατινόφωνου χριστιανισμού της Δύσης και, 3) τους τρόπους 

συνάντησης της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Θεολογίας με το Ισλάμ στο ευρύτερο πολιτισμικό και 

θρησκευτικό περιβάλλον. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Οι πρώτες ιστορικές καταβολές της Χριστιανικής Εκκλησίας και Θεολογίας. 

- Η διαλεκτική συνάντηση του Χριστιανισμού με τον Ιουδαϊσμό και τον Ελληνισμό. 

- Η διαλεκτική συνάντηση της Πατερικής Θεολογίας με την Ελληνική Φιλοσοφία. 

- Η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία στο πλαίσιο του Βυζαντινού βίου και πολιτισμού. 

- Η γένεση και δημιουργία των διαφοροποιήσεων μεταξύ του Ανατολικού και Δυτικού 

Χριστιανισμού. 

- Η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία στην συνάντησή της με το Ισλάμ. 

- Η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

- Η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία την περίοδο των νεώτερων χρόνων. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΟΡΘ60: Η ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΟΡΘ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ ΟΡΘ 60, μαζί με την ΟΡΘ 61 η οποία αποτελεί τρόπον τινά την 

προέκτασή της, συνιστά ένα ενιαίο σύνολο συστηματικής θεολογίας, την καρδιά του ΠΣ. 

Διασυνδέεται επίσης και με τις υπόλοιπες δυο πιο ιστορικές ΘΕ, την ΟΡΘ 50 και ΟΡΘ 51. 

Επιμένει κριτικά σε διευκρινήσεις περιεχομένου και διασυνδέσεις σχετικές με την ορθόδοξη 

τριαδολογία, χριστολογία και σωτηριολογία καθώς και με την κοσμολογία, ανθρωπολογία, και 

εκκλησιολογία σε πλαίσιο «λειτουργικής εσχατολογίας». Επίσης, ανιχνεύει την δυνατότητα και 

τον τρόπο συνάντησης των ανωτέρω τομέων της συστηματικής θεολογίας με τα κοινωνικά 

δρώμενα και το ιστορικό γίγνεσθαι, και μάλιστα με κοινωνικά προβλήματα και επιστημονικές 

ανησυχίες που έχουν εμφανισθεί κατά τους δύο τελευταίους αιώνες. Μέσα από την ιστορική και 

συστηματική έκθεση των κεφαλαίων-ενοτήτων επιδιώκεται να αναδειχθούν οι βαθύτεροι λόγοι 
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που παράγουν τη συστηματική και δογματική διδασκαλία του Χριστιανισμού -κυρίως του 

Ορθόδοξου αλλά και του Δυτικού-, ως θεωρητική απεικόνιση της κοινωνίας θείου και 

ανθρωπίνου στον Χριστό. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις επισημαίνονται και οι εκτροπές του 

ανθρώπου από την προοπτική της ανωτέρω σχέσης κοινωνίας με τον Θεό εν Χριστώ και 

αναζητούνται οι αιτίες που τις προκαλούν. Και όλα τα προαναφερθέντα εντάσσονται στην 

κατανόηση του άξονα βίου που ορίζει η ορθόδοξη Εκκλησία: την σταδιακή πραγμάτωση της 

θέωσης ή χριστοποίησης του ανθρώπου στους έσχατους ιστορικά καιρούς. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Mε την ολοκλήρωση της ενότητας «Πίστη και Βίωμα στην Ορθόδοξη 

Εκκλησία και στις άλλες Χριστιανικές Παραδόσεις». 

Σε επίπεδο γνώσεων, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 

1. Να γνωρίζουν και να περιγράφουν διαχρονικά το βιβλικό, πατερικό και σύγχρονο θεολογικό 

πλαίσιο που συνθέτει τα βασικά κεφάλαια της θεολογίας, της λατρείας, του ήθους και του 

βιώματος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

2. Να αναγνωρίζουν και να ανακαλούν στη μνήμη τους συστηματικά και όχι αποσπασματικά τα 

ιδιαίτερα στοιχεία που προσδιορίζουν την Ορθόδοξη Εκκλησία. 

3. Να εξηγούν και να επαναδιατυπώνουν τις θεολογικές αρχές που διέπουν το δόγμα και το 

βίωμά της σε διαχριστιανική προοπτική. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων και χειρισμού οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν στα εξής: 

1. Στον εντοπισμό και την ερμηνεία των θεμελιωδών αξόνων, των προϋποθέσεων και των 

κριτηρίων βάσει των οποίων η Ορθόδοξη θεολογία αντλεί και εκθέτει τα βασικά στοιχεία της 

πίστης και της ζωής της Εκκλησίας. 

2. Στην εφαρμογή και αναστοχαστική αξιοποίηση των κριτηρίων της Ορθόδοξης θεολογίας, πέρα 

από το ιστορικό πλαίσιο γένεσης και εμφάνισής τους, σε σύγχρονες καταστάσεις και συνθήκες 

ζωής της Εκκλησίας σε διάλογο με τους άλλους χριστιανούς και τον σύγχρονο κόσμο και 

πολιτισμό. 

3. Στη διάκριση, ανάλυση και συσχέτιση των επί μέρους στοιχείων, τα οποία συναπαρτίζουν την 

θεολογική και βιωματική πίστη και λατρευτική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ώστε να 

προβαίνουν σε νέες και γόνιμες προσεγγίσεις τόσο του παρελθόντος όσο και του ζωντανού 

παρόντος της Εκκλησίας και μάλιστα σε διάλογο με την οικουμενική χριστιανική εμπειρία. 

4. Στη σύνθεση και συστηματοποίηση σε μία ενότητα του περιεχομένου και των ιδιαίτερων 

κεφαλαίων της δογματικής θεολογίας, της εκκλησιαστικής εμπειρίας, του ήθους και της λατρείας 

της Εκκλησίας, αναδιατάσσοντας και αναπτύσσοντας εκ νέου τα περιεχόμενα της Θεματικής 

Ενότητας με νέες γόνιμες και δημιουργικές προτάσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις 

διαχρονικές αλλά και τις σύγχρονες συνιστώσες της χριστιανικής θεολογίας. 

5. Στην αξιολόγηση και αποτίμηση με τα διαχρονικά κριτήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας των 

θεολογικών συντελεστών καταρχάς αλλά και των ιστορικών και πολιτισμικών που διαμόρφωσαν 

τα θεολογικά και βιωματικά χαρακτηριστικά της Ορθόδοξης πίστης, λατρείας και ζωής της 

Εκκλησίας, αναθεωρώντας απολυτοποιήσεις και ιδεολογικές κατασκευές για το ιστορικό 

παρελθόν, συγκρίνοντας και εκτιμώντας θεολογικά ζητήματα και εκκλησιολογικές καταστάσεις 

σε διάφορες ιστορικές περιόδους και κυρίως φωτίζοντας τα σύγχρονα προβλήματα της 

Εκκλησίας σε διάλογο με τις άλλες χριστιανικές παραδόσεις, τον σύγχρονο κόσμο και τον 

πανανθρώπινο πολιτισμό. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Προλεγόμενα στην Ορθόδοξη Θεολογία: μεθοδολογικά και ερμηνευτικά 

- Ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας: από την αποστολική περίοδο μέχρι σήμερα 

- Η Θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας: συστηματική και ερμηνευτική παρουσίαση του 

δόγματος και της λειτουργικής και ασκητικής εμπειρίας της. 
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Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΟΡΘ51: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 19Ο ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ Η 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΟΡΘ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Μέσω της ΘΕ προσφέρονται εξειδικευμένες γνώσεις για την ιστορική 

πορεία και εξέλιξη των Ορθόδοξων Εκκλησιών από τον 19ο αιώνα και έπειτα στο διευρυμένο 

χριστιανικό κόσμο, το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και των άλλων Πατριαρχείων 

στη συγκρότηση των επιμέρους Αυτοκέφαλων Εκκλησιών. Μελετώνται η πολιτικοκοινωνική δομή 

και οργάνωση των Εθνικών κρατών σε σχέση με την κανονική δομή και οργάνωση των τοπικών 

Εκκλησιών, οι μορφές διαλόγου που αναπτύχθηκαν μεταξύ τους, αλλά και η σύγχρονη διεπαφή 

και επικοινωνία που αναπτύσσουν στον χώρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών και 

των διμερών θεολογικών διαλόγων. Επίσης αναλύονται οι μορφές διαλόγου των Ορθόδοξων 

Εκκλησιών με άλλες θρησκείες, καθώς επίσης και οι δράσεις που αναλαμβάνονται παγκόσμια, 

και ιδίως στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής και πολυθρησκευτικής Ενωμένης Ευρώπης, της 

Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας «Η Ορθοδοξία από 

τον 19ο στον 21ο αιώνα και η σύγχρονη θρησκευτική πραγματικότητα» 

Σε επίπεδο γνώσεων, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 

1. Να κατανοούν την ιστορική πορεία, εξέλιξη και διαμόρφωση των Ορθόδοξων Εκκλησιών στη 

σύγχρονη εποχή και κατ’ εξοχήν στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και της εκκοσμίκευσης. 

2. Να εξηγούν τον εκκλησιαστικό και κανονικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη 

δημιουργία των Αυτοκέφαλων Εκκλησιών στο πλαίσιο των νέων Εθνικών Κρατών 

3. Να διακρίνουν τις πολιτικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ Κράτους – Εκκλησίας. 

4. Να ερμηνεύουν τις μορφές διαλόγου που αναπτύσσονται μεταξύ των Ορθόδοξων Εκκλησιών 

και των άλλων χριστιανικών Εκκλησιών και κοινοτήτων (Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, 

Προχαλκηδόνιες Εκκλησίες κ.τ.λ.) αλλά και των Προτεσταντικών ομολογιών, στο πλαίσιο του 

Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. 

5. Να αναγνωρίζουν τη δυνατότητα, αλλά και την αναγκαιότητα ανάπτυξης διαθρησκειακών 

σχέσεων με μονοθεϊστικές και μη θρησκείες όπως ο Ιουδαϊσμός, το Ισλάμ, ο Βουδισμός και ο 

Ινδουισμός, αλλά και με τα σύγχρονα θρησκευτικά ρεύματα και παραδόσεις που εμφανίζονται 

τόσο στις Δυτικές κοινωνίες όσο και στον καλούμενο Τρίτο Κόσμο. 

6. Να αξιολογούν το ρόλο της θρησκευτικής εκπαίδευσης ως μέσου διεπαφής της Ορθόδοξης 

παράδοσης με τις υπόλοιπες θρησκευτικές και μη παραδόσεις. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων και χειρισμού οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν στα εξής: 

1. Στη μεθοδολογική διερεύνηση των ιδιαίτερων στοιχείων που διαμορφώνουν το ιστορικό, 

πολιτικό και κοινωνικό συγκείμενο των Ορθόδοξων χριστιανικών κοινοτήτων. 
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2. Στην ανάλυση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των Ορθόδοξων χριστιανικών 

κοινοτήτων και των άλλων θρησκευτικών ομάδων. 

3. Στην αποκωδικοποίηση τόσο του επίσημου, όσο και του ανεπίσημου θρησκευτικού λόγου. 

4. Στην ανακάλυψη των δομών εξουσίας που συνοδεύουν τη συγκρότηση, λειτουργία και δράση 

των θεσμικά διαμορφωμένων θρησκειών. 

5. Στην εφαρμογή ενός εναλλακτικού θεολογικού λόγου, ο οποίος θα αξιοποιεί τις θρησκευτικές 

παραδόσεις προς την κατεύθυνση της συνύπαρξης των ανθρώπων και των λαών. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Η Ορθόδοξη Χριστιανική "Διασπορά" στη Δύση 

- Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Οικουμενική Κίνηση 

- Διάλογοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Θεολογίας προς Ανατολάς και Δυσμάς και ο 

ρόλος της Ερμηνευτικής Θεολογίας 

- Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελληνική Κοινωνία 

- Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός στο Σλαβικό Κόσμο 

- Διηρημένη Χριστιανοσύνη και εκκλησιαστικός ανταγωνισμός 

- Η Θεολογική ανθρωπογεωγραφία του Χριστιανισμού 

- Η σύγχρονη έννοια της Ιεραποστολής. 

- Η Θεολογία των Θρησκειών 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΟΡΘ61: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΆΝΘΡΩΠΟΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΟΡΘ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στην παρούσα Θεματική Ενότητα αναπτύσσεται ο τρόπος με τον 

οποίο η Ορθόδοξη χριστιανική θεολογία, ως ερμηνευτική επιστήμη, κατανοεί και διερμηνεύει 

τον σύγχρονο κόσμο και τις κοινωνίες και διαλεγόμενη κριτικά προσεγγίζει τα επίκαιρα 

ερωτήματα, τις προκλήσεις, τις αγωνίες, τα διλήμματα, καθώς και τα πολιτισμικά, επιστημονικά 

και κοινωνικά επιτεύγματα του σύγχρονου ανθρώπου. Η ενότητα πραγματεύεται θέματα όπως: η 

θεολογία και οι προκλήσεις της νεωτερικότητας και μετα-νεωτερικότητας, η σχέση της με τις 

τέχνες και τα γράμματα, η θέση της απέναντι σε μείζονα θέματα της εποχής μας, κοινωνικά, 

πολιτικά και πολιτισμικά, αλλά και η στάση της απέναντι στις σύγχρονες επιστήμες, σε θέματα 

βιοηθικής, τεχνολογικής εξέλιξης και επικοινωνίας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Mε την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας 

Σε επίπεδο γνώσεων, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση: 

1. Να αναγνωρίζουν το ιδιαίτερο επιστημολογικό και οντολογικό πλαίσιο αναφοράς της 

χριστιανικής θεολογίας και να το διακρίνουν από άλλα επιστημονικά, θρησκευτικά και 

φιλοσοφικά πλαίσια αναφοράς. 
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2. Να εξηγούν και κατανοούν το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις του διαλόγου μεταξύ θεολογίας 

και διαφόρων πτυχών του σύγχρονου πολιτισμού, όπως, η φιλοσοφία, οι τέχνες, η λογοτεχνία, η 

πολιτική, η οικονομία, η ψυχολογία, οι επιστήμες, η τεχνολογία κ.ά. 

3. Να κατανοούν τον τρόπο που η θεολογική σκέψη, μέσω των εκάστοτε προκλήσεων και 

κρίσεων, εμπλουτίζεται, επικαιροποιείται, και αναπτύσσεται με τον χρόνο, 

προσφέροντας στη συνέχεια τον ιδιαίτερο κριτικό λόγο της στον δημόσιο χώρο των σύγχρονων 

πλουραλιστικών κοινωνιών. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων και χειρισμού οι οι φοιτήτριες/τές θα εξασκηθούν στα εξής: 

1. Στην περιγραφή και ανάλυση των βασικών στοιχείων της νεωτερικότητας και 

μετανεωτερικότητας. 

2. Στην κριτική προσέγγιση διάφορων σύγχρονων ζητημάτων, όπως της βιοηθικής, της 

οικολογίας, του φεμινισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των έμφυλων ταυτοτήτων, της 

ανθρώπινης σεξουαλικότητας, της αναπηρίας, της ψηφιακής τεχνολογίας, της οικονομικής και 

μεταναστευτικής κρίσης, της κοινωνικής αδικίας, της θρησκευτικής εκπαίδευσης, κ.ά 

3. Στην ανάλυση του κομβικού ρόλου της θεολογικής σκέψης στον δημόσιο χώρο και το δημόσιο 

διάλογο. 

4. Στη διατύπωση και εφαρμογή νέων προτάσεων για το ρόλο της θεολογίας στη νοηματοδότηση 

της ανθρώπινης ζωής και ιστορίας. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Οι προκλήσεις της νεωτερικότητας και της μετα-νεωτερικότητας, 

- η πολιτική θεολογία 

- η παγκοσμιοποίηση και οι συναφειακές θεολογίες, 

- το Ευαγγέλιο και οι πολιτισμοί, 

- οι Εθνικισμοί και οι Ορθόδοξες χριστιανικές εκκλησίες, 

- η Φεμινιστική θεολογία, 

- τα ανθρωπολογικά ζητήματα: ζητήματα φύλου, ταυτότητας και σεξουαλικότητας, 

- οι επιστήμες, 

- τα γράμματα και οι τέχνες, 

- τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

- η οικονομική κρίση και η κοινωνική αδικία, 

- ο ψηφιακός κόσμος, 

- βιοηθικά διλήμματα σε διάλογο με την Ορθόδοξη χριστιανική θεολογία. 

Προαπαιτούμενα: Τουλάχιστον μία (1) από τις Θ.Ε. του πρώτου έτους 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΚΟΙΝΌ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ : «ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΉΣ :  ΕΙΔΙΚΉ ΑΓΩΓΉ 

ΚΑΙ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΑΤΌΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΎ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΎ Λ ΌΓΟΥ»  

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Το κοινό εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (εφεξής 

Μ.Π.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα 

Προφορικού και Γραπτού λόγου» έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά 
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με τα προβλήματα του προφορικού και του γραπτού λόγου, τις θεωρητικές προσεγγίσεις που 

σχετίζονται με τα προβλήματα του λόγου και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που μπορούν να 

σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν ή/και αμβλυνθούν τα εν 

λόγω προβλήματα σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους/πολύγλωσσους ομιλητές. 

 

Διάρκεια Φοίτησης 

Δύο (2) ακαδημαϊκά έτη και η μέγιστη έξι (6) ακαδημαϊκά έτη 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:  

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0111-Education science  

 

Χαρακτηρισμός ΠΜΣ: Master of Education (M.Ed.) 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις 400 (200 ανά εξάμηνο) 

Στο κοινό εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό Μ.Π.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» γίνονται δεκτοίπτυχιούχοι 

Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Πιο 

συγκεκριμένα: 

1. Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων (Ειδικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Προσχολικής Εκπαίδευσης) 

2. Πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας της Κατεύθυνσης ΕΚΠ-ΑΜΕΑ, 

3. Πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλολογίας ΑΕΙ 

4. Πτυχιούχοι ξενόγλωσσων φιλολογιών ΑΕΙ 

5. Πτυχιούχοι του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την 

Κατεύθυνση «Γλωσσολογία Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου», 

6. Πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας 

7. Πτυχιούχοι των Τμημάτων ΦΠ και ΦΠΨ 

8. Πτυχιούχοι Τμημάτων Λογοθεραπείας ΑΤΕΙ 

9. Πτυχιούχοι Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ΑΤΕΙ 

10. Πτυχιούχοι άλλων συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του ΜΠΣ Τμημάτων των 

ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής 

11. Πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων ΑΤΕΙ, συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς 

του ΜΠΣ. 

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται αποδεδειγμένη καλή γνώση της 

Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 
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α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι 

πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο 

τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το 

Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80). 

Απόδειξη καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2) 

 Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται με 

βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός 

προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 

185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 

116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄), ως 

εξής: 

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

ή 

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN 

ή 

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από 

τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή 

της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή 

αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας 

της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε 

τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες 

υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο 

αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα 

είναι η Αγγλική. 

Γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίουτου CAMBRIDGE. 

• International English Language Testing System (IELTS) απότο University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με 

βαθμολογία από 5,5 έως 6,5. 

• Business English Certificate - Vantage (BEC Vantage) απότο University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES). 

•(ECCE) EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH τουΠανεπιστημίου 

MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA). 
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• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 

PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του 

EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2). 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -

COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -

COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & 

GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται 

αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). 

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογίααπό 505 έως 780 

του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 

Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEFR B2). 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που 

η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό 

“Distinction” ή “Credit”. 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent 

level B2) (μέχρι 31.8.2009). 

• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). 

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 

• Michigan State University - Certificate of English Language Competency (MSU - CELC): CEF B2. 

• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS). 

• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse 

Awards). 

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 

• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 

Speaking). 

• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογίααπό 80 έως 90 του 

CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS. 

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογίααπό 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN 

Language ASSESSMENTS. 

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). 

• GA Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL 

International (Classic B2). 

• Β2 Language Cert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) 

(Communicator B2) καιΒ2 Language Cert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) 

(Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:  

τηλ.: 2610 367322, 2610 367306 - e-mail: eag@eap.gr 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες: 

mailto:eag@eap.gr
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 τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση 

Το Μ.Π.Σ. διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα, τα  οποία αποτελούνται από έξι (6) θεματικές 

ενότητες και Πρακτική Άσκηση. Όλες οι θεματικές ενότητες είναι υποχρεωτικές και το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου σπουδών 

ανέρχεται σε 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο). 

1ο εξάμηνο  

ΕΑΓ 50 Ειδική Αγωγή  (Υ¹, 20 ECTS) 

ΕΑΓ 51 Γλωσσική ανάπτυξη  (Υ, 10 ECTS) 

2ο εξάμηνο  

ΕΑΓ 52 Γλωσσική Επεξεργασία  (Υ, 10 ECTS) 

ΕΑΓ 53 Προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου: Θεωρητικές προσεγγίσεις  (Υ, 20 ECTS) 

3ο εξάμηνο   

ΕΑΓ 60: Σχεδιασμός έρευνας στην Ειδική Αγωγή  (Υ, 10 ECTS) 

ΕΑΓ61 Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα προβλήματα προφορικού και γραπτού 

λόγου 

(Υ, 20 ECTS) 

4ο εξάμηνο  

ΕΑΓ 62 Ενότητα Πρακτική Άσκηση (ΕΠΑ)  (Υ, 30 ECTS) 

Σημείωση: 

Υ¹: Υποχρεωτική 

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.  

Όλες οι Θεματικές ενότητες είναι υποχρεωτικές. 

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) ΘΕ το εξάμηνο. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου εξαμήνου 

και κατόπιν να δηλώνετε ΘΕ επόμενου ή να επιλέγετε ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει 

(από το προηγούμενο εξάμηνο). 

Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) ΘΕ πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε 

την ΕΑΓ50. 

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε τις ΘΕ των επόμενων εξαμήνων σύμφωνα με τα 

προαπαιτούμενα της κάθε ΘΕ. 

Στο δεύτερο εξάμηνο, προκειμένου να επιλέξετε την ΕΑΓ52 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει 

επιτυχώς την ΕΑΓ51 ενώ για να επιλέξετε την ΕΑΓ53 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τις 

ΘΕ ΕΑΓ50 και ΕΑΓ51. 

Στο τρίτο εξάμηνο, προκειμένου να επιλέξετε την ΕΑΓ60 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς 

την ΕΑΓ50. Για να επιλέξετε την ΕΑΓ61 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ των 

δύο πρώτων εξαμήνων (ΕΑΓ50, ΕΑΓ51, ΕΑΓ52, ΕΑΓ53). 

Στο τέταρτο εξάμηνο, προκειμένου να επιλέξετε την ΕΑΓ62 (Πρακτική Άσκηση) πρέπει να έχετε 

ολοκληρώσει επιτυχώς τις ΘΕ ΕΑΓ50, ΕΑΓ51, ΕΑΓ52, ΕΑΓ53, ΕΑΓ60 & ΕΑΓ61.  

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η απόκτηση 120 Πιστωτικών μονάδων (ECTS), 

η οποία προκύπτει από την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ, καθώς και της Πρακτικής 

Άσκησης (η οποία θα διεξάγεται σε δημόσιες δομές αξιολόγησης και υποστήριξης ατόμων με 

διαταραχές προφορικού και γραπτού λόγου). 

    

Αξιολόγηση 

mailto:info@eap.gr
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Η ύλη μελέτης, η ύλη των εξετάσεων, ο αριθμός των δραστηριοτήτων, ο αριθμός των λέξεων στις 

δραστηριότητες αλλά και στην/στις Γραπτή/ές Εργασία/ίες (Γ.Ε.) καθορίζονται κατά τρόπο 

αναλογικό από τα ECTS που κάθε Θ.Ε. έχει (όπως φαίνεται στην διάρθρωση του προγράμματος 

παραπάνω). Οι Θ.Ε. με 20 ECTS έχουν 10 υποχρεωτικές δραστηριότητες με όριο αριθμού λέξεων 

τις 300 λέξεις (±15%) ενώ οι Θ.Ε. με 10 ECTS έχουν 5 υποχρεωτικές δραστηριότητες με όριο 

αριθμού λέξεων τις 200 λέξεις (±15%). Η Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.) έχει έκταση 3.000 λέξεων (±15%) 

για τις Θ.Ε. με 20 ECTS και 2.000 λέξεων (±15%) για τις Θ.Ε. με 10 ECTS. Η μορφή της Γ.Ε. μπορεί 

να ποικίλει. Σε κάθε περίπτωση δίνονται συγκεκριμένες προδιαγραφές για την εκπόνησή της από 

τον Συντονιστή κάθε Θ.Ε.. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΕΑΓ 50: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΑΓ 50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: H Θ.Ε. αποσκοπεί στο να κατανοηθούν οι βασικές έννοιες, οι αρχές 

και τα μοντέλα της Ειδικής Αγωγής, στο πλαίσιο που ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία και την 

εκπαιδευτική πράξη. Δίνεται έμφαση στις σύγχρονες προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση.  

Ειδικότεροι στόχοι της Θ.Ε. για τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές: 1) να κατανοήσουν βασικά 

θέματα σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, 2) να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των 

κατηγοριών των ειδικών αναγκών και 3) να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες ανίχνευσης και 

αξιολόγησης των ειδικών αναγκών καθώς και με τους τρόπους αντιμετώπισής τους στο σχολικό 

πλαίσιο. 

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές αναμένεται 

να: 

- έχουν αποκτήσει εισαγωγικές γνώσεις για τις κατηγορίες των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες  

- έχουν εξοικειωθεί με θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

- έχουν εξοικειωθεί με θέματα ανίχνευσης και με τα σχετικά ανιχνευτικά εργαλεία 

- έχουν εξοικειωθεί με θέματα διάγνωσης και με τα σχετικά διαγνωστικά/σταθμισμένα 

εργαλεία  

- έχουν εξοικειωθεί και να είναι σε θέση να σχεδιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις 

- γνωρίζουν τα Αναλυτικά Προγράμματα και διδακτικά μοντέλα σχετικά με την ειδική 

αγωγή  

- γνωρίζουν ζητήματα που σχετίζονται με την Ανταπόκριση στη Διδασκαλία και 

Παρέμβαση καθώς και τον Σχεδιασμό για Όλους και τις Προσαρμογές   

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Βασικές έννοιες για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

- Αξιολόγηση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

- Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

 

 ΕΑΓ 51: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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Κωδικός Θ.Ε.: ΕΑΓ 51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος αυτής της Θ.Ε. είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα 

χαρακτηριστικά και την πορεία της τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης στο μονόγλωσσο και δίγλωσσο 

ή πολύγλωσσο παιδί ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα χαρακτηριστικά της μη τυπικής 

γλωσσικής ανάπτυξης.  

Ειδικότεροι στόχοι της Θ.Ε. για τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές: 1) να γνωρίσουν τα βασικά 

στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού σε όλα τα επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης και 2) 

να κατανοήσουν τα κεντρικά θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα σε σχέση με τη μελέτη της 

γλωσσικής ανάπτυξης, τόσο του μονόγλωσσου όσο και του δίγλωσσου ή πολύγλωσσου παιδιού. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές αναμένεται 

να: 

- γνωρίζουν τα κεντρικά θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την 

κατάκτηση της μητρικής γλώσσας 

- γνωρίζουν τα ορόσημα της γλωσσικής ανάπτυξης στα διάφορα επίπεδα της γλωσσικής 

ανάλυσης: φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό, σημασιολογικό, πραγματολογικό 

- έχουν κατανοήσει τη σημασία των διαγλωσσικών διαφορών στη γλωσσική ανάπτυξη 

- έχουν εξοικειωθεί με τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη 

μελέτη του παιδικού λόγου  

- γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του δίγλωσσου ή πολύγλωσσου παιδιού και της γλωσσικής 

του ανάπτυξης με έμφαση στις ομοιότητες και τις διαφορές με αυτήν του μονόγλωσσου 

παιδιού 

- γνωρίζουν τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με το χειρισμό, 

από το παιδί, περισσοτέρων από μια γλωσσών και κάτω από το πρίσμα των 

διαγλωσσικών διαφορών. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικά ζητήματα της γλωσσικής ανάπτυξης 

- Επισκόπηση της τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης 

- Γλωσσική ανάπτυξη σε δίγλωσσους/πολύγλωσσους πληθυσμούς 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΕΑΓ 52: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΑΓ 52 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός στόχος αυτής της Θ.Ε. είναι η εξοικείωση των φοιτητών με 

τη λειτουργία των δύο μεγάλων γνωστικών διαδικασιών στην επεξεργασία της γλώσσας που 

είναι η κατανόηση και η παραγωγή του προφορικού και του γραπτού λόγου. Αυτό θα επιτρέψει 

στους φοιτητές να εμβαθύνουν στο είδος και στη φύση των προβλημάτων που μπορούν να 

εμφανισθούν στις δύο αυτές περιοχές.   

Ειδικότεροι στόχοι της Θ.Ε. για τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές: 1) να κατανοήσουν την 

πολύπλοκη σχέση νόησης, γλώσσας και επικοινωνίας στο πλαίσιο της οποίας μελετάται η 
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κατανόηση και η παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου καθώς και ο ρόλος των 

εμπλεκόμενων γνωστικών παραμέτρων όπως είναι η μνήμη, η προσοχή και οι εκτελεστικές 

λειτουργίες και 2) να εξοικειωθούν με τα κεντρικά θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα σε 

σχέση με τη μελέτη της γλωσσικής επεξεργασίας.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές αναμένεται 

να: 

- έχουν κατανοήσει τις πολυδιάστατες σχέσεις της γλώσσας με τη νόηση και την 

επικοινωνία 

- έχουν κατανοήσει τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην 

ψυχογλωσσολογική έρευνα πάνω στην επεξεργασία της γλώσσας  

- έχουν κατανοήσει τη λειτουργία των δύο βασικών διαδικασιών που εμπλέκονται στη 

γλωσσική επεξεργασία δηλαδή την παραγωγή και την κατανόηση, τόσο στο επίπεδο του 

προφορικού όσο και στο επίπεδο του γραπτού λόγου 

- έχουν κατανοήσει το ρόλο βασικών γνωστικών παραμέτρων όπως είναι η μνήμη, η 

προσοχή και οι εκτελεστικές λειτουργίες στη γλωσσική επεξεργασία, τόσο στο επίπεδο 

των μεμονωμένων λέξεων όσο και στο επίπεδο των προτάσεων και ολόκληρων κειμένων. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Γλώσσα, νόηση και επικοινωνία 

- Κατανόηση και παραγωγή του προφορικού και του γραπτού λόγου  

- Γνωστικές παράμετροι της γλωσσικής επεξεργασίας: ο ρόλος της μνήμης, της προσοχής 

και των εκτελεστικών λειτουργιών 

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΕΑΓ51.  

 

ΕΑΓ 53: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΑΓ 53 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θ.Ε. αποσκοπεί στο να κατανοηθούν σε βάθος θέματα σχετικά με 

τα προβλήματα/διαταραχές τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο, τα θεωρητικά 

μοντέλα και τις προσεγγίσεις που αναφέρονται στα αίτια και στην εξελικτική πορεία των 

προαναφερθέντων προβλημάτων, ανά ηλικιακή φάση.   

Ειδικότεροι στόχοι της Θ.Ε. για τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές: 1) να μπορούν να ορίζουν τα 

προβλήματα και τα χαρακτηριστικά αυτών, τόσο στον προφορικό  όσο και στο γραπτό λόγο και 

2) να γνωρίσουν τις διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις και την επίδρασή τους στη 

διαμόρφωση του πεδίου.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές αναμένεται 

να: 

- γνωρίζουν και να περιγράφουν το ευρύ φάσμα των αναπτυξιακών διαταραχών καθώς 

και τα προβλήματα που αυτές δημιουργούν στην ανάπτυξη και εξέλιξη του προφορικού 

και του γραπτού λόγου  

- γνωρίζουν τις κατηγορίες, τα αίτια  και τα κλινικά χαρακτηριστικά των προβλημάτων του  

προφορικού λόγου 

- γνωρίζουν τις κατηγορίες και να περιγράφουν τα αίτια και τα συμπτώματα των 

προβλημάτων του γραπτού λόγου στο πλαίσιο των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 
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- Εισαγωγή στα αναπτυξιακού τύπου προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου 

- Θεωρητικό πλαίσιο των προβλημάτων προφορικού λόγου 

- Θεωρητικό πλαίσιο των αναπτυξιακού τύπου προβλημάτων στο γραπτό λόγο  

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση των ΘΕ ΕΑΓ50 και ΕΑΓ51. 

 

ΕΑΓ 60: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΑΓ 60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι η εισαγωγή και εξοικείωση των 

φοιτητών/τριών με βασικές αρχές, διαδικασίες και ζητήματα του ερευνητικού σχεδιασμού στην 

Ειδική Αγωγή. Επίσης, η Θ.Ε. ΕΑΓ60 αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις 

προδιαγραφές της επιστημονικής ανάγνωσης και γραφής καθώς και στην καλλιέργεια της 

κριτικής σκέψης. 

Ειδικότεροι στόχοι της Θ.Ε. για τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές: 1) να καταστούν ικανοί στην 

ανάγνωση, χρήση αλλά και παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων στην Ειδική Αγωγή και 2) να 

αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκπόνηση ενός σχεδίου 

έρευνας στην Ειδική Αγωγή. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές αναμένεται 

να: 

- γνωρίζουν τις κυρίαρχες ερευνητικές τάσεις στην Ειδική Αγωγή 

- γνωρίζουν τα στάδια διεξαγωγής έρευνας 

- αναζητούν, να ανακτούν, να οργανώνουν, να συνθέτουν και να ερμηνεύουν κριτικά 

βιβλιογραφικά δεδομένα 

- αναγνωρίζουν την ανάγκη συγκρότησης και υιοθέτησης ενός θεωρητικού πλαισίου για το 

σχεδιασμό μιας έρευνας 

- γνωρίζουν βασικούς ερευνητικούς σχεδιασμούς (ποιοτικοί σχεδιασμοί, ποσοτικοί 

σχεδιασμοί, μεικτοί σχεδιασμοί) με εφαρμογή στην Ειδική Αγωγή 

- διατυπώνουν ερευνητικό στόχο και ερευνητικά ερωτήματα ή υποθέσεις με βάση έναν 

θεωρητικό προβληματισμό και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

- γνωρίζουν και να χειρίζονται βασικές μεθόδους και τεχνικές δειγματοληψίας στο πλαίσιο 

ποσοτικών και ποιοτικών σχεδιασμών 

- αναπτύσσουν και να αξιολογούν βασικά εργαλεία συλλογής εμπειρικού υλικού στο 

πλαίσιο ποσοτικών, ποιοτικών και μεικτών σχεδιασμών  

- αναγνωρίζουν τα ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο της 

συγκέντρωσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και να αναφέρουν κατάλληλους 

τρόπους χειρισμού τους 

- διαμορφώνουν και να συγγράφουν ερευνητικό σχέδιο μικρής κλίμακας εμπειρικής 

έρευνας στην Ειδική Αγωγή 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Ερευνητικοί σχεδιασμοί (ποιοτικοί σχεδιασμοί, ποσοτικοί σχεδιασμοί, μεικτοί 

σχεδιασμοί) 

- Εφαρμογές - παραδείγματα ερευνητικών σχεδιασμών στην Ειδική Αγωγή. 

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΕΑΓ50.  
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ΕΑΓ 61: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΑΓ 61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θ.Ε. αποσκοπεί στο να αναπτυχθούν δεξιότητες σχετικά με τον 

σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης για προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου σε 

μονόγλωσσους και δίγλωσσους/πολύγλωσσους πληθυσμούς. 

Ειδικότεροι στόχοι της Θ.Ε. για τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές: 1) να γνωρίσουν σε βάθος θέματα 

που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα προβλήματα προφορικού λόγου και 

γραπτού λόγου, τύπου ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, τόσο για μονόγλωσσους όσο και 

δίγλωσσους και πολύγλωσσους πληθυσμούς και 2) να καταστούν ικανοί να αναλύουν, να 

συνθέτουν και να αξιολογούν τις εκπαιδευτικές αυτές παρεμβάσεις ως προς την αρχική 

αξιολόγηση, το σχεδιασμό, τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, την εφαρμογή και την τελική 

αξιολόγηση. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές αναμένεται 

να είναι ικανές/οί να: 

- περιγράφουν και να σχεδιάζουν το περιεχόμενο προγραμμάτων παρέμβασης για 

μονόγλωσσους και δίγλωσσους/πολύγλωσσους ομιλητές με προβλήματα προφορικού 

λόγου  

- περιγράφουν και να σχεδιάζουν το περιεχόμενο προγραμμάτων παρεμβάσεων για 

μονόγλωσσους και δίγλωσσους/πολύγλωσσους ομιλητές με προβλήματα γραπτού λόγου 

στο πλαίσιο των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών  

- εφαρμόζουν προγράμματα παρέμβασης για μονόγλωσσους και 

δίγλωσσους/πολύγλωσσους ομιλητές με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου 

- περιγράφουν τη διδασκαλία της πρώτης γλώσσας σε ομιλητές με προβλήματα 

προφορικού και γραπτού λόγου 

- περιγράφουν τη διδασκαλία μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ομιλητές με προβλήματα 

προφορικού και γραπτού λόγου 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε άτομα με προβλήματα προφορικού λόγου 

- Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε άτομα με προβλήματα γραπτού λόγου 

- Διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας σε άτομα με προβλήματα προφορικού 

και γραπτού λόγου 

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των ΘΕ των δύο πρώτων εξαμήνων (ΕΑΓ50, 

ΕΑΓ51, ΕΑΓ52, ΕΑΓ53). 

 

ΕΑΓ 62: ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ (ΕΠΑ) 

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΑΓ 62 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) αποτελείται από παρακολούθηση εκ 

μέρους των φοιτητών θεματικών εβδομάδων μέσα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, παρουσίες σε 

δημόσιες δομές αξιολόγησης και υποστήριξης ατόμων με διαταραχές προφορικού και γραπτού 
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λόγου, σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, ανατροφοδότηση, εφαρμογή εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων και συγγραφή τελικής γραπτής εργασίας. Κατά την Π.Α. δίνεται έμφαση στην 

παρατήρηση και καταγραφή των διαδικασιών αξιολόγησης και αντιμετώπισης, στη συνέχεια δε, 

στην αυτόνομη παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών. Σημαντικό μέρος της Π.Α. σχετίζεται με την 

ανάπτυξη κατάλληλου υλικού για τις διαδικασίες αξιολόγησης και υποστήριξης. 

Συγκεκριμένα, η Π.Α. ακολουθεί τα κάτωθι στάδια: 

 Παρακολούθηση μαθημάτων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα  (πάνω στην αξιολόγηση και 

εκπαιδευτική παρέμβαση  

 Παρουσία σε δομές αξιολόγησης και υποστήριξης ατόμων με προβλήματα προφορικού 

και γραπτού λόγου (παρατήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης και εκπαιδευτικής 

παρέμβασης σε άτομα/παιδιά με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου) 

 Σχεδιασμός εκπαιδευτικής παρέμβασης (με εποπτεία) 

 Εποπτευόμενη εκπαιδευτική παρέμβαση σε άτομα/παιδιά με προβλήματα προφορικού 

και γραπτού λόγου (στις παραπάνω δομές) 

 Εποπτευόμενη αυτοδύναμη αξιολόγηση και παρέμβαση σε άτομα/παιδιά με 

προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου (στις παραπάνω δομές) 

 Ανατροφοδότηση και συγγραφή τελικής εργασίας 

Ειδικότεροι στόχοι της Θ.Ε. για τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές: 1) να έρθουν σε επαφή με τους 

φορείς αξιολόγησης και υποστήριξης των διαταραχών/δυσκολιών προφορικού και γραπτού 

λόγου 2) να γνωρίσουν το εύρος και το είδος των υπηρεσιών που αυτές παρέχουν και 3) να 

μπορούν να παρέχουν αυτόνομες υπηρεσίες αξιολόγησης και παρέμβασης σε άτομα με 

προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές αναμένεται 

να: 

- έχουν εξοικειωθεί με τις δομές αξιολόγησης και υποστήριξης ατόμων με προβλήματα 

προφορικού και γραπτού λόγου 

- έχουν λάβει μέρος, ως παρατηρητές, σε διαδικασίες αξιολόγησης και παρέμβασης 

(θεραπευτικές συνεδρίες) για άτομα με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου σε 

δομές στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές 

- να είναι ικανοί να συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης και να σχεδιάζουν 

κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 

διαταραχών/δυσκολιών αυτών 

- να είναι ικανοί να αναπτύσσουν το κατάλληλο υλικό για τις δραστηριότητες αυτές 

- να είναι ικανοί να αξιολογούν τις διαδικασίες και να αυτοαξιολογούνται ως προς τη 

συμμετοχή τους σε αυτές  

- να είναι ικανοί να παρέχουν αυτόνομες υπηρεσίες αξιολόγησης και παρέμβασης σε 

άτομα με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου  

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. των τριών προηγούμενων εξαμήνων. 

 

ΚΟΙΝΌ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ ΓΡΑΦΉ»  

 

Αντικείμενο – Περιεχόμενο 

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών στον χώρο των 

Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Επιστημών της Αγωγής, αλλά και όσων επιδιώκουν να 

διδαχθούν τη συγγραφή λογοτεχνικών (πεζών και ποιητικών), θεατρικών, δημοσιογραφικών 

κειμένων και κινηματογραφικού σεναρίου, καθώς και τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών τους 
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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 πολυπολιτισμικό πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί όλων των 

βαθμίδων καλούνται να βρουν τρόπους και να υιοθετήσουν στρατηγικές, προκειμένου να 

βελτιώσουν και να εξελίξουν τις συνθήκες της διδασκαλίας και της μάθησης. Μέσα από μια 

συστηματική και εμπεριστατωμένη εξέταση της τέχνης 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 μέγιστα στον τομέα αυτόν, ενεργοποιώντας τη 

δημιουργικότητα 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 

λόγου και τις ανάγκες μιας ευρύτερης πολιτισμικής αγοράς. 

Οι στόχοι του Προγράμματος συνοψίζονται ως εξής: 

[i] Επιταχύνεται η διαδικασία διάχυσης και εμπέδωσης ειδικών γνώσεων σε πτυχιούχους 

πανεπιστημιακών 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 σπουδών υψηλού επιπέδου στον τομέα της 

Δημιουργικής Γραφής, προς την κατεύθυνση της εκπαιδευτικής πράξης, καθώς και της 

ερευνητικής ή προσωπικής συγγραφής (ακαδημαϊκής και λογοτεχνικής). 

[iii] Ενισχύεται η διεπιστημονικότητα, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε ερευνητικό ή/και 

εκπαιδευτικό επίπεδο. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση της επιτυχούς παρακολούθησης του κοινού Διαπανεπιστημιακού 

Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις σε 

επίπεδο ιστορίας, θεωρίας και κριτικής 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 επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που 

συνδέονται με την εκπαίδευση. Θα μπορούν να εκτιμήσουν με ουσιαστικό τρόπο τον ρόλο της 

ενεργούς συμμετοχής στην ανάγνωση της λογοτεχνίας και δυνητικά να γίνουν επαρκέστεροι 

αναγνώστες και ενεργητικοί κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες μέσα από τη μελέτη, τη διδασκαλία, 

αλλά και τη συστηματικά επιστημονική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων. 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. 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco 
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- Mε βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco 

- Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0232 - Literature and Linguistics 

 

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: 

Master of Arts (MA) 

 

Διάρκεια Φοίτησης 

Δύο (2) ακαδημαϊκά έτη και η μέγιστη έξι (6) ακαδημαϊκά έτη 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής  

Προσφερόμενες θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο: 250 

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 250 

Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων 

(όπως Φιλοσοφικών και Θεολογικών Σχολών, Επιστημών Αγωγής), πτυχιούχοι των Σχολών Καλών 

Τεχνών, του Κινηματογράφου, και άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, αλλά και πτυχιούχοι 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 παρακολούθηση του 

προγράμματος ή έχουν πλούσια εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία χωρίς πτυχίο 

συναφούς γνωστικού 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. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.  

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 
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*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017, «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών» δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το  εκπαιδευτικό υλικό είναι κατεξοχήν ηλεκτρονικό και κατάλληλο για τις ανάγκες της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι Δραστηριότητες κάθε ΘΕ περιλαμβάνουν Μαθησιακά 

Αποτελέσματα και Μαθησιακά Αντικείμενα ανά κεφάλαιο ύλης, έννοιες–κλειδιά και  ασκήσεις. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις,  για την υποστήριξη των φοιτητριών/ών στη μελέτη και την 

κατανόηση της ύλης,  παρέχονται επίσης οπτικοακουστικό υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις 

αυτοαξιολόγησης και εκπαιδευτικό λογισμικό.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:  

τηλ.: 2610 367316 - e-mail: dgr@eap.gr 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες: 

 τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση 

1ο  Εξάμηνο  

ΔΓΡ 50 Θεωρία Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή    (Υ¹, 10 ECTS) 

ΔΓΡ 51 Ρεύματα Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (18ος - 20ος αιώνας)  (Υ, 10 ECTS) 

ΔΓΡ 52 Νεοελληνική Λογοτεχνία (19ος - 21ος αιώνας)   (Υ, 10 ECTS) 

2ο  Εξάμηνο  

ΔΓΡ 53 Πεζός λόγος – Ποιητικός λόγος    (Υ, 10 ECTS) 

ΔΓΡ 54 Επιμέλεια κειμένων και εκδοτικές πρακτικές  (Υ, 10 ECTS) 

ΔΓΡ 55 Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής I     (Υ, 10 ECTS) 

3ο  Εξάμηνο  

ΔΓΡ 60 Θεατρική Γραφή        (Ε², 10 ECTS) 

ΔΓΡ 61 Κινηματογραφική και τηλεοπτική γραφή    (Ε, 10 ECTS) 

ΔΓΡ 62 Δημοσιογραφικός λόγος (Μ.Μ.Ε., διαφήμιση)   (Ε, 10 ECTS) 

ΔΓΡ 63 Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση     (Ε, 10 ECTS) 

4ο  Εξάμηνο  

ΔΓΡ 64  Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής ΙΙ     (Υ, 10 ECTS) 

ΔΓΡ ΔΕ  Διπλωματική Εργασία                               (ΥΕ³, 20 ECTS) 

       ή  

ΔΓΡ ΠΑ Πρακτική Άσκηση                                             (ΥΕ, 20 ECTS) 

Σημειώσεις: 

Υ¹: Υποχρεωτική 

Ε²: Επιλογής 

ΥΕ³: Κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτική 

 

ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ Θ.Ε. - Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.: 

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο. 

mailto:dgr@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) Θ.Ε. θα πρέπει υποχρεωτικά να 

δηλώσετε τη ΔΓΡ50. Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε και δεύτερη Θ.Ε. μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 

των Θ.Ε. ΔΓΡ 51 και ΔΓΡ 52. 

Στο δεύτερο εξάμηνο, εάν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΔΓΡ50, μπορείτε να επιλέξετε 

όποια Θ.Ε. επιθυμείτε από το σύνολο των παρεχομένων Θ.Ε. των δύο πρώτων εξαμήνων. 

Συνιστάται ιδιαιτέρως ο γόνιμος συνδυασμός θεωρητικών Θ.Ε. των δύο πρώτων εξαμήνων με την 

εμπειρία «δημιουργικής γραφής» στα εργαστήρια της ΔΓΡ55. Εάν δεν έχετε κατοχυρώσει 

δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για τη Θ.Ε. ΔΓΡ50, θα πρέπει να τη δηλώσετε υποχρεωτικά 

στο Β’ εξάμηνο. 

Στο τρίτο εξάμηνο, εάν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΔΓΡ 50 μπορείτε να επιλέξετε όποια ΘΕ 

επιθυμείτε από το σύνολο των παρεχομένων Θ.Ε. των τριών (3) πρώτων εξαμήνων. Δεδομένου 

ότι οι  ΘΕ που προσφέρονται στο 3ο εξάμηνο είναι Θ.Ε. επιλογής, μπορείτε να επιλέξετε 3 από τις 

4. Εάν δεν έχετε κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για τη ΔΓΡ 50, θα πρέπει 

υποχρεωτικά να τη δηλώσετε στο 3ο εξάμηνο. 

Στο τέταρτο εξάμηνο, εάν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΔΓΡ 50 μπορείτε να δηλώσετε όποια 

Θ.Ε. επιθυμείτε από τα προηγούμενα εξάμηνα και τη Θ.Ε. ΔΓΡ 64 του 4ου εξαμήνου. Όμως, για 

να δηλώσετε τη ΔΓΡ 64 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΔΓΡ 55. 

Για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας ή για τη δήλωση της Πρακτικής Άσκησης 

απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. που προσφέρονται στα τρία πρώτα 

εξάμηνα. 

Προσοχή: στο όριο επιλογής των τριών (3) Θ.Ε. ανά εξάμηνο που δηλώνονται, δεν 

προσμετρούνται οι Θ.Ε. στις οποίες οι φοιτητές επανεγγράφονται έχοντας κατοχυρώσει 

δικαίωμα συμμετοχής για εξετάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των δηλωθέντων Θ.Ε. 

ετησίως δεν υπερβαίνει τα 60 ECTS. 

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η απόκτηση 120 Πιστωτικών μονάδων (ECTS), 

η οποία προκύπτει από την επιτυχή εξέταση δέκα (10) Θ.Ε., την εκπόνηση Διπλωματικής 

Εργασίας ή την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης.  

 

Σύστημα Αξιολόγησης 

Ο τελικός βαθμός (Β) κάθε φοιτήτριας/φοιτητή για όλες τις ΘΕ προκύπτει ως εξής: 

Β = [Βαθμός Εργασίας Εξαμήνου (Β1)]*0,2 + [Βαθμός Δραστηριοτήτων (Β2)]*0,3 + [Βαθμός 

Τελικής Εξέτασης (Β3)]*0,5 

Δηλαδή, στον τελικό βαθμό συμβάλλουν (ως επιμέρους βαθμοί): 

 Ο βαθμός της εξαμηνιαίας εργασίας κατά 20% (≥5) (Β1) 

 Ο βαθμός από τις Δραστηριότητες της Θεματικής Ενότητας κατά 30% (≥5) (Β2) 

 Ο βαθμός της τελικής εξέτασης κατά 50% (≥5) (Β3) 

Ανάλυση αξιολόγησης – λεπτομέρειες 

 Β1: Η Θεματική Ενότητα περιέχει μία (1) εξαμηνιαία εργασία, η οποία θα βαθμολογηθεί 

με άριστα το δέκα (10). Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις και, 

φυσικά, για να περάσει μια από τις ανωτέρω ΘΕ, κάθε φοιτήτρια/φοιτητής θα πρέπει 

1) να εκπονήσει την εξαμηνιαία γραπτή εργασία (ΓΕ) της ΘΕ   

2) να λάβει στην εργασία βαθμό ανώτερο ή ίσο με πέντε (≥5) 

 Β2: Καμία από τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες των Εβδομάδων Μελέτης δεν 

βαθμολογείται αυτοτελώς. Η/Ο Καθηγήτρια/τής-Σύμβουλος (ΚΣ) εξετάζει και αξιολογεί 

τη γενική εικόνα & ποιότητα συμμετοχής κάθε φοιτήτριας/φοιτητή, βάσει της οποίας 

βαθμολογεί συνολικά με άριστα το δέκα (10). Παρά το γεγονός ότι δεν είναι 

υποχρεωτική η  υλοποίηση όλων των Δραστηριοτήτων,  κάθε φοιτήτρια/φοιτητής 
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υποχρεούται να εκπονήσει τουλάχιστον τις Δραστηριότητες των μισών Εβδομάδων 

Μελέτης. Σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής φοιτήτριας/τητή ή συνολικού βαθμού 

Δραστηριοτήτων μικρότερου του πέντε (5), τότε δεν θα έχει τη δυνατότητα να περάσει τη 

ΘΕ. 

 Β3: Η συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών στην τελική εξέταση είναι υποχρεωτική. 

Εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, τότε για να 

περάσουν μια ΘΕ θα πρέπει να λάβουν στις εξετάσεις βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε 

(5).      

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 ΔΓΡ50: ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της θεματικής αυτής είναι να εισαγάγει τις/ους 

φοιτήτριες/τές στις βασικές έννοιες της λογοτεχνίας και να τους μυήσει μέσα από μια στέρεη 

θεωρητική κατάρτιση στα βασικά ζητήματα της ερμηνευτικής κριτικής αλλά και της δημιουργικής 

παραγωγής λόγου. Οι φοιτήτριες/τές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν βασικές τάσεις της 

θεωρίας και της κριτικής όπως εκφράστηκαν από γνωστούς διανοητές ή/και Σχολές. Στο πλαίσιο 

της γνωριμίας με τη θεωρία της δημιουργικής γραφής, θα μελετήσουν εκτενώς τα δομικά 

στοιχεία των λογοτεχνικών κειμένων και τις αφηγηματικές τεχνικές που τα διέπουν. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν 

να: 

- Γνωρίζουν βασικές τάσεις/Σχολές και πρόσωπα που σχετίζονται με τη θεωρίας της 

λογοτεχνίας και της κριτικής καθώς και της δημιουργικής γραφής. 

- Κατανοούν τα ιδεολογικά συμφραζόμενα που συνέβαλαν στην εμφάνισή τους και τις 

επιδιώξεις των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων αναφορικά με τη λειτουργία 

της λογοτεχνίας 

- Εφαρμόζουν διαφορετικές αναγνώσεις/ερμηνείες λογοτεχνικών κειμένων 

- Κατανοούν τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις επιλογές του συγγραφικού 

υποκειμένου (αφηγητή, οπτικής γωνίας, χαρακτήρων πλοκής κ.ά.) 

- Παραγάγουν διαφορετικά είδη λόγου ποικίλων υφολογικών κατευθύνσεων 

- Έχουν επίγνωση του πεπερασμένου της λογοτεχνικής θεωρίας και να αναστοχάζονται για 

τη λειτουργία του κάθε κειμένου 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Βασικά ζητήματα της θεωρίας της Λογοτεχνίας και της Δημιουργικής Γραφής: λογοτεχνία, 

ανάγνωση, ερμηνεία, κριτική αξιολόγηση των κειμένων. 

- Τάσεις της θεωρίας και κριτικής: Νέα Κριτική, Φορμαλισμός, 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. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΔΓΡ51: ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (18ΟΣ – 20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ)                                                
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Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός στόχος της ΘΕ είναι να αποκτήσουν οι μεταπτυχιακές/οί 

φοιτήτριες/τές μια στέρεη γνώση της ευρύτερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τον 18ο έως και 

τον 20ό αιώνα, εστιάζοντας σταδιακά σε βασικούς σταθμούς της εξελικτικής της πορείας 

(καλλιτεχνικά ρεύμα και σχολές/συγγραφείς, πνευματικές τάσεις και ιδεολογικές προεκτάσεις) 

και εμβαθύνοντας στα λογοτεχνικά φαινόμενα και είδη μέσω της διερεύνησης των εκάστοτε 

κοινωνικών, αισθητικών και πολιτισμικών παραμέτρων. Η περιοδική εστίαση σε έργα 

σημαντικών συγγραφέων της Ευρωπαϊκής Γραμματείας και η συγκριτική μελέτης τους 

εντάσσονται επίσης στους στόχους της εν λόγω ΘΕ. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν να: 

- Αναγνωρίζουν τα εκάστοτε είδη του γραπτού (πεζού ή ποιητικού) λόγου που 

αναπτύχθηκαν από βασικά λογοτεχνικά ρεύματα στην Ευρώπη μεταξύ 18ου και 20ού 

αιώνα 

- Αναπτύσσουν με κριτική σκέψη τις αφηγηματικές τεχνικές και τις ιδιαιτερότητες των 

διαφορετικών ειδών του γραπτού λόγου 

- Μελετούν συγκριτικά τις κύριες εκφάνσεις των λογοτεχνικών ρευμάτων ανά χώρα, 

καθώς και των λογοτεχνικών ειδών ανά λογοτεχνικό ρεύμα 

- Αναλύουν με επάρκεια έργα σημαντικών συγγραφέων της Ευρωπαϊκής Γραμματείας 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Βασικοί σταθμοί της εξελικτικής πορείας της Ευρωπαϊκής 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 Γραμματολογίας (18ος-20ός αιώνας) 

- Συγκριτική μελέτη λογοτεχνικών κειμένων σε συγχρονικό ή διαχρονικό πλαίσιο, βάσει της 

θεματικής, της ειδολογικής δομής & των ιδεών που πραγματεύονται.   

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΔΓΡ52:   ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (19ΟΣ – 21ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ)                                                 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 52 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της θεματικής αυτής είναι να προσεγγίσουν οι φοιτήτριες/τές 

τη νεότερη λογοτεχνική ιστορία μας, αποσαφηνίζοντας όρους, ρεύματα και ιδεολογικά 

συμφραζόμενα, και να εστιάσουν στη μελέτη των κειμένων σημαντικών λογοτεχνών του 19ου, 

20ού και του τρέχοντος αιώνα. Επιπροσθέτως, έχοντας ήδη εντρυφήσει σε βασικά ζητήματα της 

θεωρίας της λογοτεχνίας και της θεωρίας της δημιουργικής γραφής (στην ενότητα ΔΓΡ50), θα 
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κατανοήσουν με μεγαλύτερη πληρότητα την εκάστοτε λειτουργία και τις παραμέτρους 

δημιουργίας της λογοτεχνικής παραγωγής. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν 

να: 

- Γνωρίζουν καλύτερα τις διάφορες φάσεις της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας 

- Κατανοούν τα διαφορετικά είδη, ρεύματα και κινήματα και να συνδέουν τα εκάστοτε 

έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας με τα ρεύματα και τις τάσεις της εποχής τους 

- Μελετούν και να ερμηνεύουν σε βάθος παλαιότερα και πιο πρόσφατα κείμενα 

λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά αναλυτικών κατηγοριών (θέματα, τεχνικές, ιδεολογικές 

επιλογές των συγγραφέων) και ιστορικών, κοινωνικών και φιλοσοφικών παραμέτρων 

- Κατανοούν τις τεχνικές γραφής/παραγωγής λογοτεχνικού λόγου για τις οποίες θα 

μελετήσουν εκτενέστερα σε επόμενες θεματικές ενότητες 

- Εξασκούν τις κριτικές τους ικανότητες μέσα από ασκήσεις/δραστηριότητες εμβάθυνσης 

σε λογοτεχνικά ή/και κριτικά κείμενα 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Επισκόπηση της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (19ος-21ός αι.): καλλιτεχνικά ρεύματα, 

πνευματικές τάσεις, ιδεολογικά ζητήματα 

- Διερεύνηση των εκάστοτε κοινωνικών, αισθητικών, πολιτισμικών παραμέτρων σε 

συνάρτηση με τη λογοτεχνική παραγωγή (πεζού και ποιητικού λόγου) 

- Εστίαση σε κορυφαίους συγγραφείς και αντιπροσωπευτικά έργα  της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας (19ος-21ός αιώνας) 

- Εμβάθυνση στην ανάλυση και ερμηνεία των λογοτεχνικών έργων   

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΔΓΡ53:    ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ                                          

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 53 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός στόχος της ΘΕ είναι να αποκτήσουν οι μεταπτυχιακές/οί 

φοιτήτριες/τές μία στέρεη γνώση στη θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση της πράξης της 

αφήγησης και των τρόπων εκφοράς του ποιητικού και πεζογραφικού λόγου. Θα αναπτυχθούν οι 

έννοιες του αφηγήματος, του αφηγητή, του σκηνικού, των χαρακτήρων, της πλοκής, της οπτικής 

γωνίας, του τρόπου και του χρόνου που συγκροτούν ένα πεζογραφικό κείμενο ως βασικά δομικά 

του στοιχεία. Στόχος της συγκεκριμένης Ενότητας είναι, επίσης, να αποκτήσουν οι φοιτήτριες/τές 

επαρκή γνώση της ποίησης ως προς την ιστορική της εξέλιξη και τα ποιητικά είδη, καθώς και ως 

προς τη στιχουργική της διάσταση από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα (παραδοσιακός-

αυστηρά έμμετρος, ελευθερωμένος στίχος, ελεύθερος στίχος, ποίηση σε πεζό λόγο).  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. 

θα είναι σε θέση να:  

- Αναγνωρίζουν τα δομικά στοιχεία του πεζού και του ποιητικού λόγου  

- Μελετούν και να εμβαθύνουν στα βασικά στοιχεία της γλώσσας και της θεματικής πεζών 

και ποιητικών κειμένων, σε συνάρτηση με την ιστορικότητα και την τεχνοτροπία τους  

- Αξιολογούν τα βασικά στοιχεία της μορφολογίας πεζών και ποιητικών κειμένων, σε 

συνάρτηση με την ιστορικότητα και την τεχνοτροπία τους.  
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- Αναλύουν με κριτική σκέψη και ενεργητική συμμετοχή έργα σημαντικών πεζογράφων και 

ποιητών  

- Ασκηθούν μέσα από τη λογική του Εργαστηρίου στην παραγωγή και σύνθεση δικών τους 

πρωτότυπων λογοτεχνικών κειμένων (πεζού και ποιητικού λόγου)  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Ο επιστημονικός κλάδος της αφηγηματολογίας: θεωρητική και μεθοδολογική 

προσέγγιση της πράξης της αφήγησης και των τρόπων εκφοράς του αφηγηματικού λόγου  

- Οι έννοιες του αφηγήματος, του αφηγητή, του σκηνικού, των χαρακτήρων, της πλοκής, 

της οπτικής γωνίας, του τρόπου και του χρόνου  

- Ποίηση: ιστορική εξέλιξη, είδη, στιχουργική (παραδοσιακός και ελεύθερος στίχος). 

Σύνθεση ενός ποιητικού κειμένου, παραγωγή και σύνθεση λογοτεχνικών και όχι μόνο 

κειμένων  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΔΓΡ54:  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ                                         

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 54 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘΕ είναι η παροχή τα απαραίτητων γνώσεων για την ορθή 

και αποτελεσματική επιμέλεια ενός κειμένου, ακόμη και ενός βιβλίου λογοτεχνικού ή 

επιστημονικού. Η εν λόγω ΘΕ προϋποθέτει επαρκή γλωσσική κατάρτιση εκ μέρους των 

φοιτητριών/τών, με σκοπό τη μελλοντική τους δυνατότητα γλωσσικής επιμέλειας ενός κειμένου, 

αλλά στοχεύει και στην πρακτική εξάσκησή τους σε επίπεδο τυπογραφικών διορθώσεων και 

εκδοτικής επεξεργασίας, είτε αφορά στην επιμέλεια ενός απλού κειμένου word είτε στη 

γλωσσική και αισθητική επεξεργασία μιας έντυπης έκδοσης. Η ΘΕ στοχεύει, επίσης, στην 

εξάσκηση των φοιτητών ως προς την ορθή σύνταξη & στίξη του γραπτού λόγου.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. 

θα μπορούν να:  

- Επιμεληθούν με επάρκεια ένα μικρό ή εκτενές κείμενο ή/και ένα βιβλίο  

- Αναλάβουν τις τυπογραφικές διορθώσεις και την εκδοτική επεξεργασία ενός κειμένου  

- Είναι γνώστες της ορθής σύνταξης και στίξης ενός κειμένου  

- Επιμελούνται με επάρκεια ένα επιστημονικό σύγγραμμα, με παραπομπές, βιβλιογραφία, 

σημειώσεις και ευρετήρια  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- 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 επεξεργασίας 

- Αισθητική επεξεργασία μιας έντυπης έκδοσης με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΔΓΡ55:   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ I                                        

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 55 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
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Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος στόχος της συγκεκριμένης Θ.Ε. είναι η εξοικείωση των 

μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών εκ του σύνεγγυς με τις βασικές τεχνικές της λογοτεχνικής 

γραφής. Θα έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στις γνώσεις που απέκτησαν από τη ΘΕ ΔΓΡ53 

μέσα τόσο από τη συστηματική διδασκαλία διακεκριμένων συγγραφέων και ποιητών όσο και με 

τη διά ζώσης παρακολούθηση σεμιναρίων.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. 

θα είναι σε θέση να:  

- Γνωρίσουν και να κατανοήσουν την ιστορία και τις ιδιαιτερότητες που διέπουν τη λογική 

των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής  

- Θέτουν ουσιαστικά ερωτήματα που αφορούν τη σύνθεση ενός λογοτεχνικού έργου 

(πεζού ή ποιητικού) και να αντιλαμβάνονται την ανυπέρβλητη αξία του χειρισμού της 

γλώσσας  

- Ασκηθούν στις σύνθετες δυσκολίες που εγείρονται από τις προσωπικές επιλογές του 

συγγραφικού υποκειμένου (αφηγητή, οπτικής γωνίας, σκηνικού, χαρακτήρων πλοκής, 

εσωτερικού ρυθμού, ελεύθερου στίχου, ομοιοκαταληξίας κ.τ.λ.) για την παραγωγή 

πρωτογενούς λογοτεχνικού έργου  

- Αναλύουν με κριτική σκέψη και ενεργητική συμμετοχή έργα σημαντικών πεζογράφων και 

ποιητών αλλά και συμφοιτητών τους δημιουργώντας μία πρωτότυπη συγγραφική και 

αναγνωστική - ερμηνευτική κοινότητα  

- Αναγνωρίσουν την αξία της πειθαρχημένης και καθημερινής ενασχόλησης με τη 

λογοτεχνική γραφή  

- Συνθέσουν και να υποβάλουν προσωπικά τους κείμενα, τα οποία θα συζητούν 

(συμβουλές – καθοδήγηση) με καταξιωμένους δημιουργούς στην πράξη σύμφωνα με την 

εργαστηριακή λογική της Δημιουργικής Γραφής.  

- Αντιδιαστείλουν και να αξιολογήσουν τη θετική ανατροπή που δυνητικά μπορεί να 

σημάνει στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την εκπαιδευτική πράξη γενικότερα η εφαρμογή 

της λογικής των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής, αλλά παράλληλα να 

συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους ομοιογενοποίησης που ελλοχεύουν εάν επικρατήσει 

η κουλτούρα της οικονομικής αποτελεσματικότητας, η οποία υποβαθμίζει εν γένει την 

αξία και την προσφορά των Ανθρωπιστικών Σπουδών  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Δοκιμές και άσκηση των φοιτητών στη δημιουργία λογοτεχνικών και όχι μόνο κειμένων. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΔΓΡ60:    ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ                                       

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι η συστηματική μύηση και 

εμβάθυνση των φοιτητριών/τών στις έννοιες και στο περιεχόμενο του θεατρικού λόγου, μέσω 

της προσέγγισης της ιστορικής του διάστασης, αλλά και της μελέτης των παραγόντων που 

επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν την αναγνωστική πρόσληψη ενός θεατρικού έργου. 
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Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης Θ.Ε. βρίσκεται η θεατρική γραφή ως όχημα διαφορετικών 

χωρο-χρονικών συνθηκών και ως επίτευγμα διαφορετικού φάσματος γλωσσικών τρόπων.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν να:  

- Αναγνωρίζουν βασικούς σταθμούς στη Ιστορία του δυτικού θεάτρου: κινήματα, τεχνικές 

και πρακτικές  

- Γνωρίζουν τα είδη του θεατρικού λόγου σε σύνδεση με τις εποχές και τα ρεύματα όπου 

ανήκουν  

- Αναλύουν ένα θεατρικό κείμενο σε σχέση με τη θεατρική παράσταση: ρόλος του χωρο-

χρόνου στο θέατρο και των σκηνικών οδηγιών  

- Επιχειρήσουν τη συγγραφή ενός δικού τους θεατρικού έργου  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Βασικοί σταθμοί στην ιστορία του δυτικού θεάτρου. Το θέατρο ως κείμενο, παράσταση 

και θεσμός. Κινήματα, είδη και δραματικές τεχνικές και σκηνικές πρακτικές  

- Το θεατρικό κείμενο και οι συντελεστές του. Γράφοντας για τη σκηνή: από την ανάλυση 

του δραματικού κειμένου στη σύνθεση του θεατρικού κειμένου  

- Συγγραφείς και είδη (εμβάθυνση σε συγκεκριμένους συγγραφείς και κείμενα). Ζητήματα 

πρόσληψης. Θέατρο και θεωρία της λογοτεχνίας.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΔΓΡ61:    ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ                                          

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι η συστηματική μύηση και 

εμβάθυνση των φοιτητριών/τών στις έννοιες και στο περιεχόμενο του κινηματογραφικού και 

τηλεοπτικού σεναρίου, μέσω της προσέγγισης της ιστορικής τους διάστασης, αλλά και της 

μελέτης των παραγόντων που επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν την αναγνωστική 

πρόσληψη ενός κινηματογραφικού έργου ή τηλεοπτικού προϊόντος (έργο, σειρά, διαφήμιση 

κ.λπ.) Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης ΘΕ βρίσκεται το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό 

σενάριο ως όχημα διαφορετικών χωρο-χρονικών συνθηκών και ως επίτευγμα διαφορετικού 

φάσματος γλωσσικών τρόπων.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν να:  

- Αναγνωρίζουν τα βασικά δομικά στοιχεία της κινηματογραφικής αφήγησης: Τεχνικές 

αφήγησης / Δηλούμενο πρόσωπο του αφηγητή / Χαρακτήρες και δομή / Κομβικά σημεία 

πλοκής / Ταύτιση με ήρωες / Γραμμική ή μη ανάπτυξη / Ελλειπτική αφήγηση / Σημασία 

του τέλους  

- Έχουν εξοικειωθεί με εικαστικά εργαλεία και τεχνικές: Κινηματογραφικό κάδρο / Γωνία 

λήψης / Βάθος πεδίου / Προοπτική / Φωτισμός / Χρώμα  

- Γνωρίζουν πώς δομείται ο κινηματογραφικός χρόνος: Ιστορία και πλοκή / Πλάνο και 

σκηνή / Ντεκουπάζ /Σύνθεση στον χρόνο/ Μονοπλάνο / Υποκειμενικό πλάνο  

- Αναλύουν τον ηχητικό σχεδιασμό: Κατεύθυνση της προσοχής / ενδο-αφηγηματικός ή 

εξω-αφηγηματικός ήχος / απόδοση ακουστικού χώρου, κ.λπ.  
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- Κατέχουν τις ιδιαιτερότητες του μοντάζ: Μοντάζ συνέχειας ή ασυνέχειας / Συνέχεια του 

χωρο- χρόνου / Διαλεκτικό μοντάζ / Μοντάζ και ρυθμός  

- Γνωρίζουν τις δομικές αρχές του ντοκιμαντέρ: εξέλιξη του «κινηματογράφου-αλήθεια», 

κάμερα-καταλύτης / σύγχυση ορίων μεταξύ τεκμηρίωσης και μυθοπλασίας, κ.λπ.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Κινηματογραφική αφήγηση: μια ιστορία με εικόνα και ήχο  

- Χτίζοντας τον κινηματογραφικό χρόνο (ιστορία, πλοκή, χρονική κατασκευή, σύνθεση στο 

χρόνο)  

- Ηχητικός σχεδιασμός (εστίαση προσοχής, ενδο- και εξω-αφηγηματικός ήχος)  

- Τηλεοπτική γραφή (τηλεοπτικό σενάριο, «άμεσο σινεμά», ντοκιμαντέρ)  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΔΓΡ62:    ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (Μ.Μ.Ε., ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ)                                            

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 62 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘΕ είναι η μελέτη του λόγου (discourse) του Τύπου και 

των ΜΜΕ μέσω της απόκτησης εξειδικευμένων και εις βάθος γνώσεων σε ό,τι αφορά: α) την 

ιστορική διάσταση του φαινομένου, β) την παρουσίαση των σύγχρονων μορφών και ειδών 

δημοσιογραφικού λόγου και του ρόλου τους στην λειτουργία της πολιτικής και την διαμόρφωση 

της κοινής γνώμης, και γ) τα χαρακτηριστικά και την πολιτική και κοινωνική λειτουργία του λόγου 

της διαφήμισης.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. 

θα μπορούν να:  

- Προσεγγίζουν με διεπιστημονικό τρόπο την ανάλυση του δημοσιογραφικού λόγου  

- Αναπτύσσουν κριτική σκέψη σε ό,τι αφορά τα μεγάλα και πολύπλοκα ζητήματα της 

ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας.  

- Κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους όρους διαμόρφωσης των σύγχρονων 

μορφών και ειδών του δημοσιογραφικού λόγου  

- Ερμηνεύουν τον ρόλο και την λειτουργία του Τύπου και των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της 

κοινής γνώμης και στην λειτουργία της πολιτικής κατανοώντας τους όρους που 

διαμορφώνουν την πολύπλοκη και πολυδιάστατη σχέση τους.  

- Αποκτούν και καλλιεργούν περαιτέρω δεξιότητες σε επαγγελματικό επίπεδο εφόσον 

εργάζονται στον χώρο των ΜΜΕ και της διαφήμισης.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Οι ελληνικές εφημερίδες το 19ο και τον 20ο αιώνα: από την «εφημεριδογραφία» στη 

δημοσιογραφία: δημοσιογραφικά είδη – δημοσιογραφικός λόγος  

- Εφημερίδες, λογιοσύνη και λογοτεχνία  

- Σύγχρονος δημοσιογραφικός λόγος, προφορικότητα και γραμματισμός  

- Είδη: ειδησεογραφικός, σχολιογραφικός λόγος, τίτλοι, συνεντεύξεις  

- Λόγος στα ψηφιακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  

- Διαφημιστική κειμενογραφία  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΔΓΡ63:     ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                                           
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Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 63 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στη ΘΕ αυτή αναλύονται τεχνικές δημιουργίας ιστοριών (story 

crafting) και αναδεικνύεται η σημασία της παρουσίασης εναλλακτικών οπτικών εξέτασης ενός 

ζητήματος. Επιπλέον, παρουσιάζεται και γίνεται ενδελεχής μελέτη της διαδικασίας μετατροπής 

μιας ιστορίας σε ψηφιακή αφήγηση μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρουν σύγχρονα 

ψηφιακά εργαλεία και τεχνικές ψηφιοποίησης υλικού, συγχρονισμού και σκηνοθετικής 

προσέγγισης, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων και αναζήτησης/ 

διανομής/ αναδιανομής ενός ψηφιακού υλικού. Η δημιουργική γραφή είναι ένας σχετικά νέος 

τομέας στην ελληνική ακαδημαϊκή και γενικότερα λογοτεχνική πραγματικότητα, που αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία όταν συνδέεται με την Εκπαίδευση, καθώς αφενός συμβάλλει σημαντικά στην 

επίλυση προβλημάτων γραφής των μαθητών και, αφετέρου, στη διδακτική της σύνθεσης ενός 

γραπτού κειμένου είτε αυτό είναι λογοτεχνικό είτε όχι. Η σύνδεση αυτή απουσιάζει τόσο από τα 

Προγράμματα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και από 

την Τριτοβάθμια, εν μέρει. Η Θ.Ε. αυτή έρχεται να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες μαθητών και 

εκπαιδευτικών.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. 

θα είναι σε θέση να: 

- ορίζουν και αναγνωρίζουν τεχνικές, παραδείγματα και δομές ψηφιακής αφήγησης  

- αφηγούνται ιστορίες με τη χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε.  

- κατηγοριοποιούν, περιγράφουν, συζητούν και αναπαράγουν ψηφιακές αφηγήσεις 

ανάλογα με την εκπαιδευτική τους χρησιμότητα  

- τροποποιούν υπαρκτά παραδείγματα ανάλογα με τις ανάγκες τους  

- αναδεικνύουν απόψεις, ιδέες και λογικές μέσω της ψηφιακής αφήγησης  

- υλοποιούν και συμμετέχουν σε προγράμματα (project) ψηφιακής αφήγησης  

- παρέχουν συγκειμενικές πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή αφήγηση  

- αναλύουν και διαφοροποιούν τις εκφάνσεις και περιπτώσεις ψηφιακής αφήγησης  

- προσαρμόζουν και συνδυάζουν διαφορετικές τεχνικές και διαφορετικά εργαλεία ΤΠΕ για 

τη δημιουργία σχεδίων ψηφιακής αφήγησης  

- σχεδιάζουν, δημιουργούν και αναπτύσσουν αυτόνομα σχέδια ψηφιακής αφήγησης 

- διευκολύνουν και συνεργάζονται με τους μαθητές για τη σχεδίαση, δημιουργία και 

ανάπτυξη σχεδίων ψηφιακής αφήγησης από τους τελευταίους 

- κρίνουν, αξιολογούν και επιβραβεύουν προσπάθειες των μαθητών τους σχετικά με την 

ψηφιακή αφήγηση 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Τεχνικές δημιουργίας ιστοριών (storycrafting) 

- Μετατροπής μιας ιστορίας σε ψηφιακή αφήγηση 

- Εκπαιδευτικές εφαρμογές 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΔΓΡ64:      ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΙΙ                                          

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ 64 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
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Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος στόχος της συγκεκριμένης Θ.Ε. είναι η εξοικείωση των 

μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών εκ του σύνεγγυς με τις βασικές τεχνικές του θεατρικού λόγου και 

του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού σεναρίου. Θα έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στις 

γνώσεις που απέκτησαν από τις ΘΕ ΔΓΡ60 και ΔΓΡ61 μέσα τόσο από τη συστηματική διδασκαλία 

διακεκριμένων θεατρικών συγγραφέων και σεναριογράφων του κινηματογράφου και της 

τηλεόρασης - διαδικτύου όσο και με τη διά ζώσης παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. 

θα είναι σε θέση να:  

- Θέτουν ουσιαστικά ερωτήματα που αφορούν τη δομή της δραματουργίας και τη 

σύνθεση ενός θεατρικού έργου ή ενός κινηματογραφικού και τηλεοπτικού σεναρίου, 

αλλά και να αντιλαμβάνονται την ανυπέρβλητη αξία του χειρισμού των διαφορετικών 

γλωσσικών τρόπων που χαρακτηρίζουν τα είδη αυτά  

- Ασκηθούν στις σύνθετες δυσκολίες που εγείρονται από τις προσωπικές επιλογές του 

συγγραφικού υποκειμένου (αφηγητή, οπτικής γωνίας, σκηνικού, χαρακτήρων πλοκής, 

εσωτερικού ρυθμού, ελεύθερου στίχου, ομοιοκαταληξίας κ.τ.λ.) για τη σύνθεση 

θεατρικού κειμένου ή κινηματογραφικού και τηλεοπτικού σεναρίου  

- Αναλύουν με κριτική σκέψη και ενεργητική συμμετοχή έργα σημαντικών θεατρικών 

συγγραφέων και σεναριογράφων κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών έργων αλλά και 

συμφοιτητών τους δημιουργώντας μία πρωτότυπη συγγραφική και αναγνωστική - 

κριτική κοινότητα  

- Αναγνωρίσουν την αξία της πειθαρχημένης και συστηματικής ενασχόλησης με τον 

θεατρικό, κινηματογραφικό και τηλεοπτικό λόγο 

- Συνθέσουν και να υποβάλουν προσωπικά τους κείμενα, τα οποία θα συζητούν 

(συμβουλές – καθοδήγηση) με καταξιωμένους δημιουργούς στην πράξη σύμφωνα με την 

εργαστηριακή λογική της Δημιουργικής Γραφής 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- 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 χαρακτήρες, το ύφος, τα κλισέ, το μοντάζ.  

- Το θεατρικό κείμενο. 

- Το κινηματογραφικό σενάριο. 

- Το τηλεοπτικό - διαδικτυακό σενάριο. 

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΔΓΡ55. 

 

ΔΓΡ ΔΕ:      ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                            

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ ΔΕ 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ' επιλογήν υποχρεωτική αντί της Πρακτικής Άσκησης (ΔΓΡ ΠΑ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  
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Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. των τριών εξαμήνων. 

 

ΔΓΡ ΠΑ:      ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ                                            

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΓΡ ΠΑ 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ' επιλογήν υποχρεωτική αντί της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΓΡ ΔΕ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. των τριών εξαμήνων. 

 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  

 

Αντικείμενο – Σκοπός 

 To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΑΠ με τίτλο "Γλωσσική Εκπαίδευση για 

πρόσφυγες και μετανάστες" είναι σχεδιασμένο για τις/τους εκπαιδευτικούς και απόφοιτες/τους 

που επιθυμούν να συμπληρώσουν ή να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη 

διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος σε διάφορες γλώσσες, καθώς και να αναπτύξουν νέους 

πόρους που αργότερα μπορούν να εφαρμόσουν σε συγκεκριμένα πλαίσια και επίπεδα. Οι 

θεματικές ενότητες θα προσφέρουν στις/στους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές ένα ισχυρό 

υπόβαθρο στη θεωρητική βιβλιογραφία, καθώς και κατάλληλη μεθοδολογία για την 

εκπαιδευτική πράξη, τον σχεδιασμό μαθημάτων και μια εισαγωγή στα σημαντικότερα 

ερευνητικά εργαλεία.  

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων σε 

εκπαιδευτικούς και των δύο επιπέδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας) και σε απόφοιτες/τους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες/οι επιθυμούν 

να διδάξουν, καθώς και σε εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων σε 

προσφυγικά ή μεταναστευτικά περιβάλλοντα. Το ΜΠΣ εκπαιδεύει φοιτήτριες/τές με καταγωγή 

από την Ελλάδα ή άλλες χώρες στο να θέτουν και να απαντούν βασικά ερωτήματα στην 

εφαρμοσμένη γλωσσολογία και την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας στα αναρίθμητα, 

ποικιλόμορφα, πολύγλωσσα περιβάλλοντα που συναντούν και θα συναντήσουν στο μέλλον.  

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στις/στους φοιτήτριες/τές την ευκαιρία να 

προβληματιστούν και να αναπτύξουν περαιτέρω την κατανόηση τόσο θεωρητικών όσο και 

πρακτικών ζητημάτων στο πεδίο της γλωσσικής εκπαίδευσης αντλώντας από τις αρχές της 

κριτικής παιδαγωγικής και της επαφής των γλωσσών. Θα ενθαρρύνει τις/τους φοιτήτριες/τές να 

αναπτύξουν μια ευρεία θεωρητική βάση που αντανακλά την τρέχουσα έρευνα αιχμής στο 

πλαίσιο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και των συναφών κλάδων. Επιπλέον, το πρόγραμμα 

αυτό πραγματοποιεί τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων κλάδων που συνεισφέρουν στις 

γνώσεις μας για τη μάθηση γλωσσών και θεμάτων που σχετίζονται με την παιδαγωγική της 

γλώσσας, με έμφαση στην κοινωνική δράση ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική 

αλλαγή και τη δικαιοσύνη. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί, για να είναι εφαρμοσμένο, παρέχει 

ευκαιρίες για τη δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για τις ανάγκες του 

συγκεκριμένου κοινού, ενθαρρύνει την σε βάθος εμπλοκή με το πεδίο της πρακτικής μέσω 

επισκέψεων σε σχολεία, σε στρατόπεδα προσφύγων ή άλλα ιδρύματα που σχετίζονται με την 

τυπική και άτυπη μάθηση προσφύγων και μεταναστριών/τών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας 
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και άλλες χώρες, καθώς και μέσω δραστηριοτήτων ομαδοκεντρικής διδασκαλίας και σχεδίων 

εργασίας. 

Οι γενικοί στόχοι του ΜΠΣ είναι να εκπαιδευθούν εξειδικευμένες/οι ερευνήτριες/τές στα κύρια 

φαινόμενα της γλωσσικής κατάκτησης και της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας οι οποίες/οι να 

μπορούν να μεταφέρουν τα ερευνητικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική πράξη και να είναι σε 

θέση να εκπονούν σχέδια εφαρμοσμένης έρευνας. Η εκπαίδευση στο πλαίσιο του ΜΠΣ θα 

επιτρέψει στις/στους σπουδάστριες/τές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην εφαρμοσμένη 

γλωσσολογία, ιδίως αναφορικά με την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας, τον κριτικό 

γραμματισμό και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη γλωσσική έρευνα και εκπαίδευση. 

Οι φοιτήτριες/τές θα αναπτύξουν ευρύτερη γνώση και δεξιότητες σχετικά με την ανάπτυξη 

γλωσσικών σεναρίων στα σχολεία και σε χώρους μη-τυπικής εκπαίδευσης και θα εφαρμόσουν 

αναστοχαστικές διδακτικές πρακτικές.  

Οι θεματικές ενότητες του ΜΠΣ επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση των γλωσσικών και 

πολιτισμικών στοιχείων, καθώς και των κωδίκων εξουσίας ως μέρος της ανάπτυξης τυπικών, 

άτυπων και μη τυπικών, διαδικτυακών και διά ζώσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, 

στις ΘΕ αναπτύσσεται το πρόγραμμα σπουδών από μια εποικοδομητιστική προσέγγιση που 

αναγνωρίζει τις φωνές των μαθητριών/τών, της κοινότητας και των εκπαιδευτικών ως μίας 

κοινότητας μάθησης που συνδιαμορφώνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τον σχεδιασμό 

του μαθήματος. Το πρόγραμμα εισάγει τις/τους συμμετέχουσες/οντες στις έννοιες και τις 

βασικές αρχές της κριτικής παιδαγωγικής ∙ μιας θεωρίας της εκπαίδευσης, που α) δίνει 

στις/στους επαγγελματίες την ευκαιρία να αναστοχαστούν σχετικά με τις δικές τους 

εκπαιδευτικές πεποιθήσεις, πρακτικές και διαδικασίες, και β) δίνει στις/στους εκπαιδευτικούς τη 

φωνή και τα εργαλεία, για να προβληματιστούν σε σχέση με τη διδακτική τους μεθοδολογία 

λαμβάνοντας υπόψη την κριτική σκέψη των μαθητριών/τών τους. Τέλος, το πρόγραμμα προωθεί 

την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη μέσω της έρευνας-δράσης εντός του σχολείου και της 

κοινότητας. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι σπουδαστές αναμένεται να:  

- αναπτύξουν μια ευρεία θεωρητική βάση που αντανακλά την τρέχουσα έρευνα αιχμής στο 

πλαίσιο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και των συναφών κλάδων. 

- εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία, ιδίως αναφορικά με την 

κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας, τον κριτικό γραμματισμό και τις εξελίξεις των νέων 

τεχνολογιών για την έρευνα και την εκμάθηση της γλώσσας. 

- προβληματιστούν και να αναπτύξουν περαιτέρω την κατανόησή τους σχετικά τόσο με 

θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα στον τομέα της γλωσσικής εκμάθησης και διδασκαλίας 

αντλώντας από τις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής και της διαγλωσσικότητας. 

- κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και αρχές της κριτικής παιδαγωγικής, προκειμένου να 

αναστοχαστούν σχετικά με τις δικές τους εκπαιδευτικές πεποιθήσεις, πρακτικές και  

διαδικασίες. 

- ολοκληρώσουν τις ικανότητές τους στη διδασκαλία του γλωσσικού  μαθήματος σε διάφορες 

γλώσσες υιοθετώντας μια προσέγγιση ρεπερτορίου (διαγλωσσικότητα). 

- αναπτύξουν βαθύτερη γνώση και δεξιότητες σε σχέση με τα νέα γλωσσικά σενάρια στα 

σχολεία και γενικά στην κοινωνία. 

- αναπτύξουν νέους πόρους με έμφαση στην αραβική γλώσσα και τον αραβικό πολιτισμό, για 

να τους εφαρμόσουν στη συνέχεια σε ειδικά πλαίσια και επίπεδα. 
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- να είναι σε θέση να ενσωματώσουν τη γνώση και κατανόηση των πολιτισμικών στοιχείων στο 

πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος  

- να είναι σε θέση να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά στο πλαίσιο των 

ομάδων αναγνωρίζοντας τα οφέλη της συνεργατικής μάθησης. 

- να αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο  στη θεωρητική βιβλιογραφία, καθώς και στην  

κατάλληλη εκπαιδευτική μεθοδολογία εντός τάξης, στον σχεδιασμό μαθημάτων. 

- να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό προσαρμοσμένο υλικό.  

- εμπλακούν ενεργά στο πεδίο της πρακτικής μέσω επισκέψεων σε σχολεία, στρατόπεδα 

προσφύγων ή άλλα ιδρύματα που σχετίζονται με την τυπική και άτυπη μάθηση των 

προσφύγων και των μεταναστών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδα και σε άλλες χώρες. 

- εφαρμόζουν αναστοχαστικές διδακτικές πρακτικές.  

- είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν με κατάλληλο τρόπο τα πιο σημαντικά 

ερευνητικά εργαλεία.  

- είναι σε θέση να θέτουν και να απαντούν  βασικά ερωτήματα της εφαρμοσμένης 

γλωσσολογίας και της κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη τα 

παγκόσμια, ποικιλόμορφα, πολύγλωσσα περιβάλλοντα. 

- μεταφέρουν τα αποτελέσματα της έρευνας στην εκπαιδευτική πράξη και να πραγματοποιούν 

δράσεις - έργα εφαρμοσμένης έρευνας. 

- έχουν αναπτύξει την πολυπολιτισμική, πολυγλωσσική και κριτική γλωσσική επίγνωσή τους. 

- είναι σε θέση να βοηθήσουν άλλα άτομα να αναπτύξουν την πολυπολιτισμική και 

πολυγλωσσική επίγνωσή τους.  

 

Χρονική διάρκεια 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Language Education for Refugees and Migrants» (LRM) 

διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννιά (9) θεματικές 

ενότητες και εκπόνηση πρακτικής άσκησης και διπλωματικής εργασίας. Ο ελάχιστος χρόνος 

φοίτησης είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την 

απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο). 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0114-Teacher training with subject specialization 

 

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Master of Arts (MA) 

 

Γλώσσα διδασκαλίας 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, των γραπτών εργασιών και της διπλωματικής εργασίας είναι 

επίσης η αγγλική. 

 

Κατηγορίες πτυχιούχων 

Προσφερόμενες θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο: 150 

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 150 
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Γίνονται δεκτοί  απόφοιτοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών των ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πιστοποιημένη επάρκεια της αγγλικής 

γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Γ1. 

Οι υποψήφιες/οι που έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους ή την ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους στην αγγλική γλώσσα, δεν απαιτείται να προσκομίσουν 

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. 

Για την επιτυχή παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων του Π.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η γνώση 

οποιαδήποτε ευρωπαϊκής γλώσσας ή αραβικής ή φαρσί σε επίπεδο τουλάχιστον Α1. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι 

πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.  

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σε ψηφιακή μορφή. Ειδικότερα, ποικίλοι 

πόροι, από άρθρα και κεφάλαια βιβλίων έως οπτικοακουστικά υλικά, χρησιμοποιούνται για να 

καλύψουν τα θέματα κάθε εβδομάδας μελέτης. Κάθε εβδομάδα περιλαμβάνει μια σύντομη 

περιγραφή σχετικά με τα θέματα που θα ασχοληθούν οι φοιτήτριες/τές κατά τη διάρκειά της, τα 

μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να καταφέρουν και κάποιες λέξεις-κλειδιά. 

Βιντεοδιαλέξεις, συνεντεύξεις ή ηχητικά αρχεία, καθώς και παρουσιάσεις, αναφορές, άρθρα και 

κεφάλαια βιβλίων χρησιμοποιούνται ως υλικά μελέτης. Κάθε εβδομάδα μελέτης περιλαμβάνει 

υλικά μελέτης και σχετικές δραστηριότητες μέσω των οποίων αναμένεται οι φοιτήτριες/τές να 

κατανοήσουν σε βάθος το υλικό μελέτης, να αναστοχαστούν με βάση τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις και εμπειρίες τους, να συνδέσουν τις πραγματικότητές τους με τη θεωρία και την 

επιστημονική γνώση, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις δεξιότητές τους στην ακαδημαϊκή 

γλώσσα (και συγκεκριμένα στην κατανόηση και παραγωγή επιστημονικών κειμένων), την έρευνα, 

τον ψηφιακό γραμματισμό, τη συνεργασία και τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Ο πολυτροπικός 

σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού στοχεύει να ανταποκριθεί στα διαφορετικά μαθησιακά 

στιλ και τις ποικίλες μαθησιακές ανάγκες των φοιτητριών/τών και να τις/τους εφοδιάσει με 

δεξιότητες απαραίτητες για τη γλωσσική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα. 

 

Επικοινωνία: 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:  

τηλ.: 2610 367306 - e-mail: lrm@eap.gr 

mailto:lrm@eap.gr
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Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες: 

 τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367650 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση 

1ο εξάμηνο  

LRM 50 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Κατάκτηση Δεύτερης Γλώσσας  (Υ¹, 10 ECTS) 

LRM 51 Μετανάστευση, Πολυγλωσσία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία  (Υ, 10 ECTS) 

LRM 52 Κριτική Παιδαγωγική  (Υ, 10 ECTS) 

2ο εξάμηνο  

LRM 53 Γλωσσική Διδασκαλία για Ενήλικες Πρόσφυγες και Μετανάστες  (Υ, 10 ECTS) 

LRM 54 Γλωσσική Διδασκαλία για Παιδιά με Προσφυγικό ή Μεταναστευτικό 

Υπόβαθρο  

(Υ, 10 ECTS) 

LRM 55 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού και Ψηφιακά Μέσα  (Υ, 10 ECTS) 

3ο εξάμηνο  

LRM 60 Εισαγωγή στην Αραβική Γλώσσα και στον Αραβικό Πολιτισμό  (Υ, 10 ECTS) 

LRM 61 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Διεθνές Δίκαιο για Πρόσφυγες και 

Μετανάστες 

(Υ, 10 ECTS) 

LRM 62 Μεθοδολογία της Έρευνας σε Πολύγλωσσα Περιβάλλοντα (Υ, 10 ECTS) 

4ο εξάμηνο  

LRM 63 Πρακτική Άσκηση  (Υ, 20 ECTS) 

LRM 64 Διπλωματική Εργασία  (Υ, 10 ECTS) 

Σημείωση:  

Υ¹: Υποχρεωτική  

  

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.  

Οι φοιτήτριες/τές μπορούν να επιλέξουν από μία (1) έως τρεις (3) Θεματικές Ενότητες το 

εξάμηνο.  

Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) Θ.Ε., θα πρέπει υποχρεωτικά να 

δηλώσετε την LRM50. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε. θα πρέπει να δηλώσετε 

υποχρεωτικά την LRM50 και την LRM51. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε τρεις (3) Θ.Ε. πρέπει να 

επιλέξετε τις LRM50, LRM51 και LRM52.  

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε κατά σειρά προτεραιότητας τις Θ.Ε. των επόμενων εξαμήνων 

ως εξής: 2ο εξάμηνο: 53, 54 και 55, 3ο εξάμηνο: 60, 61 62, εφόσον, κάθε φορά, έχετε 

ολοκληρώσει όλες τις Θ.Ε. του προηγούμενου εξαμήνου ή έχετε ήδη επιλέξει ταυτόχρονα όσες 

σας έχουν απομείνει (από το προηγούμενο εξάμηνο). 

Στο τέταρτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την Πρακτική Άσκηση (LRM63) θα 

πρέπει είτε να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τις Θ.Ε. των τριών πρώτων εξαμήνων, είτε να έχετε 

σε εκκρεμότητα την παράδοση της τελικής γραπτής εργασίας μέχρι και  δύο Θ.Ε. του τρίτου 

εξαμήνου.  

Τέλος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. των τριών πρώτων εξαμήνων, μπορείτε 

να προχωρήσετε στην εκπόνηση της  Διπλωματικής Εργασίας (LRM64). 

 

Θεματικές Ενότητες  

LRM50: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: LRM 50 

Πιστωτικές μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική  

mailto:info@eap.gr
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Εξάμηνο προσφερόμενο: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα: Αγγλικά  

Γενική Περιγραφή ΘΕ LRM 50  

Η ΘΕ LRM50 στοχεύει στην εμβάθυνση της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης των φοιτητών στο 

πεδίο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας με αναφορά στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας. 

Επιπλέον, η ΘΕ LRM 50 προσφέρει τις κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις για να διδάξουν το 

γλωσσικό μάθημα σε πρόσφυγες και μετανάστες και να πραγματοποιήσουν έρευνα στο πεδίο. Οι 

φοιτήτριες/τές θα επιμορφωθούν, ώστε να αναγνωρίζουν τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των 

διαφορετικών προσεγγίσεων στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας, να συγκρίνουν και να 

αξιολογούν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των διαφορετικών προσεγγίσεων στη μάθηση 

και τη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας και θα εισαχθούν σε σύγχρονες θεωρίες του 

ευρύτερου πεδίου της γλωσσικής εκπαίδευσης. Θα εξετάσουν τη διεθνή βιβλιογραφία που 

προσφέρει ποικίλες πληροφορίες για την εφαρμοσμένη γλωσσολογία και την κατάκτηση της 

δεύτερης γλώσσας, με τρόπο που όλες οι οπτικές αποκτούν τον χώρο τους στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να:  

- αναγνωρίζουν τις σημαντικότερες προσεγγίσεις στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας  

- αναγνωρίζουν τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών προσεγγίσεων στην 

κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας  

- ερμηνεύουν τη μάθηση της δεύτερης γλώσσας υπό το πρίσμα διαφορετικών 

προσεγγίσεων  

- συγκρίνουν και να αξιολογούν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των διαφορετικών 

προσεγγίσεων στη μάθηση και τη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας  

- κατανοούν τις κοινωνικο-πολιτισμικές ερμηνείες της γλώσσας και της επικοινωνίας  

- αναπτύξουν δεξιότητες αναφορικά με τον ψηφιακό γραμματισμό τους  

- αναπτύξουν και να εφαρμόσουν δεξιότητες αναφορικά με τις στρατηγικές (ηλεκτρονικής) 

μάθησής τους με στόχο να διευκολύνουν τη μαθησιακή τους εμπειρία  

- αναπτύξουν και να εφαρμόσουν δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής επιστημονικών 

κειμένων  

- είναι σε θέση να πραγματοποιούν μια μικρής κλίμακας έρευνα σχετικά με τη μάθηση και 

τη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας  

Γνωστικά Αντικείμενα  

- Προσεγγίσεις στην κατάκτηση της Δεύτερης Γλώσσας  

- Ψυχοσύνθεση και άλλες ατομικές διαφορές στην εκμάθηση της Δεύτερης Γλώσσας  

- Το γλωσσικό περιβάλλον  

- Σύγχρονες τάσεις και μελλοντικές κατευθύνσεις για το πεδίο  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη ΘΕ.  

Αξιολόγηση: Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πρέπει να πραγματοποιήσετε και να καταθέσετε 

8 από τις 16 εργασίες που προτείνονται και να εξασφαλίσετε βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 5 στις 

6 από τις πραγματοποιηθείσες δραστηριότητες. Αυτό αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού 

βαθμού της ΘΕ. Επίσης, η τελική και  η σύντομη γραπτή εργασία συνεισφέρουν στο 45% (≥5) και 

το 25% (≥5) αντίστοιχα  της τελικής βαθμολογίας. Μετά την κατάθεσή της, η γραπτή εργασία θα 

πρέπει να παρουσιαστεί από τον/τη φοιτητή/ρια, σε μέρα και ώρα που θα οριστεί από τον/την 

ΣΕΠ. Η παρουσίασή της γίνεται διαδικτυακά, είναι  υποχρεωτική και αντιστοιχεί στο 10% του 45% 

της τελικής εργασίας. 
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LRM51: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: LRM 51 

Πιστωτικές μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική  

Εξάμηνο προσφερόμενο: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα: Αγγλικά  

Γενική Περιγραφή ΘΕ LRM 51  

Η ΘΕ LRM51 «Μετανάστευση, Πολυγλωσσία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία» περιλαμβάνει 

ζητήματα γλώσσας, πολιτισμού και εθνικότητας/εθνότητας και εξετάζει τη μετανάστευση και την 

πολυγλωσσία ως παγκόσμιες πραγματικότητες, που οδηγούν σε καινοτόμους και δημιουργικούς 

τρόπους κατασκευής νοήματος στην εκπαίδευση. Θα εξετάσουμε τη διεθνή βιβλιογραφία, η 

οποία παρέχει μια ποικιλομορφία πληροφοριών για τη γλωσσική και πολιτισμική επαφή, με 

τρόπο που όλες οι οπτικές αποκτούν χώρο και φωνή στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση 

σε τυπικά ή μη-τυπικά πλαίσια είναι κεντρικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας γενιάς 

πολιτών, που θα είναι σε θέση να σέβονται τη διαφορετικότητα σε γλωσσικές, πολιτισμικές και 

άλλες αξίες, αντιμετωπίζοντάς την ως αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητάς τους, τόσο 

εκπαιδευτικά όσο και κοινωνικά.  

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να:  

- αναστοχάζονται να αποδομούν πιθανά στερεότυπά τους  

- εξετάζουν τη μετανάστευση και την πολυγλωσσία ως παγκόσμιες πραγματικότητες  

- αναγνωρίζουν προσεγγίσεις της γλωσσικής και πολιτισμικής επαφής ως αποτέλεσμα της 

μετανάστευσης  

- αναπτύξουν επίγνωση των σύνθετων εκπαιδευτικών και κοινωνικών προκλήσεων που 

αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο  

- επαναπροσδιορίσουν τα φαινόμενα της μετανάστευσης και της πολυγλωσσίας μέσω 

μιας κριτικής προσέγγισης των ιδεολογικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων που 

περιλαμβάνουν  

- χρησιμοποιούν διαδραστικά μέσα αναπαράστασης της πληροφορίας (π.χ. infographics, 

διαδραστικοί χάρτες)  

- αναπτύξουν δεξιότητες σχετικά με τον ψηφιακό γραμματισμό τους  

- αναπτύξουν και να εφαρμόσουν δεξιότητες σχετικά με τις στρατηγικές (ηλεκτρονικής) 

μάθησής τους, ώστε να διευκολύνουν τη μαθησιακή τους εμπειρία  

- αναπτύξουν και να εφαρμόσουν δεξιότητες ακαδημαϊκής ανάγνωσης και γραφής  

- Να είναι σε θέση να πραγματοποιούν μια μικρής κλίμακας έρευνα σχετικά με τη 

μετανάστευση και τη γλώσσα  

Γνωστικά αντικείμενα 

- Μετανάστευση και Πολυγλωσσία ως Παγκόσμια Φαινόμενα  

- Γλώσσα και Πολιτισμός 

- Γλώσσα και Εθνικότητα 

- Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Εκπαίδευση 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη ΘΕ. 

Αξιολόγηση: Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πρέπει να πραγματοποιήσετε και να καταθέσετε 

8 από τις 16 εργασίες που προτείνονται και να εξασφαλίσετε βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 5 στις 

6 από τις πραγματοποιηθείσες δραστηριότητες. Αυτό αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού 

βαθμού της ΘΕ. Επίσης, η τελική και  η σύντομη γραπτή εργασία συνεισφέρουν στο 45% (≥5) και 

το 25% (≥5) αντίστοιχα  της τελικής βαθμολογίας. Μετά την κατάθεσή της, η γραπτή εργασία θα 
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πρέπει να παρουσιαστεί από τον/τη φοιτητή/ρια, σε μέρα και ώρα που θα οριστεί από τον/την 

ΣΕΠ. Η παρουσίασή της γίνεται διαδικτυακά, είναι  υποχρεωτική και αντιστοιχεί στο 10% του 45% 

της τελικής εργασίας. 

 

LRM52: ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: LRM 52 

Πιστωτικές μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική  

Εξάμηνο προσφερόμενο: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα: Αγγλικά  

Γενική Περιγραφή ΘΕ LRM 52 

Σε αυτή τη Θεματική Ενότητα οι φοιτητές/ριες θα εισαχθούν στις βασικές αρχές της θεωρίας της 

κριτικής παιδαγωγικής. Η κριτική παιδαγωγική είναι μια θεωρία της εκπαίδευσης, η οποία:  

Α) προσφέρει στους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να αναστοχαστούν σχετικά με 

τις δικές τους εκπαιδευτικές αντιλήψεις, πρακτικές και διεργασίες ώστε να συζητήσουν τη θέση 

τους ως εκπαιδευτικών της κυρίαρχης κουλτούρας,  

Β) δίνει στις/στους εκπαιδευτικούς τη φωνή και τα εργαλεία για να αναστοχαστούν σχετικά με τη 

διδακτικές επιλογές τους λαμβάνοντας υπόψη την κριτική σκέψη των μαθητών τους,  

Γ) εφοδιάζει τους/τις εκπαιδευτικούς με εργαλεία ώστε να καταστήσουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία ενδυναμωτική για τους μαθητές τους, και  

Δ) προωθεί την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη μέσω της έρευνας-δράση μέσα στο 

σχολείο αλλά και μέσα στην κοινότητα.  

Οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να εξετάσουν κριτικά την έννοια της γλώσσας σε σχέση με την 

εξουσία και την ιδεολογία, και να εμπλακούν κριτικά στη συζήτηση σχετικά με τα ιδεολογικά 

χαρακτηριστικά της γλώσσας και του ρόλου της ως σημαντικού εργαλείου σε διαδικασίες 

διεκδίκησης της κοινωνικής και πολιτικής εξουσίας. Αναγνωρίζοντας τα γλωσσικά σενάρια στα 

σχολεία και στην κοινωνία, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να αναπτύξουν την κριτική τους 

συνείδηση, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση αναστοχαστικής/ 

διδακτικής πράξης.  

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να:  

- αναγνωρίζουν τη σχέση ανάμεσα στη γλώσσα, την ιδεολογία και την εξουσία  

- εμπλακούν σε μια κριτική ανάλυση της πραγματικότητας  

- αποκτήσουν μια γενική εικόνα για τη θέση της γλώσσας στην κοινωνία  

- συνδιαμορφώσουν χώρους για επιστημονικό διάλογο  

- αναγνωρίζουν τη γλώσσα ως κριτικό εργαλείο για τον μετασχηματισμό της διδασκαλίας 

σε μέσο αποκάλυψης της πραγματικότητας, καταπολέμησης της αδικίας και κατάκτησης 

της έννοιας «educated hope» (‘βάσιμης ελπίδας’)  

- αναπτύξουν κριτική συνείδηση που μπορεί να τροφοδοτήσει τη διδακτική πρακτική  

- αντιλαμβάνονται το πώς οι λέξεις μπορούν να αποκαλύψουν τον μηχανισμό της 

καταπίεσης  

- αναπτύξουν και να εφαρμόζουν την κριτική γλωσσική τους επίγνωση  

- αναπτύξουν και να εφαρμόζουν δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής επιστημονικών 

κειμένων  

- εμπλέκονται στη δράση σχετικά με προσφυγικές ή μεταναστευτικές κοινότητες στις 

τοπικές τους κοινωνίες  

Γνωστικά Αντικείμενα  
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- Ιδεολογίες, Εξουσία και Γλώσσα  

- Εθνικισμός, Ταυτότητα και Popular Culture  

- Γλωσσική Ποικιλομορφία και Κοινωνική Δικαιοσύνη  

- Κριτική Εκπαίδευση και Κοινωνική Αλλαγή  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη ΘΕ. 

Αξιολόγηση: Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πρέπει να πραγματοποιήσετε και να καταθέσετε 

8 από τις 16 εργασίες που προτείνονται και να εξασφαλίσετε βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 5 στις 

6 από τις πραγματοποιηθείσες δραστηριότητες. Αυτό αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού 

βαθμού της ΘΕ. Επίσης, η τελική και  η σύντομη γραπτή εργασία συνεισφέρουν στο 45% (≥5) και 

το 25% (≥5) αντίστοιχα  της τελικής βαθμολογίας. Μετά την κατάθεσή της, η γραπτή εργασία θα 

πρέπει να παρουσιαστεί από τον/τη φοιτητή/ρια, σε μέρα και ώρα που θα οριστεί από τον/την 

ΣΕΠ. Η παρουσίασή της γίνεται διαδικτυακά, είναι  υποχρεωτική και αντιστοιχεί στο 10% του 45% 

της τελικής εργασίας. 

 

LRM53: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: LRM 53 

Πιστωτικές μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική  

Εξάμηνο προσφερόμενο: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα: Αγγλικά  

Γενική Περιγραφή ΘΕ LRM 53  

Αυτή η Θεματική Ενότητα έχει ως στόχο να εισαγάγει τις/τους φοιτήτριες/τές σε σύγχρονα 

ζητήματα της γλωσσικής μάθησης στο πλαίσιο της γλωσσικής και πολιτισμικής επαφής. 

Περιλαμβάνει συζητήσεις σχετικά με τις έννοιες του δανεισμού, της μεταφοράς, της εναλλαγής 

κωδίκων και των επικοινωνιακών λειτουργιών των φαινομένων γλωσσικής επαφής. Στο πλαίσιο 

αυτού του μαθήματος θα συζητήσουμε επίσης ζητήματα των ιδιαίτερων αναγκών ενήλικων 

προσφύγων και μεταναστών/ριών, θα εξετάσουμε εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί για 

τις ανάγκες ενήλικων μεταναστών/ριών που μαθαίνουν μια δεύτερη/ξένη γλώσσα. Θα 

διερευνήσουμε καινοτόμους και εναλλακτικούς τρόπους διευκόλυνσης των ενήλικων 

μαθητευόμενων στην ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων, όπως είναι το παιχνίδι ρόλων 

και τα ψηφιακά σενάρια. Έχοντας μελετήσει τη σχετική βιβλιογραφία και το εκπαιδευτικό υλικό, 

οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν το δικό τους υλικό για έναν πληθυσμό 

ενήλικων μαθητών/ριών προσφυγικής ή μεταναστευτικής καταγωγής, υλικό το οποίο θα 

ανταποκρίνεται στις μοναδικές ανάγκες του συγκεκριμένου πληθυσμού, με βάση δηλαδή το 

γλωσσικό επίπεδό, τις πολιτισμικές αξίες και τις καθημερινές ανάγκες του.  

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να:  

- εκτιμούν την επικοινωνιακή αξία των φαινομένων γλωσσικής επαφής  

- συζητούν τις λειτουργίες της παράλληλης χρήσης διαφορετικών γλωσσών  

- προσεγγίζουν με κριτικό τρόπο το υπάρχον υλικό για τη διδασκαλία της δεύτερης 

γλώσσας  

- εκτιμούν τις συγκεκριμένες ανάγκες ενήλικων μαθητών/ριών με προσφυγικό ή 

μεταναστευτικό υπόβαθρο 

- αναπτύσσουν το δικό τους υλικό που θα μπορούσε να ανταποκρίνεται στις γλωσσικές 

ανάγκες ενήλικων προσφύγων ή μεταναστών που μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα  

Γνωστικά Αντικείμενα  

- Ενταξιακή Εκπαίδευση για Ενήλικες  
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- Ανάλυση Αναγκών, Σχεδιασμός Μαθήματος, Διαχείριση Τάξης και Αξιολόγηση  

- Πλαισιοθετημένη και Συνεργατική Μάθηση: Διαδικτυακές και Διά Ζώσης Κοινότητες 

Πρακτικής  

- Προσεγγίσεις και Μεθοδολογίες  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη ΘΕ.  

Αξιολόγηση: Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πρέπει να πραγματοποιήσετε και να καταθέσετε 

8 από τις 16 εργασίες που προτείνονται και να εξασφαλίσετε βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 5 στις 

6 από τις πραγματοποιηθείσες δραστηριότητες. Αυτό αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού 

βαθμού της ΘΕ. Επίσης, η τελική και  η σύντομη γραπτή εργασία συνεισφέρουν στο 45% (≥5) και 

το 25% (≥5) αντίστοιχα  της τελικής βαθμολογίας. Μετά την κατάθεσή της, η γραπτή εργασία θα 

πρέπει να παρουσιαστεί από τον/τη φοιτητή/ρια, σε μέρα και ώρα που θα οριστεί από τον/την 

ΣΕΠ. Η παρουσίασή της γίνεται διαδικτυακά, είναι  υποχρεωτική και αντιστοιχεί στο 10% του 45% 

της τελικής εργασίας. 

 

LRM54: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Κωδικός Θ.Ε.: LRM 54 

Πιστωτικές μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική  

Εξάμηνο προσφερόμενο: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα: Αγγλικά  

Γενική Περιγραφή ΘΕ LRM 54  

Αυτή η Θεματική Ενότητα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητριών/τών σε τρέχοντα ζητήματα 

της εκμάθησης/διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από 

εξαιρετική αστάθεια και πολιτισμική-γλωσσική ασυνέχεια. Οι μαθητές μας είναι παιδιά με 

μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό υπόβαθρο που είτε έχουν είτε δεν έχουν σχολική εμπειρία 

από τη χώρα καταγωγής τους. Είναι ανάγκη να κατανοήσουμε τις προϋπάρχουσες γνώσεις που 

φέρουν, τα γλωσσικά τους ρεπερτόρια, την εκπαιδευτική τους εμπειρία. Εξετάζουμε τρόπους για 

τη γεφύρωση της παλιάς και της νέας γνώσης, της/των πρώτης/ων γλώσσας/ών και της σχολικής 

γλώσσας. Ο κύριος στόχος μας είναι να κατανοήσουμε, να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους, να 

δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και ενδυναμωτικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στα παιδιά να 

νιώθουν αποδεκτά και να μαθαίνουν αξιοποιώντας παράλληλα όλη τη γλωσσική γνώση που 

διαθέτουν. Στο πλαίσιο αυτής της ΘΕ θα συζητήσουμε ζητήματα διγλωσσίας και εκμάθησης της 

δεύτερης γλώσσας, διαγλωσσικότητας, σκαλωσιών μάθησης, παραγωγής νοήματος και 

γραμματισμού σε γλωσσικά ποικιλόμορφα περιβάλλοντα. Θα διερευνήσουμε καινοτόμους και 

εναλλακτικούς τρόπους διευκόλυνσης των παιδιών να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους 

δεξιότητες, τον διγραμματισμό τους και την αυτοεκτίμησή τους.  

Έχοντας μελετήσει τη σχετική βιβλιογραφία και το εκπαιδευτικό υλικό, οι φοιτήτριες/τές θα 

έχουν την ευκαιρία να προτείνουν εκπαιδευτικές προτάσεις, να αναπτύξουν το δικό τους 

εκπαιδευτικό υλικό για έναν πληθυσμό παιδιών με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο, 

υλικό το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του συγκεκριμένου πληθυσμού, 

λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το γλωσσικό επίπεδο, τις πολιτισμικές αξίες και τις καθημερινές 

τους ανάγκες.  

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να:  

- είναι σε θέση να δημιουργούν το γλωσσικό και εκπαιδευτικό προφίλ (πορτρέτο) παιδιών 

με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο  
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- εκτιμούν την αξία της προϋπάρχουσας γνώσης και της/των πρώτης/ων γλώσσας/ών για 

την εκμάθηση/διδασκαλία μιας δεύτερης γλώσσας  

- συζητούν τις λειτουργίες της παράλληλης χρήσης διαφορετικών γλωσσών  

- προσεγγίζουν κριτικά το υλικό που είναι διαθέσιμο για τη διδασκαλία μιας δεύτερης 

γλώσσας  

- εκτιμούν τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών προσφυγικού/μεταναστευτικού υπόβαθρου 

ως ατόμων που μαθαίνουν γλώσσα  

- αναπτύξουν το δικό τους υλικό που θα ανταποκρίνεται στις γλωσσικές ανάγκες παιδιών 

με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο που μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα  

Γνωστικά αντικείμενα 

- Τυπική και Άτυπη Ενταξιακή Εκπαίδευση για Παιδιά 

- Κοινωνιογλωσσικό Προφίλ Παιδιών, Σχεδιασμός Μαθήματος, Διαχείριση Τάξης και 

Αξιολόγηση 

- Πλαισιοθετημένη και Συνεργατική Μάθηση 

- Προσεγγίσεις και Μεθοδολογίες 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη ΘΕ. 

Αξιολόγηση: Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πρέπει να πραγματοποιήσετε και να καταθέσετε 

8 από τις 16 εργασίες που προτείνονται και να εξασφαλίσετε βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 5 στις 

6 από τις πραγματοποιηθείσες δραστηριότητες. Αυτό αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού 

βαθμού της ΘΕ. Επίσης, η τελική και  η σύντομη γραπτή εργασία συνεισφέρουν στο 45% (≥5) και 

το 25% (≥5) αντίστοιχα  της τελικής βαθμολογίας. Μετά την κατάθεσή της, η γραπτή εργασία θα 

πρέπει να παρουσιαστεί από τον/τη φοιτητή/ρια, σε μέρα και ώρα που θα οριστεί από τον/την 

ΣΕΠ. Η παρουσίασή της γίνεται διαδικτυακά, είναι  υποχρεωτική και αντιστοιχεί στο 10% του 45% 

της τελικής εργασίας. 

 

LRM55: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: LRM 55 

Πιστωτικές μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική  

Εξάμηνο προσφερόμενο: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα: Αγγλικά  

Γενική Περιγραφή ΘΕ LRM 55  

Τα ψηφιακά μέσα και οι τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών έχουν αλλάξει τις δεξιότητες 

και τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για την ολοκληρωμένη συμμετοχή στη ζωή και στα 

εργασιακά περιβάλλοντα του 21ου αιώνα. Ο στόχος αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι να 

εξοικειώσει τις/τους φοιτήτριες/τές με τους νέους αναδυόμενους γραμματισμούς σε σχολικά και 

εξωσχολικά πλαίσια καθώς η ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία οδηγεί στην αύξηση των μέσων 

καιτ των τρόπων αναπαράστασης και επικοινωνίας. Ειδικότερα, οι φοιτήτριες/τές θα έρθουν σε 

επαφή με τις σημαντικότερες θεωρίες εκπαιδευτικού σχεδιασμού και θα αποκτήσουν επίγνωση 

των τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών καινοτομιών. Θα εκπαιδευθούν στο να 

κατανοούν και να ασκούν κριτική στη μάθηση μέσω τεχνολογίας και να εφαρμόζουν αυτές τις 

δεξιότητες στη διδασκαλία στο πλαίσιο τυπικών, μη τυπικών και άτυπων σχολικών 

περιβαλλόντων. Επιπλέον, οι φοιτήτριες/τές θα γνωρίσουν μαθησιακές και διδακτικές 

τεχνολογίες, θα αναζητήσουν ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, και θα σχεδιάσουν και θα 

αναπτύξουν μαθησιακά αντικείμενα και εκπαιδευτικά σενάρια που αφορούν τη μάθηση και τη 

διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας.  

Μαθησιακά αποτελέσματα:  
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Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να:  

- συζητούν σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας στη σχολική αλλαγή  

- αναστοχάζονται σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας στην ένταξη των μεταναστών/ριών 

και των προσφύγων  

- αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες  

- αναπτύξουν επίγνωση του τι σημαίνει γραμματισμός στον 21ο αιώνα  

- είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να ασκούν κριτική στις σημαντικότερες θεωρίες και 

τάσεις στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας  

- είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να δημιουργούν μαθησιακά περιβάλλοντα που 

αξιοποιούν την τεχνολογία και υποστηρίζουν τη μάθηση όλων των μαθητριών/τών  

- είναι σε θέση να ενσωματώνουν τα νέα σε παλαιότερα μέσα, και τους νέους στους 

παλαιότερους γραμματισμούς και τις κοινωνικές πρακτικές  

- αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών σεναρίων που 

αφορούν τη μάθηση της δεύτερης γλώσσας  

- αναπτύξουν καλές πρακτικές σχετικά με τον σχεδιασμό και τη χρήση ψηφιακών μέσων 

σε μαθησιακά περιβάλλοντα  

- εφαρμόζουν τις θεωρίες μάθησης για να συζητούν αναφορικά με τον ρόλο της 

τεχνολογίας στη δημιουργία ουσιαστικών και μαθησιακών εμπειριών για τις/τους 

μαθήτριες/τές  

Γνωστικά αντικείμενα 

- Τεχνολογία, Αλλαγή του Σχολείου και Ένταξη 

- Αναδυόμενες Διαδικτυακές Τεχνολογίες και Μάθηση 

- Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός 

- Διαδικτυακή Γλωσσική Διδασκαλία και Μάθηση 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη ΘΕ. 

Αξιολόγηση: Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πρέπει να πραγματοποιήσετε και να καταθέσετε 

8 από τις 16 εργασίες που προτείνονται και να εξασφαλίσετε βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 5 στις 

6 από τις πραγματοποιηθείσες δραστηριότητες. Αυτό αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού 

βαθμού της ΘΕ. Επίσης, η τελική και  η σύντομη γραπτή εργασία συνεισφέρουν στο 45% (≥5) και 

το 25% (≥5) αντίστοιχα  της τελικής βαθμολογίας. Μετά την κατάθεσή της, η γραπτή εργασία θα 

πρέπει να παρουσιαστεί από τον/τη φοιτητή/ρια, σε μέρα και ώρα που θα οριστεί από τον/την 

ΣΕΠ. Η παρουσίασή της γίνεται διαδικτυακά, είναι  υποχρεωτική και αντιστοιχεί στο 10% του 45% 

της τελικής εργασίας. 

 

LRM60: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ  

Κωδικός Θ.Ε.: LRM 60 

Πιστωτικές μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική  

Εξάμηνο προσφερόμενο: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα: Αγγλικά  

Γενική Περιγραφή ΘΕ LRM 60  

Οι πρόσφατες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα και την Ευρώπη 

δημιουργούν την πρόκληση για τους/τις εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν πτυχές της αραβικής 

γλώσσας και του αραβικού πολιτισμού, να εκτιμήσουν τη συνθετότητά του και να είναι σε θέση 

να επιχειρούν συγκρίσεις ανάμεσα σε στοιχεία των αραβικών και των ευρωπαϊκών γλωσσών και 

πολιτισμών. Οι φοιτήτριες/τές θα εισαχθούν σε έναν κόσμο εξαιρετικής ποικιλομορφίας και θα 

διδαχθούν την αραβική γραφή όπως και ζητήματα που αφορούν ποικίλες διαλέκτους της 
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αραβικής γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην αραβική 

ποικιλία της Μέσης Ανατολής.  

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να :  

-  αποκτήσουν χρήσιμη γνώση της αραβικής γλώσσας και του αραβικού πολιτισμού  

- εκτιμήσουν πτυχές του αραβικού πολιτισμού και των περίπλοκων στοιχείων του  

- είναι σε θέση να συγκρίνουν τις ευρωπαϊκές και τις αραβικές γλώσσες που μπορεί να 

είναι χρήσιμες για τους/τις αραβόφωνους/νες μαθητές/ριες  

Γνωστικά αντικείμενα 

- Ιστορία του Αραβικού Πολιτισμού Από την Κλασική Περίοδο ως Σήμερα 

- Θρησκευτική, Εθνική και Γλωσσική Ποικιλομορφία στον Αραβικό Κόσμο 

- Κοινωνικά Ζητήματα: Παράδοση, Οικογένεια, Εκπαίδευση, Αραβικές Κοινότητες της 

Διασποράς  

- Αραβική Γλώσσα: Αλφάβητο, Ανάγνωση, Γραφή, Απλές Συνομιλίες. Αραβικές Διάλεκτοι 

και Σύγχρονη Πρότυπη Αραβική. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη ΘΕ. 

Αξιολόγηση: Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πρέπει να πραγματοποιήσετε και να καταθέσετε 

8 από τις 16 εργασίες που προτείνονται και να εξασφαλίσετε βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 5 στις 

6 από τις πραγματοποιηθείσες δραστηριότητες. Αυτό αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού 

βαθμού της ΘΕ. Επίσης, η τελική και  η σύντομη γραπτή εργασία συνεισφέρουν στο 45% (≥5) και 

το 25% (≥5) αντίστοιχα  της τελικής βαθμολογίας. Μετά την κατάθεσή της, η γραπτή εργασία θα 

πρέπει να παρουσιαστεί από τον/τη φοιτητή/ρια, σε μέρα και ώρα που θα οριστεί από τον/την 

ΣΕΠ. Η παρουσίασή της γίνεται διαδικτυακά, είναι  υποχρεωτική και αντιστοιχεί στο 10% του 45% 

της τελικής εργασίας. 

 

LRM61: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: LRM 61 

Πιστωτικές μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική  

Εξάμηνο προσφερόμενο: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα: Αγγλικά  

Γενική Περιγραφή ΘΕ LRM 61  

Η μετανάστευση είναι ένα από τα πιο φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα στην Ευρώπη και σε άλλες 

περιοχές του κόσμου σήμερα. Οι μετανάστριες/τες και οι πρόσφυγες συχνά αντιμετωπίζουν 

αδικαιολόγητη ή ακόμη και παράνομη συμπεριφορά σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματά 

τους. Ο στόχος αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι να προσφέρει στους/τις φοιτητές/ριες ένα 

θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο 

για μετανάστριες/τες και πρόσφυγες. Οι φοιτήτριες/τές θα συζητήσουν την έννοια των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων, τους στόχους και το περιεχόμενό της, και θα μελετήσουν το 

ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο για τους/τις πρόσφυγες και μετανάστριες/τες. Θα 

συζητήσουν επίσης για την εξαναγκαστική μετανάστευση από μια ιστορική και ανθρωπιστική 

οπτική και θα ενθαρρυνθούν να αναστοχαστούν για τον ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμών και των 

διεθνών οργανισμών σε ζητήματα που αφορούν στη μετανάστευση και τις διαδικασίες ασύλου 

σε πρόσφυγες.  

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να:  
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- αποκτήσουν σε βάθος γνώση των τρεχουσών εξελίξεων σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο και την αποδημοκρατικοποίηση  

- αατανοήσουν την περίπλοκη φύση της εξαναγκαστικής μετανάστευσης και της 

προσφυγιάς  

- εξοικειωθούν με νομικά κείμενα που αφορούν σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου  

- κατανοήσουν το νομικό πλαίσιο για τους/τις πρόσφυγες και τα δικαιώματά τους  

- αναπτύξουν μια εις βάθος κατανόηση θεωριών, εννοιών και μεθόδων που αφορούν την 

εξαναγκαστική μετανάστευση και τους/τις πρόσφυγες  

- πραγματοποιούν μια μικρής κλίμακας έρευνα σε ποικιλόμορφα περιβάλλοντα  

- αναγνωρίζουν και να συζητούν με κριτικό τρόπο τις διαδικασίες και τις πρακτικές των 

διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα  

Γνωστικά αντικείμενα 

- Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ιστορία και Εύρος μιας Έννοιας 

- Ευρωπαϊκά και Διεθνή Νομικά Κείμενα για Πρόσφυγες και Μετανάστες  

- Άσυλο και Δικαιώματα των Προσφύγων: Μελέτες Περίπτωσης 

- Η Ευρώπη ως Οχυρό και η Κατασκευή της Παρανομίας 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη ΘΕ. 

Αξιολόγηση: Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πρέπει να πραγματοποιήσετε και να καταθέσετε 

8 από τις 16 εργασίες που προτείνονται και να εξασφαλίσετε βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 5 στις 

6 από τις πραγματοποιηθείσες δραστηριότητες. Αυτό αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού 

βαθμού της ΘΕ. Επίσης, η τελική και  η σύντομη γραπτή εργασία συνεισφέρουν στο 45% (≥5) και 

το 25% (≥5) αντίστοιχα  της τελικής βαθμολογίας. Μετά την κατάθεσή της, η γραπτή εργασία θα 

πρέπει να παρουσιαστεί από τον/τη φοιτητή/ρια, σε μέρα και ώρα που θα οριστεί από τον/την 

ΣΕΠ. Η παρουσίασή της γίνεται διαδικτυακά, είναι  υποχρεωτική και αντιστοιχεί στο 10% του 45% 

της τελικής εργασίας. 

 

LRM62:   ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: LRM 62 

Πιστωτικές μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική  

Εξάμηνο προσφερόμενο: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα: Αγγλικά  

Γενική Περιγραφή ΘΕ LRM 62  

Αυτή η Θεματική Ενότητα έχει ως στόχο να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/ριες σε ερευνητικές 

μεθοδολογίες που εφαρμόζονται σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα και αναφέρονται στο σχολείο 

και την κοινωνία, σε παιδιά και σε ενήλικες. Θα ανακαλύψουμε ερευνητικές μεθόδους τόσο για 

την ποσοτική όσο και για την ποιοτική έρευνα. Η έμφαση θα δοθεί στην ποιοτική έρευνα, όπως 

για παράδειγμα στην εθνογραφική παρατήρηση, στην έρευνα πεδίου, στην έρευνα-δράση με μια 

κριτική προσέγγιση, ιστορίες ζωής, και μελέτες περίπτωσης σχετικά με πολύγλωσσα 

περιβάλλοντα μετανάστευσης και εγκλεισμού σε καταυλισμούς προσφύγων. Σε αυτό το πλαίσιο 

θα εξετάσουμε έρευνες (μεθόδους και αποτελέσματα) που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 

μεγάλης κλίμακας προγραμμάτων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες που ασχολούνται με 

μαθητές/ριες προσφυγικής και μεταναστευτικής καταγωγής στα σχολεία και σε μη-τυπικά ή 

άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια, καθώς και με τοπικές μειονοτικοποιημένες ομάδες (π.χ. η 

μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, Ελλάδα).  

Οι ομάδες στόχοι της έρευνάς μας, θα είναι μαθήτριες/τές και ενήλικες, μετανάστριες/τες, 

πρόσφυγες, τοπικές μειονότητες, αλλά και κοινότητες της διασποράς.  
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Έχοντας μελετήσει τη σχετική βιβλιογραφία και ερευνητικές αναφορές, οι φοιτήτριες/τές θα 

έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δικές τους ερευνητικές προτάσεις για μια 

συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, να κατονομάσουν τους κύριους ερευνητικούς στόχους, να επιλέξουν 

το κατάλληλο μεθοδολογικό εργαλείο, να σχεδιάσουν τα ερευνητικά βήματα, να δημιουργήσουν 

ένα χρονοδιάγραμμα, να αναζητήσουν βιβλιογραφία. Θα ενθαρρυνθεί η έρευνα σε 

περιβάλλοντα των ίδιων των φοιτητών, στις οικογένειές τους, στις κοινότητές τους, στο 

κοινωνικό τους περιβάλλον, κλπ.  

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να:  

- είναι σε θέση να διακρίνουν ανάμεσα στις διαφορετικές ερευνητικές μεθόδους  

- είναι σε θέση να αναζητούν βιβλιογραφία και ερευνητικές αναφορές  

- είναι σε θέση να διαβάζουν με κριτικό τρόπο ερευνητικά αποτελέσματα  

- μπορούν να δουν τον εαυτό τους ως συμμέτοχο-ερευνήτρια/τή στην επαγγελματική ζωή 

τους  

- είναι σε θέση να σχεδιάζουν μια ερευνητική πρόταση και να υλοποιούν τη δική τους 

έρευνα  

- είναι σε θέση να συσχετίζουν διαλογικές πρακτικές και πολύγλωσσα (και) κοινωνικά 

περιβάλλοντα με μια κριτική οπτική  

- οριοθετούν ένα πρόβλημα, να ενθαρρύνουν τη χρήση νέων τρόπων αντιμετώπισης του 

προβλήματος και να επιχειρούν παρεμβάσεις  

- δημιουργούν έναν χώρο αμοιβαίας ενδυνάμωσης ανάμεσα στις/στους ερευνήτριες/τές 

και την ομάδα-στόχο των προσφύγων και των μεταναστριών/τών κατά τη διάρκεια της 

ερευνητικής διαδικασίας  

Γνωστικά αντικείμενα 

- Η Έρευνα ως Στάδιο Ένταξης για Πρόσφυγες και Μετανάστες 

- Ερευνώντας Πολυγλωσσικά 

- Κριτική Ανάλυση Λόγου, Κριτική Έρευνα-Δράση 

- Φωνές Προσφύγων και Μεταναστών 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη ΘΕ. 

Αξιολόγηση: Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πρέπει να πραγματοποιήσετε και να καταθέσετε 

8 από τις 16 εργασίες που προτείνονται και να εξασφαλίσετε βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 5 στις 

6 από τις πραγματοποιηθείσες δραστηριότητες. Αυτό αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού 

βαθμού της ΘΕ. Επίσης, η τελική και  η σύντομη γραπτή εργασία συνεισφέρουν στο 45% (≥5) και 

το 25% (≥5) αντίστοιχα  της τελικής βαθμολογίας. Μετά την κατάθεσή της, η γραπτή εργασία θα 

πρέπει να παρουσιαστεί από τον/τη φοιτητή/ρια, σε μέρα και ώρα που θα οριστεί από τον/την 

ΣΕΠ. Η παρουσίασή της γίνεται διαδικτυακά, είναι  υποχρεωτική και αντιστοιχεί στο 10% του 45% 

της τελικής εργασίας. 

 

LRM63: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: LRM 63 

Πιστωτικές μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική  

Εξάμηνο προσφερόμενο: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα: Αγγλικά  

Γενική Περιγραφή ΘΕ LRM 63  

Κατά τη διάρκεια του 4ου εξαμήνου των σπουδών τους, ο φοιτητές/ριες αναμένεται να 

πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση με συνολική διάρκεια 250 ωρών. Σε αυτό το 
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χρονικό διάστημα, περιλαμβάνεται η προετοιμασία, πραγματοποίηση, αξιολόγηση και αναφορά 

της ολοκλήρωσης γλωσσικών μαθημάτων μιας γλώσσας σε ομάδα παιδιών ή ενήλικων με 

προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο. Τα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ένα 

τυπικό ή άτυπο εκπαιδευτικό πλαίσιο στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή κατοικίας των 

φοιτητών/ριών ή να αποτελούν παρεμβάσεις σε ατομικό επίπεδο ή μελέτες περίπτωσης (case 

studies).  

Αξιολόγηση 

H πρακτική άσκηση θα αξιολογηθεί από επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/ρια που θα οριστεί για 

αυτήν και θα βαθμολογηθεί τόσο για το περιεχόμενο της πραγματοποιηθείσας εκπαιδευτικής 

παρέμβασης, όσο και για την περιγραφή και επιστημονική αρτιότητα της τελικής αναφοράς.  

Προαπαιτούμενα: Για να είναι σε θέση να ξεκινήσουν και πραγματοποιήσουν την πρακτική τους 

άσκηση οι φοιτήτριες/τές, είναι απαραίτητο να έχουν παρακολουθήσει όλες τις εννέα (9) Θ.Ε. 

του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εξαμήνου. 

Σημείωση: Οι φοιτήτριες/τές έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν στη Θ.Ε. LRM63, ακόμα και αν 

έχουν σε εκκρεμότητα την παράδοση της τελικής γραπτής εργασίας μέχρι και  δύο Θ.Ε. του 

τρίτου εξαμήνου.  

 

LRM64: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: LRM 64 

Πιστωτικές μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική  

Εξάμηνο προσφερόμενο: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα: Αγγλικά  

Γενική Περιγραφή ΘΕ LRM 64  

Οι φοιτήτριες/τές επιλέγουν το θέμα της διπλωματικής τους εργασίας από μια λίστα 

προτεινόμενων θεμάτων που προσφέρονται από τους/τις συντονιστές/ριες των ΘΕ. Το πιο 

εξειδικευμένο περιεχόμενο της διπλωματικής εργασίας συναποφασίζεται με την/τον 

επιβλέπουσα/οντα καθηγήτρια/τη της/του κάθε φοιτήτριας/τή.  

Προαπαιτούμενα: Για να είναι σε θέση να ξεκινήσουν και να εκπονήσουν τη διπλωματική τους 

εργασία οι φοιτήτριες/τές, είναι απαραίτητο να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει 

επιτυχώς όλες τις 9 ΘΕ του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εξαμήνου. 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Δημόσια Ιστορία» είναι η μελέτη των τρόπων με τους οποίους το 

παρελθόν ανασυγκροτείται, διαχέεται και αποτυπώνεται στη δημόσια σφαίρα μέσα από τις 

τελετές και τους εορτασμούς, τα μνημεία και τα μουσεία, τα σχολεία και τους άλλους κρατικούς 

θεσμούς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον κινηματογράφο, το διαδίκτυο κ.τ.ό. Ο σκοπός του 

Π.Μ.Σ. είναι διπλός: αφενός να εντρυφήσει στις ιδιαιτερότητες των νέων μορφών παραγωγής 

ιστορικής γνώσης και κουλτούρας και, αφετέρου, να προετοιμάσει επιστημονικά όσους 

επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά σε φορείς που διαχειρίζονται το παρελθόν στη 

δημόσια σφαίρα. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την ολοκλήρωση του, προγράμματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
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- να αντιλαμβάνονται τη σημασία της δημόσιας ιστορίας ως διακριτού επιστημονικού 

πεδίου, 

- να εκλαϊκεύουν την ακαδημαϊκά παραγόμενη ιστορική γνώση, 

- να διαχέουν τεκμηριωμένη ιστορική γνώση στη δημόσια σφαίρα με τη χρήση 

πολυτροπικών μέσων και τεχνικών, 

- να οργανώνουν δράσεις με ιστορικό περιεχόμενο 

- να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για την παραγωγή ιστορικού υλικού, 

- να επιμελούνται ιστορικά ντοκιμαντέρ και ιστορικές σελίδες στο διαδίκτυο, 

- να εκπονούν εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διάχυση της ιστορικής γνώσης και 

σκέψης, να οργανώνουν παρουσιάσεις εκθεμάτων σε μουσεία και αρχειακές συλλογές, 

να διεξάγουν σεμινάρια και εργαστήρια Ιστορίας κ.τ.ό., 

- να συνδέουν τις ποικίλες μορφές δημιουργικής έκφρασης (ζωγραφική, μουσική, θέατρο, 

χορός, γκράφιτι, κόμικ κλπ.) με το ενδιαφέρον για την ιστορία, 

- να καλλιεργούν, μέσα από ειδικά σεμινάρια, στο προσωπικό της δημόσιας διοίκησης και 

του ιδιωτικού τομέα την ιστορική συνείδηση με στόχο τη διαφύλαξη, οργάνωση και 

αξιοποίηση των αρχείων τους και να προωθούν την προβολή της ιστορίας τους. 

 

Διάρκεια φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι 

τέσσερα (4) εξάμηνα. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0222 History and archaeology 

 

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: 

Master of Arts (MA) 

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο: 200 

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 200 

Στο Π.Μ.Σ. «Δημόσια Ιστορία» γίνονται δεκτές/οί:  

1. Απόφοιτοι των τμημάτων Ιστορίας (ή και Ιστορίας) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων 

ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής), 

2. Απόφοιτοι των Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π. «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και 

«Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», 

3. Απόφοιτοι των τμημάτων που εντάσσονται στις Φιλοσοφικές σχολές, τις Παιδαγωγικές σχολές 

και τις σχολές Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής, 

4. Απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 



  

176 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

Για την επιτυχή, ωστόσο, παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων του Π.Μ.Σ. είναι χρήσιμη η 

γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι 

πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Διδακτικό Υλικό 

Οι φοιτήτριες/τές καλούνται να μελετήσουν επιστημονικά άρθρα ή κεφάλαια από βιβλία και να 

στοχαστούν πάνω σε αρχειακό ή οπτικοακουστικό υλικό. Με βάση τα ανωτέρω θα κληθούν να 

ανταποκριθούν σε δραστηριότητες, δοκίμια, εξαμηνιαίες εργασίες και γραπτές εξετάσεις. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών 

τηλ: 2610 367312 - fax: 2610 367110 - e-mail: dis@eap.gr  

Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail:  info@eap.gr 

 

Διάρθρωση  

1ο Εξάμηνο 

ΔΙΣ 50 Εισαγωγή στη Δημόσια Ιστορία (Υ¹, 10 ECTS) 

ΔΙΣ 51 Θεωρίες της Ιστορίας και ιστοριογραφία (Υ, 10 ECTS) 

ΔΙΣ 52 Ιστορία και πηγές (Υ, 10 ECTS) 

2ο Εξάμηνο 

ΔΙΣ 53 Ιστορία και Εκπαίδευση (Υ, 10 ECTS) 

ΔΙΣ 54 Ιστορία και ΜΜΕ (Υ, 10 ECTS) 

ΔΙΣ 55 Ιστορία και χώρος (Υ, 10 ECTS) 

3ο Εξάμηνο 

ΔΙΣ 60 Ιστορία και κρατικοί θεσμοί (Υ, 10 ECTS) 

ΔΙΣ 61 Εφαρμοσμένη Ιστορία (Υ, 10 ECTS) 

ΔΙΣ 62 Ιστορία και κινηματογράφος (Ε², 10 ECTS) 

ΔΙΣ 63 H Δημόσια Ιστορία στην ψηφιακή εποχή (Ε, 10 ECTS) 

4ο Εξάμηνο 

ΔΙΣ ΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία                                                                   (Υ, 30 ECTS) 

Σημειώσεις: 

mailto:dis@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Υ¹: Υποχρεωτική 

Ε²: Επιλογής   

 

Οδηγίες Δήλωσης Θ.Ε. 

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) ΘΕ το εξάμηνο. Στο πρώτο εξάμηνο, μπορείτε να 
επιλέξετε όποια ΘΕ του εξαμήνου θέλετε. Στα επόμενα εξάμηνα μπορείτε να επιλέξετε όποια 
επιθυμείτε από τις ΘΕ του εξαμήνου, επιλέγοντας ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει από το 
προηγούμενο εξάμηνο. Στο τρίτο εξάμηνο πρέπει να επιλέξετε υποχρεωτικά τις ΘΕ ΔΙΣ60, ΔΙΣ61 
και μία από τις ΔΙΣ62, ΔΙΣ63. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας αρχίζει 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των εννέα (9) ΘΕ του προγράμματος. Το θέμα της 
Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να ορίζεται με βάση τις Θεματικές Ενότητες και τους επιμέρους 
άξονες που τις συγκροτούν και να βασίζεται σε πρωτογενή έρευνα ή σε πρωτότυπη κριτική 
ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. 

 

Αξιολόγηση 

Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς μια Θεματική Ενότητα θα πρέπει: 

1. Να συμμετέχετε στις εβδομαδιαίες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε 

μάθημα στην πλατφόρμα εκπαίδευσης∙ η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική, μα αποτιμάται από 

τον καθηγητή ή την καθηγήτριά σας και επηρεάζει τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού σας στη 

συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα σε ποσοστό 20%. 

2. Να εκπονήσετε δύο Γραπτές Εργασίες έκτασης 500-600 λέξεων η καθεμία∙ η αξιολόγησή τους 

συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού σας κατά 30%. Δεν μπορείτε να περάσετε στο 

επόμενο βήμα αν στις δύο Γραπτές Εργασίες δεν έχετε πιάσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση 

(5 κατά μέσο όρο). 

3. Να εκπονήσετε την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία, έκτασης 3500-4000 λέξεων∙ η αξιολόγησή της 

συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού κατά 50%. Την εργασία αυτή θα την 

υποστηρίξετε σε μια διά ζώσης συνάντηση με τον καθηγητή σας και μια μικρή ομάδα (6-8 άτομα) 

συμφοιτητών και συμφοιτητριών σας. Η υποστήριξη επέχει θέση γραπτής εξέτασης, γίνεται άπαξ 

για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, και δεν προβλέπεται «επαναληπτική» εξέταση. Ο βαθμός στην 

Τελική Εργασία αποτυπώνει τόσο την ποιότητα της εργασίας σας όσο και την επάρκεια της 

υποστήριξης. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς τη Θεματική Ενότητα, θα πρέπει στην Τελική 

Εργασία να πιάσετε τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5). 

Ο τελικός βαθμός, δηλαδή, εξάγεται ως εξής: 

Θ.Ε. ΔΙΣ Αξιολόγηση 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες                 20%  

Γραπτή Εργασία       15%  
30%(≥5) 

Γραπτή Εργασία               15% 

Τελική Εξαμηνιαία Εργασία 
(παράδοση και υποστήριξη) 

                50% (≥5) 

Σύνολο 100  

 

4. Κατοχύρωση δικαιώματος επανυποβολής της Τελικής Εξαμηνιαίας Εργασίας (T.E.E.) 

4.1  Οι φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-

2019: 

Εάν εκπονήσετε την Τελική Εργασία, αλλά δεν προσέλθετε στη συνάντηση για την υποστήριξή 

της, ή αν προσέλθετε μα δεν πιάσετε την βαθμολογική βάση, διατηρείτε το δικαίωμα να την 

υποβάλετε εκ νέου (εννοείται: πάνω στο νέο θέμα που θα έχει οριστεί) και να την υποστηρίξετε 
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στο αμέσως επόμενο εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή κατοχυρώνετε τον βαθμό που έχετε ήδη 

λάβει στις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και στις δύο Γραπτές Εργασίες (βήματα 1 και 2). 

Παρομοίως και κατά το τρίτο στη σειρά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Αν όμως αποτύχετε και στην τρίτη 

ευκαιρία, είστε αναγκασμένοι να εγγραφείτε εκ νέου στη Θεματική Ενότητα και να 

ανταποκριθείτε στο σύνολο των υποχρεώσεων.  

4.2  Οι φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: 

Εάν εκπονήσετε την Τελική Εργασία, αλλά δεν προσέλθετε στη συνάντηση για την υποστήριξή 

της, ή αν προσέλθετε μα δεν πιάσετε την βαθμολογική βάση, διατηρείτε το δικαίωμα να την 

υποβάλετε εκ νέου (εννοείται: πάνω στο νέο θέμα που θα έχει οριστεί) και να την υποστηρίξετε 

στο αμέσως επόμενο εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή κατοχυρώνετε τον βαθμό που έχετε ήδη 

λάβει στις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και στις δύο Γραπτές Εργασίες (βήματα 1 και 2). Αν 

όμως αποτύχετε και στη δεύτερη ευκαιρία, είστε αναγκασμένοι να εγγραφείτε εκ νέου στη 

Θεματική Ενότητα και να ανταποκριθείτε στο σύνολο των υποχρεώσεων. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι Θεματικές Ενότητες για τις οποίες έχετε ενδεχομένως κατοχυρώσει 

δικαίωμα εκπόνησης και παρουσίασης της Τελικής Εξαμηνιαίας Εργασίας, δεν προσμετρούνται 

στο σύνολο των Θεματικών Ενοτήτων στις οποίες έχετε ανά εξάμηνο το δικαίωμα να εγγραφείτε 

με πλήρεις υποχρεώσεις. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΣ 50: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός-περιγραφή 

Η δημόσια ιστορία είναι η ιστορία που παράγεται για το ευρύτερο κοινό και διαχέεται σε γραπτή, 

οπτική, ακουστική, ψηφιακή μορφή στη δημόσια σφαίρα. Η δημόσια ιστορία είναι συστατικό 

στοιχείο της ιστορικής κουλτούρας μιας κοινωνίας και γι’ αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τόσο 

αντικείμενο μελέτης όσο και πεδίο επιστημονικής εξειδίκευσης. Η δημόσια ιστορία ενώ ακολουθεί 

τις επιστημονικές και μεθοδολογικές προδιαγραφές της ακαδημαϊκής ιστορίας απευθύνεται στο 

ευρύτερο κοινό και από αυτήν την άποψη, η δημόσια ιστορία έχει το χαρακτήρα της εκπαίδευσης 

των ιστορικών ώστε να απευθυνθούν σε ευρύτερα ακροατήρια. Η Θεματική Ενότητα έχει ως σκοπό 

να εξοικειώσει τους φοιτητές με τους τρόπους με τους οποίους το παρελθόν αποκρυσταλλώνεται, 

θεσμοποιείται και μετατρέπεται σε αντικείμενο, έκθεμα, θέαμα και ανάγνωσμα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

1. Η δημόσια ιστορία ως διακριτό πεδίο επιστημονικής εξειδίκευσης 

2. Η ιστορία ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν 

3. Ιστορία, μνήμη και συλλογικές ταυτότητες 

4. Η ιστορία στη δημόσια σφαίρα και οι πολιτικές χρήσεις του παρελθόντος 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και φοιτητές αναμένεται: 

 να έχουν κατανοήσει το πεδίο της δημόσιας ιστορίας και το ρόλο του «δημόσιου 

ιστορικού» 

 να έχουν αντιληφθεί τη σχέση μεταξύ ακαδημαϊκής ιστορίας και δημόσιας ιστορίας 
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 να γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ παρελθόντος και ιστορίας και τη διαδικασία μέσα από 

την οποία το παρελθόν μπορεί να μετατραπεί σε ιστορική αφήγηση 

 να έχουν κατανοήσει τη σημασία της μνήμης στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορικής 

κουλτούρας και των συλλογικών ταυτοτήτων.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΔΙΣ 51: ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός-περιγραφή 

Σκοπός της εν λόγω ΘΕ είναι η αναλυτική και κριτική παρουσίαση των ρευμάτων που καθόρισαν 

τον τρόπο ερμηνείας και συγγραφής της ιστορίας, από την εποχή της διαμόρφωσης της 

σύγχρονης «επαγγελματικής» ιστοριογραφίας στις αρχές του 19ου αι. μέχρι σήμερα, μέχρι 

δηλαδή τα σύγχρονα ρεύματα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι 

ιστορικοί αντιλαμβάνονται το αντικείμενο των ερευνών τους και το επάγγελμά τους. Έμφαση 

δίνεται στις ιδεολογικές προκείμενες κάθε ιστοριογραφικού ρεύματος, με σκοπό να αναδειχθούν 

τα σημεία έντασης ή/και «σύμπτωσης» μεταξύ των επιστημονικών και των ιδεολογικών 

αιτημάτων κάθε εποχής και κάθε διανοητικής τάσης, με ιδιαίτερη αναφορά στα ιστορικά 

γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας που σημάδεψαν τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Επίσης, η ΘΕ 

περιλαμβάνει την ιστορία της ελληνικής ιστοριογραφίας, από την εποχή της κατίσχυσης του 

τρισήμου σχήματος του ελληνικού ιστορισμού στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας 

μέχρι σήμερα. 

Γνωστικά Αντικείμενα: 

1. Η συγγραφή της ιστορίας στον 19ο αι.: ιστορισμός, εθνικές  ιστοριογραφίες, θετικιστική 

σχολή 

2. Οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία στο πρώτο μισό του 20ού  αι.: Σχολή των 

Annales, οικονομική ιστορία, μαρξιστική ιστοριογραφία 

3. Σύγχρονα ρεύματα στην ιστορική επιστήμη 

4. Ιστορία και κοινωνικές επιστήμες 

5. Η ελληνική ιστοριογραφία στον 19ο και τον 20ό αι. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

 να έχουν μια σφαιρική θεώρηση της εξέλιξης της ιστοριογραφίας 

 να είναι σε θέση να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές επιστήμες έχουν 

συμβάλει στην ανανέωση και τον αναπροσανατολισμό της προβληματικής και των 

μεθόδων των ιστορικών, αλλά και, αντίστροφα, έχουν δεχθεί την επίδραση της ιστορικής 

επιστήμης προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης της ιστορικότητας των φαινομένων 

που μελετούν. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΔΙΣ 52: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 52 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
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Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός-περιγραφή 

Η επεξεργασία των πηγών, ο εντοπισμός, ο έλεγχος και η ερμηνεία τους, αποτελεί μια από τις πιο 

κομβικές διαδικασίες της ιστορικής επιστήμης. Η ανάπτυξη ποικίλων μεθόδων για την 

αξιοποίησή τους, καθώς και η εξέλιξη των θεωρητικών προσεγγίσεων σχετικά με το τι θεωρείται 

ιστορική πηγή, συμβαδίζει με τη συγκρότηση της ίδιας της ιστορίας σε επιστημονική πειθαρχία 

και την εξέλιξη της. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις ιστορικές 

πηγές, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, δηλαδή τη διερεύνηση, θεωρητικοποίηση, ανάλυση 

και σχολιασμό των τρόπων χρήσης και αξιοποίησης πηγών στη σύγχρονη εποχή, διατρέχοντας 

ποικίλα ιστοριογραφικά ρεύματα και τους τρόπους με τους οποίους το κάθε ένα από αυτά 

αντιμετώπισε το ζήτημα των πηγών –από τον θετικισμό του 19ου αιώνα ως την πολιτισμική 

ιστορία και τον μεταμοντερνισμό του 21ου. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην μεθοδολογία της 

προφορικής ιστορίας καθώς η λήψη συνεντεύξεων και γενικότερα οι προφορικές μαρτυρίες 

αποτελούν ένα από τα πεδία ενασχόλησης όσων δραστηριοποιούνται στη δημόσια ιστορία. 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

1. Είδη και εντοπισμός πηγών  

2. Προσέγγιση και ανάλυση πηγών 

3. Προφορική ιστορία 

4. Πηγές και δημόσια ιστορία 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτήτριες/τές:  

 Θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τις πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη συγγραφή 

ενός ιστορικού έργου κατανοώντας έτσι τον πυρήνα της ιστορικής έρευνας, πώς δηλαδή 

ένα γεγονός, αφότου επιλεγεί, εντάσσεται οργανικά σε μία περιγραφή, εξήγηση και 

ευρύτερο ερμηνευτικό σχήμα. 

 Θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν κριτικά ένα ιστορικά τεκμήριο, να το συνδέσουν με 

την εποχή του και να επισημάνουν πιθανά στοιχεία που συμβάλουν στην προώθηση της 

ιστορικής έρευνας.  

 Θα είναι σε θέση να συγκρίνουν ένα ευρύ φάσμα τεκμηρίων, από γραπτά κείμενα μέχρι 

εικόνες και προφορικές μαρτυρίες και να υποδεικνύουν τις διαφορετικές ποιότητες 

ιστορικής μαρτυρίας που το κάθε ένα μπορεί να προσφέρει στον ερευνητή. 

 Θα είναι σε θέση να εντοπίζουν ένα τεκμήριο σε ένα αρχείο, μία βιβλιοθήκη ή στο 

διαδίκτυο και να εκφέρουν γνώμη σχετικά με τον βαθμό αυθεντικότητάς του. 

 Θα είναι σε θέση να διαξαγάγουν συνεντεύξεις για τις ανάγκες μιας ιστορικής έρευνας 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΔΙΣ 53: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 53 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός-περιγραφή 

Η σχολική Ιστορία κινείται ανάμεσα στην ακαδημαϊκή και τη δημόσια Ιστορία.  Σε γενικές 

γραμμές, παρακολουθεί τις προόδους της ιστοριογραφίας και ανανεώνεται περιοδικά 

ενσωματώνοντας όσα από τα νέα ευρήματα και τα νέα εξηγητικά σχήματα γίνονται ευρύτερα 
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αποδεκτά στο πεδίο της ακαδημαϊκής Ιστορίας. Ταυτόχρονα, όμως, είναι αναγκασμένη να 

προσαρμόζεται στα κρατικά αναλυτικά προγράμματα, τα οποία τείνουν να αποτυπώνουν είτε 

στενά την επίσημη κρατική ιδεολογία, είτε ευρύτερα τις κυρίαρχες παραδοχές μιας κοινωνίας για 

το παρελθόν της. Συνεπώς, ο φυσικός χώρος της σχολικής Ιστορίας είναι εκείνη η ασαφής και 

αενάως μεταβαλλόμενη επικράτεια, στην οποία οι δύο διανοητικές πρακτικές (η ακαδημαϊκή και 

η δημόσια Ιστορία) συναντιώνται, διεισδύουν η μία στην άλλη, αλληλεπιδρούν και 

συναλλάσσονται. Υπ’ αυτήν την οπτική, η σχολική ιστορία θα μπορούσε να ιδωθεί ως η επίσημη 

δημόσια Ιστορία. Πρώτος σκοπός του μαθήματος είναι να καταδείξει πότε, πως και γιατί η 

σχολική Ιστορία παρήγαγε και διέδωσε τις κεντρικές αναπαραστάσεις για το εθνικό μας 

παρελθόν και πως, στη συνέχεια, εγκλωβίστηκε η ίδια στον ρόλο της αναπαραγωγής των 

κυρίαρχων πλέον αναπαραστάσεων. Για το σκοπό αυτό θα σκιαγραφηθεί μία Ιστορία της 

σχολικής Ιστορίας, θα δειχθεί πότε και γιατί περιορίστηκε σε μία υμνητική βιογραφία του έθνους 

και ποιες είναι οι δυνατότητες σήμερα να απεγκλωβιστεί από τον φρονηματιστικό ρόλο και να 

γίνει όχημα για την καλλιέργεια μιας αναστοχαστικής ιστορικής συνείδησης. Δεύτερος, εξίσου 

κεντρικός σκοπός, να μεταδώσει τις αναγκαίες δεξιότητες που απαιτούνται ώστε οι απόφοιτοι να 

κατασκευάζουν σενάρια διδασκαλίας περισσότερο εύληπτα, πολυτροπικά και ελκυστικά από 

όσα παρέχουν τα συμβατικά σχολικά εγχειρίδια. 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

1. Αναλυτικά προγράμματα ιστορίας 

2. Διαμάχες για εγχειρίδια σχολικής ιστορίας 

3. Διδακτικά σενάρια Ιστορίας 

4. Διεθνείς ενώσεις για την ιστορική εκπαίδευση 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και φοιτητές αναμένεται: 

 να είναι σε θέση να παρουσιάζουν τις βασικές τομές και συνέχειες στην ιστορία της 

σχολικής Ιστορίας. 

 να είναι σε θέση να παρουσιάζουν τις κεντρικές διαμάχες για τα σχολικά εγχειρίδια 

Ιστορίας, όπως εκτυλίχθηκαν από τις αρχές του 20ού αιώνα ως σήμερα. 

 να είναι σε θέση να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα σε αφηγήσεις του ίδιου ιστορικού 

θέματος σε διαφορετικά σχολικά εγχειρίδια∙ να είναι σε θέση να προτείνουν εξηγήσεις 

για τις διαφορές αυτές ενθέτοντας τις αφηγήσεις στο ιστορικό τους πλαίσιο. 

 να είναι σε θέση να διακρίνουν τις κρίσιμες διαφορές στον τρόπο που παρουσιάζεται και 

αναλύεται ένα θέμα σε μια ιστορική μελέτη και σε ένα εγχειρίδιο Ιστορίας∙ να είναι σε 

θέση να προτείνουν εξηγήσεις για τις διαφορές αυτές. 

 να είναι σε θέση να αναζητούν και να εντοπίζουν κριτικά κείμενα για σχολικά εγχειρίδια 

και να προτείνουν ερμηνείες για τις διαφορετικές αξιολογήσεις. 

 να μπορούν να συγκρίνουν πανηγυρικούς λόγους που εκφωνούνται από εκπαιδευτικούς 

σε σχολικές γιορτές και να διακρίνουν τις κεντρικές αλλαγές από εποχή σε εποχή. Να 

μπορύν να γράψουν έναν πανηγυρικό περισσότερο έγκυρο, εύληπτο και ελκυστικό από 

τους υπάρχοντες. 

 Να μπορούν να κατασκευάσουν ένα ψηφιακό διδακτικό σενάριο για κάποιο από τα 

μαθηματα της σχολικής Ιστορίας, το οποίο, σε σύγκριση με το συμβατικό μάθημα, να 

είναι περισσότερο εύληπτο και ελκυστικό. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΔΙΣ 54: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 54 
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Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός-περιγραφή 

Η σχέση ιστορίας και ΜΜΕ είναι μια σχέση πολύπλευρη και πολύπλοκη αλλά και δυναμική. Ο 

Τύπος και τα παραδοσιακά πλέον ηλεκτρονικά ΜΜΕ, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση 

απετέλεσαν μέχρι πρόσφατα, εξακολουθούν δε να αποτελούν ακόμη τους βασικούς 

διαμορφωτές και εκφραστές της δημόσιας ιστορίας: η Ιστορία στον πολιτικό και εν γένει δημόσιο 

λόγο παράγεται και εκφράζεται μέσω αυτών διαμορφώνοντας με καθοριστικό τρόπο την 

πολιτική και ιστορική κουλτούρα μιας κοινωνίας. Ο Τύπος και τα υπόλοιπα ΜΜΕ καταγράφουν 

αλλά και διαμορφώνουν την σχέση των νεωτερικών κοινωνιών με την ιστορία και την διαχείριση 

της συλλογικής τους μνήμης, διαχέουν και παράγουν ιστορική γνώση, αντιλήψεις και 

στερεότυπα. Θα εξετασθούν: η λειτουργία τους ως παραγόντων διαμόρφωσης πολιτικής 

κουλτούρας και ιστορικής συνείδησης, ο διαμεσολαβητικός ρόλος τους μεταξύ πολιτικής και 

ιστορίας και οι ιδιοτελείς χρήσεις της ιστορίας. Ο Τύπος αντανακλά τις αλλαγές που γίνονται σε 

μία κοινωνία, τις προσδοκίες των συγχρόνων αλλά και τους τρόπους με τους οποίους 

αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα την οποία βιώνουν. Παρά τις αποσιωπήσεις, η 

συστηματική μελέτη του και η συγκρότηση των κειμένων σε  corpus αποτυπώνει όψεις της 

ανθρώπινης εμπειρίας που δεν είναι σε άλλες πηγές ανιχνεύσιμες από τον ιστορικό.   

Σκοπός της ΘΕ είναι αφενός μεν να μελετήσει τις ιστορικές διαστάσεις αυτής της σχέσης, 

αφετέρου δε να αναδείξει τους τρόπους που λειτουργεί στην σημερινή πραγματικότητα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 Τύπος και Νεωτερικότητα. Θέματα ιστορίας του ευρωπαϊκού και ελληνικού Τύπου (15ος-

20ος αι.) 

 Ο Τύπος ως ιστορική πηγή. 

 Θέματα ιστορίας του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.  

 Η ιστορία του 20ου αι. και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. 

 Η ιστορία στον Τύπο και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ σήμερα (ένθετα, ντοκυμαντέρ, 

ραδιοφωνικές εκπομπές) 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

 να έχουν κατανοήσει τις πολλαπλές λειτουργίες των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της 

συλλογικής ιστορικής κουλτούρας∙ 

 να κατανοούν την σημερινή πολύπλοκη και μεταβαλλόμενη πολιτική και κοινωνική 

πραγματικότητα. 

 να αναπτύξουν σύνθετη ιστορική σκέψη και να διαμορφώσουν ανοιχτή ιστορική 

κουλτούρα. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΔΙΣ 55: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 55 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός-περιγραφή 
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Στόχος αυτής της ενότητας είναι η χρήση του χώρου ως πεδίου ιστορικής έρευνας και ο 

μετασχηματισμός της σε πρακτικές δημόσιας ιστορίας, σε μεθόδους και τρόπους που 

μετατρέπουν την επιστημονική έρευνα σε πράξη στο δημόσιο χώρο. Επικεντρώνοντας στις 

πόλεις θα εξετάσουμε την κοινωνική διάσταση του χώρου, τον χώρο δηλαδή ως δημιούργημα 

της κοινωνίας και ταυτόχρονα ως πεδίο εκδήλωσης των κοινωνικών σχέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο 

μας ενδιαφέρει να δούμε την ιστορικότητα του χώρου, τους κοινωνικούς, πολιτικούς και 

οικονομικούς μηχανισμούς παραγωγής του, τη δημόσια και ιδιωτική του χρήση, τη βιωματική 

σχέση των ανθρώπων με αυτόν και τις αντιλήψεις που συγκροτούνται για αυτόν. Μας 

ενδιαφέρει ο χώρος ως δομικό υλικό συγκρότησης εθνικής, ταξικής και πολιτισμικής ταυτότητας 

και ως πεδίο εκδήλωσης-δημόσιας τέλεσης των χαρακτηριστικών της.  

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

1. Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της πόλης 

2. Τοπική ιστορία και ιστορία του «τοπικού» 

3. Χώρος και προφορική ιστορία 

4. Χώρος και μνήμη 

5. Πολιτικές του πολιτισμού, πολιτιστική κληρονομιά και χώρος 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της ανωτέρω Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να: 

 χρησιμοποιούν τον χώρο ως πεδίο ιστορικής έρευνας αναδεικνύοντας τη σημασία του 

στη διαμόρφωσης της ιστορικής κουλτούρας, 

 εντοπίζουν στο χώρο τα ίχνη της μνήμης, επίσημης και μη,  

 σχεδιάζουν ιστορικές διαδρομές στην πόλη για εκπαιδευτική και τουριστική χρήση,  

 διενεργούν προφορικές συνεντεύξεις με στόχο την ανάδειξη της μνήμης συγκεκριμένων 

κοινωνικών ομάδων (μετανάστες, πρόσφυγες, εργάτες, φοιτητές κ.α.), 

 επεξεργάζονται μεθόδους ανάδειξης της Ιστορίας στη δημόσια σφαίρα, 

 εντοπίζουν και να επεξεργάζονται αρχειακές πηγές τοπικής ιστορίας (αρχεία δήμων, 

σωματείων, συλλόγων, αθλητικών σωματείων κ.α.), 

 δημιουργούν ψηφιακές βάσεις δεδομένων,  

 επιλέγουν αρχειακό υλικό για τη διενέργεια ιστορικών εκθέσεων, ιστορικών ντοκιμαντέρ 

ή ιστορικών site στο διαδίκτυο,  

 χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής δικτύωσης για ν’ αναδεικνύουν την ιστορική έρευνα, 

 διακρίνουν τα ποικίλα κινήματα πολιτικής διαμαρτυρίας και να εντάξουν τη δράση τους 

στο ευρύτερο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό της πλαίσιο, 

 συνεργάζονται με άτομα διαφορετικών επιστημονικών πεδίων (αρχιτέκτονες, 

πολεοδόμους, εικαστικούς, δημοσιογράφους) στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων 

Δημόσιας Ιστορίας, συνδυάζοντας θεωρητική γνώση και πράξη. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΔΙΣ 60: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός-περιγραφή 
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H ιστορία αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο άσκησης πολιτικής για κάθε κράτος τόσο για 

εξωτερικούς, όσο και εσωτερικούς λόγους. Η νομιμοποίηση της εξουσίας του, η εμπέδωση των 

απαιτήσεων του έναντι άλλων κρατών, η ενοποίηση των πληθυσμών του (πολιτικές της εθνικής 

ταυτότητας) είναι μόνο μερικοί από τους λόγους αυτούς.  

Η ενότητα αυτή εστιάζει στο φάσμα των τρόπων με τους οποίους η κρατική μηχανή, η 

κυβέρνηση ενός κράτους και οι επιμέρους θεσμοί του παράγουν ιστορία μέσα από ένα πλήθος 

περιπτώσεων από όλο τον κόσμο που αφορούν τόσο τη νεωτερική όσο και την προνεωτερική 

περίοδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εικοστό αιώνα και κυρίως στις εξελίξεις από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και τις μέρες μας. 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

1. Η τελετουργία ως μέσο σφυρηλάτησης της επίσημης ιστορίας 

2. Το μουσείο ως μηχανισμός διάπλασης του ιδανικού πολίτη 

3. Μνημεία και ονοματοθεσίες: η κατασκευή του εθνικού τοπίου 

4. Νομοθεσία και Ιστορία 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

 να έχουν εξοικειωθεί με βασικά θεωρητικά εργαλεία και έννοιες που είναι απαραίτητα 

για την ερμηνεία των κρατικών πολιτικών για την ιστορία. 

 να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μια κρατική εξουσία 

μπορεί να διαμορφώσει την ιστορική αφήγηση. 

 να διακρίνουν τις διαφορετικές κρατικές ιστορικές πολιτικές που αναπτύσσονται από 

χώρα σε χώρα ανάλογα με το διαφορετικό κοινωνικό - ιστορικό πλαίσιο, καθώς και την 

εκάστοτε πολιτική συγκυρία. 

 να είναι σε θέση να βρουν ποικίλα τεκμήρια στο διαδίκτυο και να τα σχολιάσουν κριτικά. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΔΙΣ 61: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός-περιγραφή 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο των μουσείων και των ψηφιακών εφαρμογών ανοίγουν νέα 

πεδία δράσης για τους ιστορικούς, καθώς καλούνται να δημιουργήσουν ‘προϊόντα’ με ιστορικό 

περιεχόμενο. Η ενασχόληση ενός ιστορικού με το σχεδιασμό και την υλοποίηση μουσειακών 

εκθεμάτων ή/και ψηφιακών προϊόντων μεταβάλλει το πλαίσιο της συνήθους παραγωγής ενός 

ιστορικού έργου και τον φέρνει αντιμέτωπο με διαφορετικά θεωρητικά ερωτήματα, 

διαφορετικές μεθοδολογίες και διαφορετικές πρακτικές εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η θεματική 

ενότητα διερευνά τις νέες συνθήκες παραγωγής ιστορικού λόγου, αλλά και υλικοτήτων με 

ιστορικό περιεχόμενο, εξετάζοντας την  Ιστορία ως εφαρμοσμένη επιστήμη. 

Η Εφαρμοσμένη Ιστορία αφορά στη μεταφορά σύγχρονης και έγκυρης ακαδημαϊκής γνώσης σε 

φυσικά ή ψηφιακά πεδία του δημόσιου χώρου: μουσεία, ψηφιακά αρχεία, πολυμεσικές 

ιστορικές εφαρμογές για την εκπαίδευση, διαδικτυακούς τόπους με ιστορικό περιεχόμενο που 

προσφέρονται από διάφορους θεσμούς (πανεπιστήμια, αρχεία, μουσεία, δήμους κ.λπ.). Κεντρικά 

ερωτήματα που συνδέονται με την Εφαρμοσμένη Ιστορία είναι οι πολιτικές οπτικοποίησης της 

πληροφορίας, το ζήτημα της αναπαράστασης, η διαχείριση της ιστορικής πληροφορίας, η 
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διάχυση της ιστορικής γνώσης μέσα από ψηφιακές ή μη υλικότητες, η παραγωγή σημασίας από 

και για τους χρήστες των προϊόντων με ιστορικό περιεχόμενο.  

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

1. Οπτικοποίηση της ιστορικής πληροφορίας 

2. Η ιστορία ως έκθεμα στο χώρο του μουσείου 

3. Σχεδιασμός ιστορικής πληροφορίας για ψηφιακές εφαρμογές 

4. Εφαρμογές∙ Παραγωγή ιστορικού υλικού 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

 να είναι σε θέση να ερμηνεύουν μορφές έκθεσης της ιστορίας στο δημόσιο χώρο 

 να προβληματιστούν για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να οπτικοποιηθεί η 

ιστορική πληροφορία 

 να διακρίνουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διαμορφώσει ιστορικές 

αντιλήψεις το μουσείο 

 να διακρίνουν τις σημασίες που μεταφέρουν εκθέματα σε μουσειακούς χώρους 

 να μπορούν να γράψουν ιστορικό κείμενο για μουσειακό χώρο και για ψηφιακή 

εφαρμογή 

 να μπορούν να συνθέσουν πολυτροπικό κείμενο 

 να μπορούν να προτείνουν ψηφιακά εκθέματα με ιστορικό περιεχόμενο για 

συγκεκριμένους χώρους (μουσεία, εκπαίδευση, δημόσιους χώρους, διαδίκτυο) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΔΙΣ 62: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 62 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός-περιγραφή 

Τα έργα της τέχνης, σε όλες τις μορφές τους, υπήρξαν ανέκαθεν ένας από τους βασικότερους 

φορείς μετάδοσης πληροφοριών, μηνυμάτων και ερμηνειών σχετικά με την Ιστορία. Αυτή η 

διαπίστωση ισχύει, σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, για τον κινηματογράφο, μια από τις νεότερες 

ως προς τη γένεσή τους τέχνες, η οποία έχει συνδεθεί ποικιλοτρόπως με την Ιστορία, τόσο ως 

μέσο παραγωγής ταινιών ιστορικού ή ιστορικοφανούς περιεχομένου, όσο και ως μέσο 

διαμόρφωσης της ιστορικής συνείδησης σε ένα ευρύτατο μέρος της κοινής γνώμης κατά τη 

διάρκεια του εικοστού και του εικοστού πρώτου αιώνα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

1. Διαχρονική σχέση ιστορίας και κινηματογράφου 

2. Η  ιδιαίτερη δυναμική του κινηματογραφικού μέσου 

3. Ο κινηματογράφος ως φορέας διαμόρφωσης ιστορικής συνείδησης 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

 να γνωρίζουν τους κύριους άξονες του θεωρητικού προβληματισμού γύρω από τη σχέση 

Ιστορίας και κινηματογράφου, μέσα από τη μελέτη επιλεγμένης ελληνικής και διεθνούς 

βιβλιογραφίας και την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών. 

 να γνωρίζουν τη σημασία και τα κύρια διακυβεύματα της σχέσης Ιστορίας και 

κινηματογράφου, με έμφαση στην ικανότητα διάκρισης μεταξύ της ιστορικής αλήθειας 
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και της κινηματογραφικής εκδοχής που εντάσσεται στο πεδίο –και τους περιορισμούς– 

της Δημόσιας ιστορίας. 

 να είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσουν την κινηματογραφική εικόνα και, ειδικότερα, να 

μπορούν να διακρίνουν τα στοιχεία μυθοπλασίας και την ιδιαίτερη ματιά του 

παραγωγού και του σκηνοθέτη σε μια κινηματογραφική ταινία ιστορικού περιεχομένου. 

 να είναι σε θέση να παράγουν μια ταινία μικρού μήκους με ιστορικό περιεχόμενο. 

 να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη λειτουργία της Δημόσιας ιστορίας μέσα από το 

μείζον παράδειγμα του κινηματογράφου, κάτι που θα λειτουργήσει και ως οδηγός για 

την αντίστοιχη δυναμική συναφών διαύλων, όπως είναι η λογοτεχνία και άλλες μορφές 

εικαστικών, παραστατικών και σύγχρονων οπτικοακουστικών τεχνών. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΔΙΣ 63: H ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 63 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός-περιγραφή 

Το πεδίο της ψηφιακής καθημερινότητας – στο βαθμό και στην ένταση που αυτό 

αναδιαμορφώνεται διαρκώς από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ως τις μέρες μας – συγκροτεί 

μια από τις πιο κρίσιμες επιφάνειες της σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας: Στις οθόνες των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων, στις ψηφιακές επιστρώσεις του 

σύγχρονου αστικού τοπίου, στα απειράριθμα ηλεκτρονικά δίκτυα που οριοθετούν τη δυτική 

καθημερινότητα δεν επιτελείται μονάχα η παραγωγή κι η κατανάλωση κεφαλαίου, αγαθών, 

συναισθημάτων ή λόγου για το παρόν και το μέλλον· διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό κι οι 

πληροφορίες, οι γνώσεις, οι αντιλήψεις, οι κριτικές και τα αφηγήματα για το παρελθόν. Με τον 

τρόπο αυτό, η Δημόσια Ψηφιακή Ιστορία (digital public history) αποτελεί ένα κρίσιμο πεδίο 

παραγωγής ιστορικής συνείδησης για τις σύγχρονες κοινωνίες. Στόχος της παρούσας Θεματικής 

Ενότητας είναι να εμβαθύνει στο εσωτερικό αυτού του πεδίου και να αναδείξει τις 

ποικιλόμορφες διαδικασίες, μέσα από τις οποίες διαμορφώνεται η σύγχρονη ψηφιακή ιστορική 

κουλτούρα.  

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

1. Το παρελθόν στον κυβερνοχώρο 

2. Ψηφιακή αναμεσοποίηση και Δημόσια Ιστορία 

3. Κοινωνικά δίκτυα, πληθοπορισμός (crowdsourcing), ανοιχτός κώδικας, creative commons  

και Δημόσια Ιστορία 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

 να έχουν κατανοήσει τις πολλαπλές λειτουργίες των ψηφιακών μέσων στη διαμόρφωση 

της σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας∙ 

 να είναι σε θέση να αξιολογήσουν (και να εξηγήσουν) την αξία και τη σημασία της 

Ιστορίας στην καθημερινή ψηφιακή ζωή∙ 

 να αναπτύξουν σύνθετη ιστορική σκέψη, να διαμορφώσουν ανοιχτή ιστορική κουλτούρα 

και, συνακόλουθα, να αναλύουν αποτελεσματικά τα σύγχρονα φαινόμενα και να 

λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις∙ 
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 να είναι σε θέση να παραγάγουν οι ίδιοι Δημόσια Ιστορία, όπως π.χ. να συνεισφέρουν 

στο περιεχόμενο ενός ιστορικού ιστολογίου (ή να κατασκευάσουν ένα νέο), να γράψουν 

ή να διορθώσουν το λήμμα μιας ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας, να γράψουν ένα άρθρο με 

ιστορικό θέμα στον Τύπο κ.τ.ό. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΔΙΣΔΕ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣΔΕ 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Πληροφορίες: 

Το αντικείμενό της θα πρέπει σχετίζεται με τις Θεματικές Ενότητες και τους επιμέρους άξονες 

που τις συγκροτούν, ενώ μπορεί να στηρίζεται σε πρωτογενή εμπειρική έρευνα ή σε πρωτότυπη 

κριτική ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει να 

έχει κάποια εφαρμοσμένη πτυχή -ακριβώς γι’ αυτό σε όλες σχεδόν τις θεματικές ενότητες δίνεται 

μικρότερη έμφαση στη θεωρία και μεγαλύτερη στις εφαρμογές. 

Προαπαιτούμενα: Οι Θ.Ε. των τριών πρώτων εξαμήνων σύμφωνα με τις Οδηγίες Επιλογής. 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ  ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ  

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Το ΜΠΣ έχει ως  αντικείμενο τη μεταπτυχιακού επιπέδου εξειδίκευση  εκπαιδευτικών σε 

ζητήματα γλωσσολογικής ανάλυσης της ελληνικής γλώσσας και εφαρμογών της στην 

εκπαίδευση, υπό το πρίσμα των πιο σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων στη γλωσσική επιστήμη. 

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α’θμιας και Β’θμιας που ήδη υπηρετούν στη σχολική 

εκπαίδευση αλλά και σε αποφοίτους ΑΕΙ που προτίθενται να αναζητήσουν εργασία ως 

εκπαιδευτικοί της ελληνικής (ως μητρικής ή/και ως ξένης γλώσσας) και ενδιαφέρονται να 

επικαιροποιήσουν τις γλωσσολογικές τους γνώσεις, γνωρίζοντας έτσι τις πιο πρόσφατες 

επιστημονικές εξελίξεις στο γνωστικό αντικείμενο της γλωσσολογικής ανάλυσης και των 

εφαρμογών της στο σχολικό περιβάλλον και πώς αυτές μπορούν να αναβαθμίζουν το ρόλο και τη 

διδακτική τους πράξη ως εκπαιδευτικών.  

Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η εμπειρία που αναμένεται να αποκτήσουν οι απόφοιτοι του 

προτεινόμενου ΜΠΣ θα τους επιτρέψουν να αναθεωρήσουν και να επικαιροποίησουν τις 

απόψεις τους για τη φύση της ελληνικής γλώσσας, την ιστορία της, τη σχέση της με 

προηγούμενες μορφές της, το σχολικό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, τη φύση της 

γλωσσικής εκπαίδευσης κ.ο.κ. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ΜΠΣ ΑΔΕ, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να: 

 Ακολουθούν τις αρχές της ακαδημαϊκής γραφής και δεοντολογίας, και να επιλέγουν τα 

κατάλληλα ποιοτικά και ποσοτικά μεθοδολογικά εργαλεία για τη συλλογή, ανάλυση, 

επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων (γλωσσικών και μη). 

 Χειρίζονται με άνεση τις έννοιες που αφορούν την περιγραφή της γλώσσας, με 

σύγχρονους γλωσσολογικούς όρους. 
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 Γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ της Νέας και της Αρχαίας Ελληνικής, στο πλαίσιο της έννοιας 

της γλωσσικής αλλαγής και εξέλιξης.   

 Προσεγγίζουν τη γλωσσική εκπαίδευση υπό το πρίσμα της κριτικής ανάλυσης λόγου και 

του κριτικού γραμματισμού.  

 Αντιλαμβάνονται την έννοια της γλωσσικής ποικιλίας και την επίδρασή της στη γλωσσική 

εκπαίδευση. 

 Αναγνωρίζουν την έννοια της πολυγλωσσίας και το πώς αυτή μπορεί να επηρεάζει και να 

διαμορφώνει τη γλωσσική εκπαίδευση στο σχολικό περιβάλλον. 

 

Διάρκεια φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι 

τέσσερα (4) εξάμηνα. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0232 - Literature and Linguistics 

 

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: 

Master of Arts (MA) 

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο: 300 

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 300 

Γίνονται δεκτοί: Πτυχιούχοι Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή 

Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας – 

Αρχαιολογίας − Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατευθύνσεις Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή 

Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης της 

ημεδαπής, ή απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ που εμφανίζουν συνάφεια με το 

αντικείμενο και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής* (σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/2017). 

Για την επιτυχή παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων του Π.Μ.Σ. είναι χρήσιμη η γνώση της 

αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2. 

*Σημείωση 1: Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται οι απόφοιτοι Θεολογικών Σχολών. 

Σημείωση 2: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι 

πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.  
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β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Διδακτικό Υλικό 

Οι φοιτήτριες/τές καλούνται να μελετήσουν επιστημονικά άρθρα ή κεφάλαια από βιβλία και να 

στοχαστούν πάνω σε αρχειακό ή οπτικοακουστικό υλικό. Με βάση τα ανωτέρω θα κληθούν να 

ανταποκριθούν σε δραστηριότητες, δοκίμια, εξαμηνιαίες εργασίες και γραπτές εξετάσεις. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών 

τηλ: 2610 367312 - fax: 2610 367110 - e-mail: ade@eap.gr 

Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail:  info@eap.gr 

 

Διάρθρωση 

1ο Εξάμηνο 

ΑΔΕ50 Ακαδημαϊκές και ερευνητικές δεξιότητες στη γλωσσολογία  (Υ¹, 10 ECTS) 

ΑΔΕ51 Γενικές αρχές της σύγχρονης γλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς                  (Υ, 10 ECTS) 

ΑΔΕ52 Η σχέση της Αρχαίας με τη Νέα Ελληνική και η διδασκαλία της γλώσσας 

στο σχολείο      

(Υ, 10 ECTS) 

 

2ο Εξάμηνο 

ΑΔΕ60 Περιγραφική προσέγγιση της γραμματικής της Νέας Ελληνικής για 

εκπαιδευτικούς 

(Υ, 10 ECTS) 

ΑΔΕ61 Ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς (Υ, 10 ECTS) 

ΑΔΕ62 Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση (Υ, 10 ECTS) 

 

3ο Εξάμηνο 

ΑΔΕ70 Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση (Υ, 15 ECTS) 

ΑΔΕ71 Κριτικός γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα (Υ, 15 ECTS) 

 

4ο Εξάμηνο 

ΑΔΕΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία                                                                   (Υ, 30 ECTS) 

Σημείωση: 

Υ¹: Υποχρεωτική 

 

Οδηγίες Επιλογής ΘΕ 

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) ΘΕ (με τον περιορισμό των 30 ECTS ανά 

εξάμηνο). 

mailto:ade@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Η επιλογή των Θ.Ε. γίνεται με τη σειρά που ακολουθεί η διάρθρωση. Για παράδειγμα, στο α’ 

εξάμηνο, αν επιλέξετε μία (1) ΘΕ πρέπει να επιλέξετε την ΑΔΕ50. Αν επιλέξετε δύο (2) ΘΕ πρέπει 

να επιλέξετε και την ΑΔΕ51. Εάν επιθυμείτε τρεις (3) ΘΕ μπορείτε να επιλέξετε και την ΑΔΕ52. 

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε κατά σειρά προτεραιότητας τις ΘΕ των επόμενων εξαμήνων 

εφόσον έχετε ολοκληρώσει όλες τις ΘΕ του προηγούμενου εξαμήνου ή επιλέγετε ταυτόχρονα 

όσες σας έχουν απομείνει (από το προηγούμενο εξάμηνο). 

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 

όλων των ΘΕ του προγράμματος. 

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής 

ολοκλήρωση και των οκτώ (8) Θεματικών Ενοτήτων, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση 

της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

 

Αξιολόγηση:  

(Α.) Εκπόνηση μίας (1) Γραπτής Εργασίας (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, της οποίας ο 

βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 20% επί του 

συνόλου.  

(Β.) Η εκπόνηση των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΕΔ) (ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού 

τύπου) στη πλατφόρμα εκπαίδευσης συμβάλλει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας με 

ποσοστό 30% επί του συνόλου. 

 (Γ.) Γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 50%.  

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις: Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει η/o 

φοιτήτρια/τής στις Γραπτές Εξετάσεις ορίζεται να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% του 

ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του 

αθροίσματος: (Α.) του βαθμού της γραπτής εργασίας (Β.) και του συνολικού βαθμού που δίδεται 

στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Θ.Ε. ΑΔΕ Αξιολόγηση 

Γραπτή Εργασία 20% (≥5) 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 30% (≥5) 

Γραπτές Εξετάσεις 50% (≥5) 

Σύνολο               100 % 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΑΔΕ50 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΔΕ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

 αρχές ακαδημαϊκής γραφής: διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, δόμηση και σύνταξη 

ακαδημαϊκών κειμένων 

 διαχείριση των βιβλιογραφικών πηγών 

 αρχές ερευνητικής δεοντολογίας της έρευνας και αποφυγή της λογοκλοπής∙ 

 μέθοδοι συλλογής και επεξεργασίας γλωσσικών δεδομένων 

 αρχές και μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης γλωσσικών δεδομένων 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ50,  η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

 χειρίζεται με άνεση την ελληνική γλώσσα στη συγκρότηση κειμένων ακαδημαϊκού 

περιεχομένου, σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές∙ 

 γνωρίζει και θα είναι σε θέση να εφαρμόζει με επιτυχία τις αρχές της ακαδημαϊκής 

γραφής∙ 

 αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα σεβασμού της ακαδημαϊκής και ερευνητικής 

δεοντολογίας και των αρχών εφαρμογής της∙ 

 γνωρίζει την έννοια της λογοκλοπής και τους τρόπους αποφυγής της∙ 

 είναι σε θέση να διαχειρίζεται τις βιβλιογραφικές πηγές, έντυπες και ηλεκτρονικές, 

ακολουθώντας το διεθνές βιβλιογραφικό σύστημα ΑΡΑ 

 διακρίνει με σαφήνεια τα διάφορα είδη συλλογής γλωσσικών δεδομένων και θα είναι σε 

θέση να επιλέγει τα καταλληλότερα για την κάθε ερευνητική ανάγκη∙ 

 κατανοεί και θα είναι σε θέση να χειρίζεται και να εφαρμόζει τις βασικές αρχές και τα 

βασικά εργαλεία ποσοτικής και στατιστικής επεξεργασίας και παρουσίασης των 

γλωσσικών δεδομένων∙ 

 διαθέτει γνώσεις ακαδημαϊκής και ερευνητικής υποδομής στη γλωσσολογία ώστε να 

παρακολουθήσει με επιτυχία και τις υπόλοιπες ΘΕ του ΜΠΣ  

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 Δεξιότητες ακαδημαϊκής γραφής  

 Μεθοδολογικά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης γλωσσικού υλικού 

 Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι περιγραφής και επεξεργασίας δεδομένων  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΑΔΕ51 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΔΕ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

 εκλαϊκευμένες προσεγγίσεις για τη γλώσσα 

 προφορά, γραφή και ορθογραφία 

 λέξη και λεξικό απόθεμα 

 πρόταση και εκφώνημα 

 κατάκτηση και εκμάθηση της γλώσσας 

 γεωγραφική και κοινωνική ποικιλία  

Mαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 51, η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

 διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις 

στη γλωσσική επιστήμη 

 είναι σε θέση να συζητά τις εκλαϊκευμένες αντιλήψεις σχετικά με τη συγχρονία και 

διαχρονία της γλώσσας και να τις αντιπαραβάλλει με τις αντίστοιχες επιστημονικές 

 αντιλαμβάνεται τους μηχανισμούς ανανέωσης του λεξικού αποθέματος μιας ζωντανής 

γλώσσας, κυρίως μέσω του δανεισμού 
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 διακρίνει με σαφήνεια τον προφορικό από τον γραπτό λόγο και να αντιλαμβάνεται τις 

διαφορές που έχουν μεταξύ τους στη σύσταση και στη χρήση τους 

 αντιλαμβάνεται τη στοιχειώδη διαφορά μεταξύ προφοράς και ορθογραφίας και να 

αναγνωρίζει το συμβατικό χαρακτήρα των ορθογραφικών κανόνων και κωδίκων 

 κατανοεί τη διαφορά μεταξύ της κατάκτησης και της εκμάθησης μιας γλώσσας και το 

ρόλο της γλωσσικής διδασκαλίας στο σχολείο 

 αντιλαμβάνεται την έννοια της γλωσσικής ποικιλίας σε κοινωνικό και γεωγραφικό 

επίπεδο 

 είναι σε θέση να αξιοποιεί, σε πρώτο επίπεδο, τα πορίσματα της σύγχρονης 

γλωσσολογίας στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας 

 διαθέτει γνώσεις υποδομής στη γλωσσολογία ώστε να παρακολουθήσει με επιτυχία και 

τις υπόλοιπες ΘΕ του ΜΠΣ  

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 Γενική γλωσσολογία 

 Θεωρητική γλωσσολογία  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΑΔΕ52 Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΔΕ52 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

 μύθοι και αλήθειες για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας 

 διερεύνηση της σχέσης μεταξύ αρχαίας και νέας ελληνικής 

 μελέτη της ιστορίας και εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας  

Mαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 52, η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

 διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις 

στη γλωσσική επιστήμη 

 γνωρίζει την έννοια του όρου «συνέχεια της ελληνικής» 

 είναι σε θέση να συζητά για τους γλωσσικούς μύθους, αντιπαραθέτοντας τις 

τεκμηριωμένες απόψεις της επιστήμης σχετικά με τη συγχρονία και διαχρονία της 

γλώσσας 

 κατανοεί τις διαφορές και τις ιδιαιτερότητες της νέας και της αρχαίας ελληνικής∙ 

 αναγνωρίζει την ανάγκη διαφύλαξης της ανεξαρτησίας της διδασκαλίας της νέας 

ελληνικής από την διδασκαλία της αρχαίας 

 είναι σε θέση να αξιοποιεί την γνώση της ιστορίας της ελληνικής για την καλύτερη 

διδασκαλία της νέας ελληνικής 

 αντιλαμβάνεται τους μηχανισμούς ανανέωσης του λεξικού αποθέματος μιας ζωντανής 

γλώσσας, κυρίως μέσω του διαχρονικού δανεισμού (π.χ. συγκρότηση του λόγιου 

λεξιλογίου) 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 Ιστορική γλωσσολογία 
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 Ιστορία της ελληνικής 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΑΔΕ60 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΔΕ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

 περιγραφή της δομής της νέας ελληνικής (μορφολογία και σύνταξη) 

 περιγραφή και ανάλυση των γλωσσικών δεδομένων, από την σκοπιά της τυπικής 

γλωσσολογικής προσέγγισης της ελληνικής 

 γραμματικές αναφοράς και σχολικές γραμματικές της ελληνικής 

Mαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 60,  η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

 διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις 

στη γλωσσική επιστήμη 

 είναι σε θέση να συζητά για τους γλωσσικούς μύθους, αντιπαραθέτοντας τις 

τεκμηριωμένες απόψεις της επιστήμης σχετικά με τη συγχρονία της γλώσσας 

 είναι σε θέση να συγκρίνει και να αξιολογεί περιγραφικά και διδακτικά τον τρόπο 

παρουσίασης των γλωσσικών φαινομένων σε πρόσφατες γραμματικές αναφοράς και στις 

σχολικές γραμματικές 

 γνωρίζει τη σημασία και χρήση της ορολογίας στην περιγραφή της γραμματικής δομής 

 έχει εξοικειωθεί και ασκηθεί στην περιγραφή και ανάλυση των γλωσσικών δεδομένων, 

από τη σκοπιά της γλωσσολογίας 

 κατανοεί τη γλωσσολογική ανάλυση των μορφοσυντακτικών χαρακτηριστικών της νέας 

ελληνικής 

 είναι σε θέση να αξιοποιεί τα πορίσματα της σύγχρονης γραμματικής περιγραφής στο 

πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 Θεωρητική γλωσσολογία 

 Μορφολογία 

 Σύνταξη 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΑΔΕ61 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΔΕ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

 όψεις της γεωγραφικής, κοινωνικής και λειτουργικής ποικιλότητας 

 κάθετη διαφοροποίηση: γλωσσική ποικιλία των κοινωνιόλεκτων 
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 ζητήματα γλώσσας και φύλου, γλώσσας και εξουσίας 

 στάσεις απέναντι στη γλώσσα των νέων 

 σύγχρονα κοινωνιογλωσσολογικά πορίσματα και γλωσσική διδασκαλία 

Mαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 61,  η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

 διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις 

στη γλωσσική επιστήμη 

 είναι σε θέση να αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση γλώσσας και κοινωνίας 

 αντιλαμβάνεται την καίρια σημασία αναγνώρισης της ετερογένειας του γλωσσικού 

συστήματος 

 γνωρίζει τη σύνθετη έννοια της γλωσσικής ποικιλότητας 

 αντιλαμβάνεται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο τα ζητήματα γλώσσας και φύλου, 

γλώσσας και εξουσίας καθώς και στάσεων απέναντι στη γλώσσα των νέων 

 είναι σε θέση να αξιοποιεί τα σύγχρονα κοινωνιογλωσσολογικά πορίσματα στο πλαίσιο 

της γλωσσικής διδασκαλίας 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 Κοινωνιογλωσσολογία 

 Εκπαιδευτική γλωσσολογία 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΑΔΕ62 ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΔΕ62 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

 διάλεκτος 

 πρότυπη γλώσσα 

 επίσημη γλώσσα 

 διάλεκτος και γλωσσικό μάθημα 

 διαλεκτόφωνοι και κριτική γλωσσολογία 

Mαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 62, η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

 διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις 

στη γλωσσική επιστήμη 

 γνωρίζει τις φιλοσοφικές αφετηρίες και τους ιστορικούς λόγους έμφασης των 

περισσοτέρων εκπαιδευτικών συστημάτων στην επίσημη γλώσσα του κράτους 

 αναγνωρίζει τις στρεβλές επιπτώσεις της αποδοχής της επίσημης γλώσσας ως μοναδικού 

αποδεκτού – άρα και «σωστού» – γλωσσικού συστήματος στο εκπαιδευτικό σύστημα 

 γνωρίζει τις ευεργετικές επιδράσεις της αναγνώρισης των διαφορετικών γλωσσικών 

συστημάτων με τα οποία οι μαθητές εισέρχονται στο σχολείο, ακόμη και για την 

εκμάθηση της επίσημης γλώσσας 

 αντιλαμβάνεται ποια μπορεί να είναι τα θετικά αποτελέσματα της διδασκαλίας 

διαλέκτων στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος 
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 αναγνωρίζει την ανάγκη αναίρεσης των αρνητικών στερεοτύπων για τους 

διαλεκτόφωνους, στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού 

 είναι σε θέση να αξιοποιεί τα πορίσματα της σύγχρονης διαλεκτολογίας στο πλαίσιο της 

γλωσσικής διδασκαλίας 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 Διαλεκτολογία 

 Ανάλυση λόγου 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΑΔΕ70 ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΔΕ70 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

 διγλωσσία - πολυγλωσσία 

 ψυχογλωσσικές διαστάσεις: νευρολογικές βάσεις, κατάκτηση Γ1 και Γ2, μείξη και 

εναλλαγή κώδικα 

 κοινωνιογλωσσικές διαστάσεις: πολύγλωσσες κοινότητες, γλωσσικός ιμπεριαλισμός, 

εθνοτικότητα 

 πολυγλωσσία στην ιστορία των ευρωπαϊκών εθνών-κρατών 

 διγλωσσία - πολυγλωσσία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα 

 γλωσσική πολιτική και διγλωσσία - πολυγλωσσία 

 διγλωσσία - πολυγλωσσία και εκπαιδευτική πολιτική: πολυγλωσσία και γραμματισμός 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 70, η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

 διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις 

στη γλωσσική επιστήμη 

 διαθέτει οργανωμένη γνώση για τις έννοιες της διγλωσσίας και πολυγλωσσίας σε 

ψυχογλωσσολογικό, κοινωνιογλωσσολογικό και εκπαιδευτικό επίπεδο∙ 

 γνωρίζει, σε ψυχογλωσσολογικό επίπεδο, τι σημαίνει ότι κάποιος κατέχει δύο ή και 

περισσότερες «μητρικές» γλώσσες 

 αναγνωρίζει τα ζητήματα που εγείρει η δίγλωσση - πολύγλωσση γνώση για τη γλωσσική 

και γνωστική ανάπτυξη του ατόμου και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον γραπτό και 

προφορικό λόγο∙ 

 αναγνωρίζει την ύπαρξη του παράγοντα της πολυγλωσσίας στο ελληνικό σχολείο αλλά 

και στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης 

 γνωρίζει τρόπους σεβασμού της πολυγλωσσίας στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 είναι σε θέση να συζητά για την κυρίαρχη θέση που κατέχει ακόμα και σήμερα η 

γλωσσική ιδεολογία της ταύτισης ενός κράτους με μία γλώσσα (βλ. "εθνική γλώσσα") 

τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνική πρακτική  

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 Ψυχογλωσσολογία και Κατάκτηση Γλώσσας 

 Κοινωνιογλωσσολογία της διγλωσσίας και της πολυγλωσσίας 

 Διδακτική της πολυγλωσσίας 
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Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΑΔΕ71 ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΔΕ71 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

 (κριτικός) γραμματισμός 

 πρότυπα (κριτικού) γραμματισμού 

 είδη και μοντέλα (προφορικής) αφήγησης 

 κριτική εξέταση όψεων της αφήγησης: ανάδυση και κατασκευή ταυτοτήτων, χρήση 

προσφωνήσεων/πραγματολογικών δεικτών, χιούμορ 

 συγκριτική ανάλυση αφηγήσεων από διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας (π.χ. 

καθημερινές συνομιλίες, δημοσιογραφικά άρθρα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(Facebook και twitter) 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 71,  η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

 διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις 

στη γλωσσική επιστήμη 

 αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα ανάπτυξης της κριτικής επίγνωσης των 

μαθητών/τριών μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων κριτικής γλωσσικής 

εκπαίδευσης 

 είναι σε θέση να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και τα μοντέλα του γραμματισμού 

 διαθέτει οργανωμένη γνώση για το κειμενικό είδος της αφήγησης και τους τρόπους 

διδακτικής αξιοποίησής του 

 αναγνωρίζει την ανάγκη για καλλιέργεια της κριτικής συνειδητοποίησης των 

μαθητών/τριών, μέσα από τη γλωσσική διδασκαλία 

 είναι σε θέση να αξιοποιεί τα πορίσματα της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας στο πλαίσιο 

της γλωσσικής διδασκαλίας 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 Κριτική ανάλυση λόγου 

 Εκπαιδευτικός γλωσσικός σχεδιασμός 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΑΔΕΔΕ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΔΕΔΕ 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση των οκτώ (8) Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου. 
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ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

 

ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα διοίκησης 

συστημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών (ιδιωτικών και δημόσιων), κατά τρόπο ώστε να 

καταστεί αποδοτικότερη η συμβολή τους στη λειτουργία των φορέων αυτών και να είναι σε θέση 

να αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες σε ενδεχόμενες τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές, 

αναγκαίες για την ανταπόκριση της Επιχείρησης ή του Οργανισμού στο ταχέως εξελισσόμενο 

διεθνές περιβάλλον. 

Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει αποφοίτους που να συνδυάζουν 

θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις απαραίτητες στη διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων και 

οργανισμών (ιδιωτικών και δημόσιων). Η παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας, η 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η ανάπτυξη της νέας οικονομίας έχουν συμβάλει στη ζήτηση, εκ 

μέρους των σύγχρονων οικονομικών μονάδων, εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που θα 

μπορεί να αναλύει, συνθέτει και ενεργεί στις πολύπλοκες συνθήκες που χαρακτηρίζουν το 

σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων και οργανισμών. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» θα μπορούν: 

- να χρησιμοποιούν στατιστικές και οικονομικές μεθόδους για να αναλύσουν τις 

εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες δράσης των φορέων τους (οργανισμών / 

επιχειρήσεων) 

- να αντιλαμβάνονται τις επιρροές και αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικονομικής συγκυρίας, 

χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, κυβερνητικής πολιτικής και επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος στην εθνική όσο και διεθνή διάστασή τους 

- να συμβάλουν καθοριστικά στην καταλληλότερη και οικονομικά αποδοτικότερη 

οργάνωση των φορέων τους (οργανισμών / επιχειρήσεων) 

- να ενεργούν με αυτοπεποίθηση ως εξειδικευμένοι σύμβουλοι ΜΜΕ, πολυεθνικών, 

επιχειρήσεων χρηματοδότησης και δημοσίων οργανισμών 

- να αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες σε τυχόν τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές 

που χαρακτηρίζουν το γρήγορα εξελισσόμενο διεθνές επιχειρηματικό / οργανωτικό 

περιβάλλον. 

  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου είναι 

τα 240 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 
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Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα τέσσερα (4) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 34 Business Administration 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 6 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0413 - Management and Administration  

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 1.500 

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου 

τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, 

e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος. 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

τηλ: 2610 367333, 2610 367430 - fax: 2610 367100 - email: deo@eap.gr 

Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση 

  1ο έτος σπουδών  

 ΔΕΟ10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης  (Υ¹, 20 ECTS) 

 ΔΕΟ11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών  (Υ, 20 ECTS) 

 ΔΕΟ13 Ποσοτικές Μέθοδοι  (Υ, 20 ECTS) 

  2ο έτος σπουδών   

 ΔΕΟ23 Marketing Ι  (Υ, 20 ECTS) 

 ΔΕΟ24 Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική  (Υ, 20 ECTS) 

 ΔΕΟ25 Λογιστική  (Υ, 20 ECTS) 

  3ο έτος σπουδών  

 ΔΕΟ31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση  (Υ, 20 ECTS) 

 ΔΕΟ33 Marketing ΙΙ  (E², 20 ECTS) 

 ΔΕΟ45 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα (E, 20 ECTS) 

 ΔΕΟ34 Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική  (Υ, 20 ECTS) 

  4ο έτος σπουδών  

mailto:deo@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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 ΔΕΟ40 Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών  (Υ, 20 ECTS) 

 ΔΕΟ41 Αγορές χρήματος και Κεφαλαίου  (E, 20 ECTS) 

 ΔΕΟ44 Θεωρία Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (E, 20 ECTS) 

 ΔΕΟ42 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος  (E, 20 ECTS) 

 ΔΕΟ43 Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας, Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις (E, 20 ECTS) 

Σημειώσεις: 

Υ¹: Υποχρεωτική 

Ε²: Επιλογής 

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.: 

Κατά την επιλογή Θ.Ε. για το πρώτο έτος σπουδών, συνιστάται οι φοιτήτριες/τές να επιλέξουν τις 

ΘΕ ΔΕΟ13 και ΔΕΟ11, γιατί οι Θεματικές αυτές είναι χρήσιμες σε άλλες Θεματικές του 

προγράμματος.  

Εάν δεν διαθέτουν επαρκή χρόνο για μελέτη των δύο ανωτέρω ΘΕ, συνιστάται να επιλέξουν τη 

Θ.Ε. ΔΕΟ 13. Εάν διαθέτουν χρόνο που τους επιτρέπει να επιλέξουν πέραν των δύο ΘΕ και τρίτη 

ΘΕ, τότε εκτός από τις ΔΕΟ13 και ΔΕΟ11, μπορούν να επιλέξουν και την ΔΕΟ10.  

Για να εγγραφεί η/ο φοιτήτρια/τής στη ΘΕ ΔΕΟ33 (Μάρκετινγκ ΙΙ) πρέπει να έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς τη ΘΕ ΔΕΟ23 (Μάρκετινγκ Ι). 

Στο τρίτο έτος σπουδών οι φοιτήτριες/τές πρέπει να επιλέξουν τις Θ.Ε. ΔΕΟ31 και ΔΕΟ34 και να 

επιλέξουν ακόμα μία μεταξύ των ΘΕ ΔΕΟ33 και ΔΕΟ45. 

Στο τέταρτο έτος σπουδών οι φοιτήτριες/τές πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά τη ΘΕ ΔΕΟ40 και 

επιπλέον μία εκ των ΔΕΟ41 ή ΔΕΟ44 και μία ακόμη εκ των ΘΕ ΔΕΟ42 ή ΔΕΟ43.  

Για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να 

έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους.  

Ομοίως, για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους 

πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους.  

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και 

κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.  

Κατ' εξαίρεση για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το 1ο έτος 

σπουδών, και, αντίστοιχα, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ 

από το 2ο έτος σπουδών 

Για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να 

έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους ή κατ΄ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο 

μία ΘΕ του πρώτου έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου έτους.  

Ομοίως, για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους 

πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ΄ εξαίρεση, αν 

οφείλει μόνο μία ΘΕ του δεύτερου έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του 

τρίτου έτους (και βέβαια και του πρώτου έτους).  

Για την απόκτηση Πτυχίου η/ο φοιτήτρια/ής πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς 12 ΘΕ. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΔΕΟ10: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ10 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 
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Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα «Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης» 

σκοπεύει να σας εξοικειώσει με τις βασικές αρχές που διέπουν το Δίκαιο και να σας εισαγάγει σε 

ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τη Διοίκηση. 

 Ειδικότερα ως προς το Δίκαιο επιδιώκει: 

- Να σας δώσει μία γενική άποψη για το πεδίο που καλύπτει το Δίκαιο, τους κλάδους 

στους οποίους διακρίνεται, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. 

- Να σας ενημερώσει πιο αναλυτικά γύρω από δύο ξεχωριστούς κλάδους του και 

συγκεκριμένα το Διοικητικό Δίκαιο και το Εμπορικό Δίκαιο, που είναι από τους πλέον 

άμεσα συνδεδεμένους με τη διοίκηση των επιχειρήσεων και των οργανισμών, που 

αποτελεί το αντικείμενο του ευρύτερου προγράμματος στο οποίο εντάσσεται η Θεματική 

Ενότητα. 

Αντιστοίχως ως προς τη Διοίκηση επιδιώκει: 

- Να σας παρουσιάσει τη διάσταση των εργασιακών σχέσεων, που αναπτύσσονται στα 

πλαίσια των επιχειρήσεων και των οργανισμών, τόσο του ιδιωτικού όσο και του 

δημοσίου τομέα. 

- Να σας εξοικειώσει με το αντικείμενο, τα διλήμματα και τις αρχές της διοικητικής 

πράξης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας η/ο φοιτήτρια/τής 

είναι σε θέση, 

- Να κατανοεί την αρχιτεκτονική του ελληνικού συστήματος και τη δομή της ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης. 

- Να γνωρίζει τις βασικές αρxές του ελληνικού Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου. 

- Να γνωρίζει τις βασικές αρχές του αστικού, εμπορικού και εργατικού δικαίου. 

- Να κατανοεί τη λειτουργία και την επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

ελληνικό νομικό σύστημα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Εισαγωγή στο Δίκαιο 

- Αρχές Διοικητικού Δικαίου 

- Αρχές Εμπορικού Δικαίου  

-  Εργασιακές Σχέσεις 

-  Διοικητική Ανάλυση 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΕΟ11: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ11 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
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Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η θεματική ενότητα ΔΕΟ11 στοχεύει στην θεμελίωση των βασικών 

αρχών της διοίκησης και των διοικητικών διεργασιών. Η ενότητα διαπραγματεύεται την πρακτική 

της διοίκησης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις και συνδυάζει τις βασικές θεωρίες με την 

τρέχουσα πρακτική, τα τρέχοντα ερευνητικά δεδομένα και την εξέταση ενδεικτικών 

περιπτώσεων. Περιλαμβάνει τη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού, τη διοίκηση συστημάτων 

παραγωγής και παροχής υπηρεσιών καθώς και τη διερεύνηση των συνιστωσών που καθορίζουν 

τις διαστάσεις του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. Η ενότητα στοχεύει στην καλλιέργεια 

γνώσεων και ικανοτήτων που συμβάλλουν στην κατανόηση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης, στην διαμόρφωση των παραγόντων που επηρεάζουν την 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και στην ανάδειξη των ηγετικών ικανοτήτων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΔΕΟ11, οι φοιτήτριες/τές 

αποκτούν ένα κεντρικό κορμό γνώσεων σχετικά με τη θεωρία και την πρακτική του Μάνατζμεντ 

που αποτελούν μια εισαγωγική προσέγγιση των αρχών, των κανόνων και των μεθόδων 

εφαρμογής του Μάνατζμεντ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

Η Θ.Ε. ΔΕΟ11 συνίσταται από τα επόμενα τέσσερα μέρη: 

- Βασικές Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης 

- Διοίκηση Παραγωγής 

- Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων 

- Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον 

Με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να διακρίνουν 

βασικές εισαγωγικές έννοιες και θεωρίες που αποτελούν το υπόβαθρο των γνώσεων στις οποίες 

στηρίχθηκε και αναπτύχθηκε η Οργάνωση και Διοίκηση των επιχειρήσεων μέχρι σήμερα. Επίσης, 

θα είναι σε θέση να ορίζουν και να αναλύουν τις βασικές λειτουργίες του Μάνατζμεντ: 

Προγραμματισμό - Οργάνωση - Καθοδήγηση - Έλεγχος, οι οποίες υλοποιούνται σε κάθε 

επιχείρηση και οργανισμό ώστε να επιτυγχάνεται η αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία 

τους. 

Με την ολοκλήρωση του δεύτερου μέρους, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να περιγράψουν 

και να αναλύσουν την παραγωγική διεργασία που υλοποιείται σε κάθε επιχείρηση ή/και 

οργανισμό προκειμένου να παραχθούν προϊόντα και υπηρεσίες. Ειδικότερα, θα είναι σε θέση να 

κατανοήσουν βασικά θέματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τον 

έλεγχο των παραγωγικών συστημάτων και τα οποία αναφέρονται σε πλήθος παραγόντων, που 

σχετίζονται και εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγική διεργασία όπως είναι η 

ανθρώπινη εργασία, η τεχνολογία, οι εγκαταστάσεις, οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, η πληροφορία, 

η ποιότητα, ο χρονικός προγραμματισμός της παραγωγής, τα αποθέματα, το κόστος, οι πελάτες, 

οι προμηθευτές κ.α. 

Με την ολοκλήρωση του τρίτου μέρους, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να αποτιμήσουν τις 

προοπτικές της καθημερινής εργατικής ζωής, με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο σύγχρονος 

άνθρωπος. Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν:  

- τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ως «πωλητής» της εργατικής του δύναμης, τόσο κατά 

τη φάση έναρξης της εργασιακής του σχέσης όσο και αργότερα κατά τη διάρκεια της 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας του, 

- τις ικανότητες που ο σύγχρονος άνθρωπος είναι απαραίτητο να διαθέτει ως εργαζόμενος 

και 

- τους τρόπους και μέσα μέσω των οποίων θα μπορέσει, ως ειδικός της Διαχείρισης 

Ανθρωπίνων Πόρων, να επιλύσει προκύπτοντα προβλήματα. 

Τέλος, με την ολοκλήρωση του τέταρτου μέρους, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση καλύτερα 

να: 
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- περιγράψουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που συνεπάγεται η διεθνοποίηση 

των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και ο πολυεθνικός χαρακτήρας της. 

- εντοπίσουν τους κυριότερους «παίκτες» του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και να 

περιγράψουν το ρόλο και τη συμβολή τους στη διαμόρφωσή του και να 

- περιγράψουν τα χαρακτηριστικά του διεθνούς νομισματικού συστήματος καθώς και το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγονται οι διεθνείς συναλλαγές. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 

- Διοίκηση Παραγωγής 

- Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων 

- Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΕΟ13: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ13 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ενότητας είναι: 

- Να σας παρουσιάσει τις τεχνικές των Επιχειρησιακών Μαθηματικών, της Επιχειρησιακής 

Στατιστικής, της Επιχειρησιακής Έρευνας και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), οι 

οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση βασικών εννοιών στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (ΔΕ), αλλά και στην ποσοτική αντιμετώπιση προβλημάτων τους. 

- Να σας εισαγάγει στην προβληματική που αναπτύσσεται για την επίλυση ποσοτικών 

προβλημάτων στη ΔΕ. 

- Να σας εξοικειώσει με τις μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται στην επίλυση 

προβλημάτων Επιχειρησιακών Μαθηματικών, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας. 

- Να σας ενημερώσει για τα λειτουργικά συστήματα Η/Υ και τα προγράμματα γραφείου τα 

οποία χρησιμοποιούνται ευρέως από επιχειρήσεις, και αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της 

λειτουργίας τους. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η θεματική Ενότητα ΔΕΟ13 - Ποσοτικές Μέθοδοι απαιτεί την 

αφομοίωση από τον φοιτητή της ύλης των Μαθηματικών, της Στατιστικής και της Επιχειρησιακής 

Έρευνας. Μετά το πέρας των σπουδών του η/ο φοιτήτρια/τής: 

 Σε σχέση με τα Μαθηματικά: 

- Θα μπορεί να λύνει γραμμικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής, πρωτοβάθμιες και 

δευτεροβάθμιες και πολυωνυμικές. 

- Θα μπορεί να αντλεί γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων μιας μεταβλητής. 

- Θα μπορεί να χρησιμοποιεί συναρτήσεις μιας μεταβλητής σε προβλήματα σχετικά με την 

οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων. 

- Θα γνωρίζει την έννοια της παραγώγου. 
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- Θα μπορεί να υπολογίζει παραγώγους απλών, σύνθετων, πεπλεγμένων και αντίστροφων 

συναρτήσεων. 

- Θα κατανοήσει την έννοια της ελαστικότητας στην μικροοικονομική θεωρία με βάση τις 

παραγώγους. 

- Θα μπορεί να υπολογίζει το όριο μιας συνάρτησης. 

- Θα μπορεί να λύνει προβλήματα βελτιστοποίησης συναρτήσεων μίας μεταβλητής με τη 

χρήση της πρώτης και δεύτερης παραγώγου. 

- Θα κατανοήσει την έννοια του ολοκληρώματος και τις εφαρμογές του στην οικονομική 

επιστήμη και διοίκηση επιχειρήσεων. 

Σε σχέση με τη Στατιστική: 

- Θα γνωρίζει την έννοια και το αντικείμενο της Στατιστικής καθώς και το ρόλο της 

Στατιστικής στη διοίκηση επιχειρήσεων. 

- Θα μάθει τις αριθμητικές μεθόδους σύνοψης τόσο συστηματοποιημένων όσο και μη 

συστηματοποιημένων δεδομένων όπως τα μέτρα κεντρικής τάσης, σχετικής θέσης, 

διασποράς, σχετικής μεταβλητότητας, ασυμμετρίας και κύρτωσης. 

- Θα μπορεί να υπολογίζει όλα αυτά τα μέτρα τόσο ως ασκήσεις διδακτικού χαρακτήρα 

αλλά και με την χρήση υπολογιστικών φύλλων όπως το excel. 

- Θα μάθει την έννοια της πιθανότητας καθώς και αρχές της θεωρίας πιθανοτήτων. 

- Θα μάθει να λύνει προβλήματα με βάση την θεωρία πιθανοτήτων σε θέματα διοίκησης 

επιχειρήσεων. 

- Θα μπορεί να ξεχωρίζει ανάμεσα σε διακριτές και συνεχείς κατανομές. 

- Θα λύσει προβλήματα διακριτών κατανομών με τις κατανομές, Bernoulli, Διωνιμική, 

Γεωμετρική, Υπεργεωμετρική και Poisson. 

- Θα λύσει προβλήματα συνεχών κατανομών με χρήση των κατανομών Ομοιόμορφη, 

Κανονική, Εκθετική, χ2, t και F κατανομή. 

- Θα μάθει να κάνει εκτίμηση παραμέτρων με διαστήματα εμπιστοσύνης. 

- Θα λύσει προβλήματα ελέγχου υποθέσεων για το μέσο, το ποσοστό και τη διακύμανση 

τόσο ενός όσο και δύο πληθυσμών. 

- Θα καταλάβει την έννοια της γραμμικής παλινδρόμησης και να λύσει προβλήματα απλής 

και πολλαπλής παλινδρόμησης με εφαρμογές στην οικονομία και διοίκηση 

επιχειρήσεων. 

- Θα μάθει να υπολογίζει τους συντελεστές και τα υπόλοιπα στατιστικά αποτελέσματα 

μίας γραμμής παλινδρόμησης μέσω του excel. 

 Σε σχέση με την Επιχειρησιακή Έρευνα: 

- Θα μάθει να επιλύει προβλήματα μεταφοράς με τη μέθοδο της βορειοδυτικής γωνίας και 

με τη μέθοδο του Vogel. 

- Θα μάθει να επιλύει προβλήματα εκχώρησης με την Ουγγρική μέθοδο. 

- Θα δει μη ισορροπημένες λύσεις τόσο για προβλήματα μεταφοράς όσο και εκχώρησης. 

- Θα χρησιμοποιήσει παραδείγματα από την διοίκηση επιχειρήσεων για προβλήματα 

μεταφοράς και εκχώρησης. 

- Θα μάθει τη δικτυωτή ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων δικτύων. 

- Θα ασχοληθεί με προβλήματα δυναμικού προγραμματισμού. 

- Θα κάνει μια εισαγωγή στην θεωρία παιγνίων και θα επιλύσει προβλήματα με τη 

γραφική μέθοδο και με γραμμικό προγραμματισμό. 

- Θα εξοικειωθεί με τις έννοιες της θεωρίας Ουρών Αναμονής και θα λύσει προβλήματα 

που σχετίζονται με θέματα διοίκησης επιχειρήσεων. 
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- Θα μάθει να λύνει προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού με τη μέθοδο simplex και 

με την μέθοδο γραφικής παράστασης. 

- Θα αποκτήσει τη δεξιότητα να επιλύει προβλήματα Επιχειρησιακής Έρευνας 

μεγαλύτερων διαστάσεων με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων όπως το excel. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Επιχειρησιακά Μαθηματικά 

- Επιχειρησιακή Στατιστική 

- Επιχειρησιακή Έρευνα 

- Εισαγωγή στους Η/Υ 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΕΟ23: MARKETING I  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ23 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να: 

- Παρουσιάσει τη φιλοσοφία και τη λειτουργία του Μάρκετινγκ στα πλαίσια της Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, 

- Προχωρήσει στην ανάλυση των βασικών εννοιών μέσω των οποίων εκφράζεται και 

υλοποιείται το Μάρκετινγκ και ιδιαίτερα της καταναλωτικής συμπεριφοράς, 

- Συστηματοποιήσει σε εννοιολογικό και πρακτικό επίπεδο τις λειτουργίες διανομής και 

των πωλήσεων, 

- Εμβαθύνει στην παρουσίαση και ανάλυση ενός "κλάδου" του Μάρκετινγκ, του 

Βιομηχανικού Μάρκετινγκ που εμφανίζει ιδιαιτερότητες και ταυτόχρονα έχει μεγάλη 

πρακτική σημασία στον κόσμο των επιχειρήσεων και οργανισμών, 

- Αναλύσει και να τονίσει το ρόλο του Διεθνούς και Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ στη 

σύγχρονη πρακτική του Μάρκετινγκ. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτήτριες/τές 

θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ και να εξοικειωθούν με το 

σύνολο των διεργασιών και λειτουργιών του μάρκετινγκ αποκτώντας μία συνολική εικόνα του 

πεδίου αυτού. Ειδικότερα, ολοκληρώνοντας τη θεματική ενότητα ΔΕΟ23, οι φοιτήτριες/τές θα 

μπορούν: 

- Να μπορούν να πραγματοποιούν ανάλυση περιβάλλοντος μάρκετινγκ 

- Να αντιλαμβάνονται τις έννοιες της τμηματοποίησης - στόχευσης – τοποθέτησης 

- Να κατανοούν βασικές αρχές έρευνας μάρκετινγκ 

- Να αναλύουν τα μίγματα προϊόντος, τιμής, διανομής και προβολής 

- Να καταλάβουν τις βασικές αρχές της συμπεριφοράς καταναλωτή 

- Να γνωρίσουν εναλλακτικά μοντέλα εξήγησης της συμπεριφοράς κατά την αγοραστική 

διαδικασία 
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- Να αναλύσουν θεωρίες διαμόρφωσης στάσεων 

- Να εξοικειωθούν με υποδείγματα μέτρησης στάσεων και τις επιπτώσεις τους στις 

πολιτικές μάρκετινγκ 

- Να κατανοήσουν υποδείγματα αγοραστικής συμπεριφοράς βιομηχανικών αγοραστών 

- Να αναλύουν τα χαρακτηριστικά των βιομηχανικών αγορών 

- Να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες της διοίκησης βιομηχανικού μάρκετινγκ 

- Να καταλάβουν τις βασικές αρχές της διοίκησης πωλήσεων 

- Να πραγματοποιούν ολοκληρωμένα σχέδια οργάνωση των πωλήσεων 

- Να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες του διεθνούς περιβάλλοντος  

- Να περιγράφουν εφαρμογές των πολιτικών εξαγωγικού μάρκετινγκ στις διεθνείς αγορές 

- Να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές ηλεκτρονικού μάρκετινγκ 

- Να προσδιορίζουν το μίγμα του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Εισαγωγή στο Marketing 

- Βιομηχανικό Marketing 

- Συμπεριφορά Καταναλωτή 

- Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων - Δίκτυα Διανομής 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΕΟ24: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ24 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ενότητας είναι να σας: 

- εισάγει στις βασικές έννοιες και θεωρητικές προσεγγίσεις του γνωστικού αντικειμένου 

της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής και να παρουσιάσει τις μεταρρυθμίσεις που 

συντελούνται στη δημόσια διοίκηση και πολιτική  

- παρουσιάσει τη διαχρονική πορεία της δομής και λειτουργίας της ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης 

- δώσει μία εικόνα της ιστορικής εξέλιξης, δομής και λειτουργίας της ΕΕ, έτσι ώστε να γίνει 

κατανοητό πως οι δημόσιες πολιτικές της ΕΕ επηρεάζουν τις δημόσιες πολιτικές της 

χώρας μας 

- εισάγει στην προβληματική γύρω από το θεσμό των δημοσίων επιχειρήσεων και της 

ιδιωτικοποίησής τους, καθώς το κράτος μέσα από τις πολιτικές αυτές ασκεί ένα 

σημαντικό μέρος της δημόσιας πολιτικής του. 

- ενημερώσει γύρω από τις διαδικασίες του δημόσιου προϋπολογισμού (κατάρτιση, 

ψήφιση, εκτέλεση, έλεγχος), που αποτελεί το σημαντικότερο μέσο με το οποίο το κράτος 

υλοποιεί τις δημόσιες πολιτικές του. 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών / θεματικής 

ενότητας οι φοιτήτριες/τές θα έχουν αποκτήσει τις δεξιότητες / είναι ικανές/οί να: 

- Αναγνωρίζουν και διακρίνουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και παραδείγματα 

δημόσιας πολιτικής και δημόσιας διοίκησης, όπως επίσης και τις αλληλεπιδράσεις / 

διασυνδέσεις μεταξύ τους, και τις εφαρμογές τους σε διάφορες χώρες / περιφέρειες του 

πλανήτη. 

- Συλλαμβάνουν, περιγράφουν και συζητούν την εξέλιξη και τις βασικές λειτουργίες του 

Ελληνικού συστήματος δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης γενικά, καθώς επίσης και 

τις κυριότερες θεματικές που αφορούν σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις του συστήματος. 

- Συλλαμβάνουν, αναγνωρίζουν και συζητούν την εξέλιξη και λειτουργία του 

πολυεπίπεδου συστήματος διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης τη 

λειτουργία των κυριότερων θεσμών της Ε.Ε. και το ρόλο τους στο σχεδιασμό και 

εφαρμογή των Ευρωπαϊκών πολιτικών. 

- Αναγνωρίζουν και συζητούν τις κύριες θεματικές / θέματα που αναφέρονται στα 

δημόσια οικονομικά της Ελλάδας, όπως το ρόλο και τη λειτουργία του προϋπολογισμού 

και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών (ΔΕΚΟ), καθώς επίσης και τις 

προκλήσεις της μεταρρύθμισής τους, με έμφαση στις διαδικασίες ρύθμισης, 

απορρύθμισης ή/και ιδιωτικοποίησης. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Οικονομικά Δημοσίων Επιχειρήσεων 

- Αρχές Δημόσιας Διοίκησης 

- Σύγχρονες λειτουργίες του Κράτους 

- Διάρθρωση και λειτουργία δημόσιων οργανισμών 

- Δημόσια Πολιτική 

- Εθνικοί θεσμοί και πολιτικές 

- Νέο Δημόσιο Management 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΕΟ25: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ25 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ενότητας είναι να σας: 

- Παρουσιάσει τις έννοιες, τις διαδικασίες και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι 

οικονομικοί οργανισμοί στην καταχώριση, ταξινόμηση, ανάλυση και παρουσίαση των 

οικονομικών γεγονότων και πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων. 

- Εισαγάγει στις έννοιες των λογιστικών καταστάσεων, των λογαριασμών, της 

συστηματικής παρακολούθησης των μεταβολών των λογαριασμών, της λειτουργίας του 
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λογιστικού κυκλώματος, του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, της κοστολόγησης 

καθώς και των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. 

- Εξοικειώσει με τις διαδικασίες και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τη λογιστική 

μέσα από ασκήσεις / εφαρμογές με τη χρήση αντίστοιχου λογισμικού Η/Υ. 

- Ενημερώσει για τα σύγχρονα θέματα και εξελίξεις της λογιστικής σε σχέση με τις 

οικονομικές καταστάσεις όπως η ποιότητά τους, ο έλεγχός τους καθώς και τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η θεματική Ενότητα ΔΕΟ25 - Λογιστική αποσκοπεί στην εκμάθηση 

από τον φοιτητή θεμάτων της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, καθώς και 

στοιχείων Λογιστικής Κόστους και Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Μετά το πέρας των 

σπουδών της/ου η/ο φοιτήτρια/τής θα: 

- κατανοεί την έννοια και τον σκοπό της Λογιστικής καθώς και το ρόλο της στη διοίκηση 

επιχειρήσεων 

- μπορεί να διακρίνει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη Χρηματοοικονομική και τη 

Διοικητική Λογιστική. 

- μπορεί να περιγράφει τα είδη των εργασιών που εκτελούνται από τη Λογιστική 

- κατανοεί το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

- μπορεί να προσδιορίζει τα είδη, τη λειτουργία και την έννοια των λογαριασμών. 

- κατανοεί τη λειτουργία του διπλογραφικού συστήματος και την έννοια της χρέωσης και 

της πίστωσης των λογαριασμών καθώς και τους κανόνες τήρησης και συνδεσμολογίας 

των λογαριασμών 

- μπορεί να διενεργήσει εγγραφές των συνήθων λογιστικών γεγονότων 

- κατανοεί τη λειτουργία των εγγραφών προσαρμογής 

- είναι σε θέση να διενεργήσει εγγραφές διόρθωσης λογιστικών σφαλμάτων  

- μπορεί να προσδιορίσει το αποτέλεσμα της χρήσης 

- μπορεί να καταρτίσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

- κατανοεί τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο των Λογιστικών Σχεδίων 

- είναι σε θέση να εφαρμόσει το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο για την τήρηση των 

λογαριασμών και την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

- κατανοεί τις διαφορές μεταξύ των Διεθνών προτύπων Χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. 

- κατανοεί την έννοια του κόστους  

- μπορεί να διακρίνει τα διαφορετικά είδη κόστους. 

- μπορεί να περιγράψει τη λειτουργία της κοστολόγησης 

- μπορεί να προσδιορίζει το κόστος παραγωγής 

- κατανοεί τις τεχνικές επιμερισμού των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων 

- μπορεί να αναλύει τον τρόπο σκέψης του κατασκευαστή προγραμμάτων λογιστικής 

- μπορεί περιγράφει τη δομή που πρέπει να έχει να έχει μια σύγχρονη εφαρμογή 

λογιστικής για να αποδίδει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 

- είναι σε θέση να κατανοήσει το πλήθους των πληροφοριών που μπορεί να παράγει μια 

σύγχρονη μηχανογραφημένη εφαρμογή λογιστικής 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

- Εισαγωγή στη Λογιστική 

- Χρηματοοικονομική Λογιστική 

- Μηχανογραφημένη Λογιστική 
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- Εισαγωγή στη Λογιστική Κόστους 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΕΟ31: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ31 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ενότητας είναι: 

- Να σας παρουσιάσει το ρόλο του χρήματος και της νομισματικής πολιτικής στην 

οικονομία, τη δομή της αγοράς συναλλάγματος και τον προσδιορισμό των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, τους μηχανισμούς άσκησης κερδοσκοπίας, καθώς και την 

παρεμβατική πολιτική της κεντρικής τράπεζας. 

- Να σας εισαγάγει στις έννοιες της παρούσας αξίας και της καθαρής ταμειακής ροής, στις 

εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων, καθώς και στις πηγές 

χρηματοδότησής τους. 

- Να σας εξοικειώσει με τα παράγωγα αξιόγραφα και τις μεθόδους αντιστάθμισης 

συναλλαγματικού κινδύνου. 

- Να σας εισαγάγει στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου και στη διαδικασία διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Χρήμα και Τράπεζες-Συνάλλαγμα 

- Ορισμός της ζήτησης του χρήματος. 

- Κατανόηση του τραπεζικού συστήματος και της προσφοράς του χρήματος, 

- Περιγραφή και εξήγηση της νομισματικής πολιτικής. 

- Κατανόηση των αγορών συναλλάγματος. 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική 

- Ανάλυση των θεμελιωδών εννοιών της μελλοντικής και παρούσας αξίας του χρήματος. 

- Επεξήγηση της έννοιας της καθαρής ταμειακής ροής. 

- Η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας.  

- Η μέθοδος του εσωτερικού βαθμού απόδοσης. 

- Σύγκριση των μεθόδων της καθαρής παρούσας αξίας και του εσωτερικού βαθμού 

απόδοσης. 

- Εξήγηση της διαδικασίας αξιολόγησης επενδύσεων σε καθεστώς πληθωρισμού. 

- Παρουσίαση της έννοιας του κινδύνου και ενσωμάτωση του στην αξιολόγηση 

επενδύσεων. 

- Παρουσίαση των βασικών πηγών χρηματοδότησης και της μέτρησης του κόστους 

κεφαλαίου. 

Παράγωγα - Αξιόγραφα 

- Περιγραφή των παράγωγων αξιογράφων. 
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- Κατανόηση της έννοιας του κινδύνου και της διαδικασίας αντιστάθμισής του. 

- Εισαγωγή στα προθεσμιακά συμβόλαια. 

- Περιγραφή του τρόπου αποτίμησης των προθεσμιακών συμβολαίων. 

- Αντιστάθμιση με προθεσμιακά συμβόλαια. 

- Περιγραφή του τρόπου αποτίμησης των δικαιωμάτων προαίρεσης. 

- Αντιστάθμιση με δικαιώματα προαίρεσης 

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 

- Εισαγωγή στο χρηματοοικονομικό σύστημα 

- Κατανόηση της σχέσης απόδοσης και κινδύνου μιας επένδυσης. 

- Εισαγωγή στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. 

- Κατανόηση της διαδικασίας αποτίμησης αξιόγραφων σταθερού εισοδήματος. 

- Κατανόηση της διαδικασίας αποτίμησης μετοχών. 

- Εισαγωγή στη θεωρία χαρτοφυλακίου. 

- Εισαγωγή στη θεωρία της κεφαλαιαγοράς. 

- Παρουσίαση των εταιρειών επενδύσεων. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Χρήμα και Τράπεζες - Συνάλλαγμα 

- Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική 

- Παράγωγα Αξιόγραφα 

- Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 

Προαπαιτούμενα:  

 ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης  

 ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών  

 ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι 

Κατ' εξαίρεση, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το πρώτο 

(1ο) έτος σπουδών , και, αντίστοιχα, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 

μια ΘΕ από το δεύτερο (2ο) έτος σπουδών. Για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε 

οποιαδήποτε ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του 

πρώτου (1ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του πρώτου έτους, αλλά έχει 

ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί μία/ένας 

φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του 

δεύτερου (2ου) έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους {και 

βέβαια και του πρώτου (1ου) έτους}. 

Αξιολόγηση:  

Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  

 

ΔΕΟ33: MARKETING II  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ33 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ' επιλογήν της ΔΕΟ45 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 
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Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:  

Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας Marketing II είναι:  

- να δώσει στη/ο φοιτήτρια/τή την ευκαιρία να διεισδύσει στο Marketing του κλάδου των 

επιχειρήσεων παροχής Υπηρεσιών μελετώντας τον τόμο Α και να ολοκληρώσει την 

ανάλυση των στοιχείων του μίγματος Marketing μελετώντας τον τόμο Β, "Επικοινωνία 

Marketing". 

- Τέλος, θέλοντας να δώσει όχι μόνο το εννοιολογικό υπόβαθρο αλλά και εργαλεία 

ανάλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων Marketing, η ενότητα ολοκληρώνεται με 

τους τόμους Γ, "Έρευνα Αγοράς" και Δ, "Πρόγραμμα Marketing". 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να, 

- κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών,  

- περιγράφουν τα τρία επιπλέον Ps των υπηρεσιών,  

- ορίζουν τις ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ, 

-  αναλύουν το μείγμα προβολής,  

- σχεδιάζουν μία διαφημιστική καταχώρηση,  

- περιγράφουν τα βήματα διεξαγωγής μιας έρευνας μάρκετινγκ, 

-  πραγματοποιούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δειγματοληψίας, 

-  αναφέρουν τα περιεχόμενα ενός σχεδίου μάρκετινγκ. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Σχεδιασμός Προγράμματος Μάρκετινγκ 

- Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων - Δίκτυα Διανομής 

- Βιομηχανικό Μάρκετινγκ 

- Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 

Προαπαιτούμενα:  

 ΔΕΟ23 (Μάρκετινγκ Ι) 

 ΔΕΟ10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης  

 ΔΕΟ11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών  

 ΔΕΟ13 Ποσοτικές Μέθοδοι 

Κατ' εξαίρεση, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το πρώτο 

(1ο) έτος σπουδών , και, αντίστοιχα, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 

μια ΘΕ από το δεύτερο (2ο) έτος σπουδών. Για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε 

οποιαδήποτε ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του 

πρώτου (1ου) έτους ή κατ΄ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του πρώτου έτους, αλλά έχει 

ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί μία/ένας 

φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ΄ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του 

δεύτερου (2ου) έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους {και 

βέβαια και του πρώτου (1ου) έτους}.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΕΟ45: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ45 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ' επιλογήν της ΔΕΟ33 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός σκοπός της ΘΕ ΔΕΟ45 «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Νέες 

Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα» είναι η εισαγωγή των φοιτητριών/τών στις διοικητικές και 

επιχειρηματικές λειτουργίες της ψηφιακής εποχής, καθώς σήμερα ολοένα και περισσότερες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες γίνονται ηλεκτρονικά με τη βοήθεια υπολογιστικών 

συστημάτων. Η ΘΕ καλύπτει θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικού επιχειρείν και 

πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Έμφαση δίνεται στα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου, στο τεχνολογικό υπόβαθρο που χρειάζεται, στις 

εφαρμογές του, σε νομικά και θέματα ασφάλειας, στον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών 

επιχειρήσεων, σε παραδείγματα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, στους τύπους αλλά και τις 

στρατηγικές διοίκησης των πληροφοριακών συστημάτων.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου της ΘΕ ΔΕΟ45 οι φοιτήτριες/τές θα 

είναι σε θέση να:  

- Κατανοούν τις έννοιες του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου 

- Γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο και τις τεχνικές ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

- Αξιολογούν τις τεχνικές και στρατηγικές του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ 

- Κατανοούν τη διάκριση μεταξύ B2B και B2C αγορών 

- Αντιλαμβάνονται τη λειτουργία των ψηφιακών υπογραφών καθώς και του ψηφιακού 

πορτοφολιού. 

- Αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τους πιθανούς κινδύνους του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν και ηλεκτρονικού εμπορίου 

- Κατανοούν τον ορισμό και τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης 

- Αναγνωρίζουν τους τύπους και τις κατηγορίες των πληροφοριακών συστημάτων 

διοίκησης 

- Προσδιορίζουν το ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο οργανισμό 

- Αξιολογούν τις τεχνολογικές υποδομές και το περιβάλλον των πληροφοριακών 

συστημάτων διοίκησης 

- Αντιλαμβάνονται τα θέματα ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Πλαίσιο λειτουργίας του e-επιχειρείν 

- Ηλεκτρονικό εμπόριο 

- Νέες τεχνολογίες και πληροφορικά συστήματα διοίκησης 

Προαπαιτούμενα:  

 ΔΕΟ23 Μάρκετινγκ Ι 

 ΔΕΟ10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης  

 ΔΕΟ11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών  

 ΔΕΟ13 Ποσοτικές Μέθοδοι 

Κατ' εξαίρεση, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το πρώτο 

(1ο) έτος σπουδών , και, αντίστοιχα, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 

μια ΘΕ από το δεύτερο (2ο) έτος σπουδών. Για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε 

οποιαδήποτε ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του 
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πρώτου (1ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του πρώτου έτους, αλλά έχει 

ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί μία/ένας 

φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του 

δεύτερου έτους (2ου), αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του τρίτου έτους (3ου) {και 

βέβαια και του πρώτου (1ου)έτους).  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΕΟ34: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ34 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι η εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση και 

Πολιτική με ιδιαίτερη αναφορά στη μικροοικονομική, μακροοικονομική και δημόσια οικονομική. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου 

Μικροοικονομική της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ34, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

- γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της 

Μικροοικονομικής Ανάλυσης  

- αντιλαμβάνονται τον τρόπο λειτουργίας των δύο βασικών οικονομικών μονάδων, των 

καταναλωτών και των παραγωγών 

- χρησιμοποιούν το υπόδειγμα της ανάλυσης της συμπεριφοράς του καταναλωτή για να 

εξετάσουν πώς οι καταναλωτές αντιδρούν στις μεταβολές των τιμών των αγαθών και του 

εισοδήματός τους 

- γνωρίζουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και της προσφοράς ενός 

αγαθού 

- κατανοήσουν, μέσω της έννοιας της ελαστικότητας, το βαθμό αντίδρασης της αγοραίας 

ζήτησης, στις μεταβολές των τιμών των αγαθών και του εισοδήματος  

- κατανοήσουν τη λειτουργία της αγοράς ενός αγαθού 

- χρησιμοποιούν τη θεωρία της ζήτησης και της προσφοράς για να αναλύουν τα 

αποτελέσματα διαφόρων κυβερνητικών πολιτικών στην αγορά ενός αγαθού  

- κατανοήσουν πώς οι οικονομολόγοι θεωρητικοποιούν την παραγωγική διαδικασία  

- αντιληφθούν τους λόγους που διαφοροποιούν τον τρόπο λειτουργίας μιας παραγωγικής 

μονάδας ανάμεσα στη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια περίοδο 

- γνωρίζουν τις επιπτώσεις της λειτουργίας του νόμου της φθίνουσας απόδοσης και τη 

σημασία των αποδόσεων στην κλίμακα στην απόδοση της επιχείρησης  

- κατανοήσουν πώς κατασκευάζονται οι καμπύλες κόστους μιας επιχείρησης και ποιες 

είναι οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους 

- κατανοήσουν την υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα 

κέρδη τους για να λάβουν τις αποφάσεις τους  
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- καταλάβουν πώς το υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να διερευνηθεί ένα εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων και πολιτικών 

- κατανοήσουν πώς τα μονοπώλια και τα ολιγοπώλια καθορίζουν τις τιμές και περιορίζουν 

την κοινωνική ευημερία 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου Μακροοικονομική της Θεματικής 

Ενότητας ΔΕΟ34, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

- ορίζουν τις βασικές έννοιες της μακροοικονομικής  

- επεξεργάζονται τις σημαντικότερες μεθόδους μέτρησης των βασικών μακροοικονομικών 

μεγεθών και να διατυπώνουν τις θεμελιώδεις σχέσεις μεταξύ των μεγεθών αυτών 

- διακρίνουν τους τρόπους μέσω των οποίων προσδιορίζεται το εισόδημα μίας οικονομίας 

- αναλύουν τις συνιστώσες του εισοδήματος της οικονομίας σε ζήτηση προϊόντος του 

ιδιωτικού τομέα (ιδιωτική κατανάλωση και ιδιωτική επένδυση), ζήτηση προϊόντος του 

δημοσίου τομέα και καθαρή ζήτηση προϊόντος από την αλλοδαπή 

- διακρίνουν μεταξύ βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 

μακροοικονομικής ισορροπίας 

- εξηγούν τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς χρήματος και τον τρόπο προσδιορισμού 

του επιτοκίου 

- προσδιορίζουν την ισορροπία στις αγορές προϊόντος και χρήματος (υπόδειγμα IS-LM) 

- αναλύουν τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας 

- αποτιμούν τη συνολική ζήτηση, τη συνολική προσφορά και να αναλύουν τον τρόπο 

προσδιορισμού του γενικού επιπέδου των τιμών 

- αναγνωρίζουν και να μπορούν να περιγράψουν τις λειτουργίες και τα αποτελέσματα της 

δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής, σύμφωνα με τις διαφορετικές σχολές 

οικονομικής σκέψης 

- αναλύουν το ισοζύγιο πληρωμών, καθώς και τους τρόπους διαμόρφωσης της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας 

- αναλύουν την έννοια της ισορροπίας στις συναλλαγές μίας χώρας με το εξωτερικό, 

καθώς και τον τρόπο επίτευξης ταυτόχρονης ισορροπίας στο ισοζύγιο πληρωμών και στις 

εγχώριες αγορές αγαθών και χρήματος (υπόδειγμα IS-LM-BP) 

- αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής στην ανοικτή οικονομία 

κάτω από διαφορετικά συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών 

- εξηγούν τις έννοιες του πληθωρισμού και της ανεργίας και περιγράφουν τη μεταξύ τους 

σχέση 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου Αρχές Δημοσίων Οικονομικών της 

Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ34, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

- κατανοούν το θεωρητικό πλαίσιο με το οποίο οι σύγχρονες κοινωνίες προσεγγίζουν το 

θεμελιώδες οικονομικό πρόβλημα του «τι, πώς και για ποιον θα παραχθεί» 

- κατανοούν το κριτήριο αριστοποίησης κατά Pareto στην παραγωγή και την κατανάλωση 

και να γνωρίζουν τις σχετικές συνθήκες αριστοποίησης  

- γνωρίζουν τα δύο θεμελιώδη θεωρήματα της Οικονομικής της Ευημερίας  

- κατανοούν τους λόγους για τους οποίους το σύστημα της ελεύθερης αγοράς 

παρουσιάζει αδυναμίες και ατέλειες, καθώς και τις σχετικές με τη διόρθωσή τους 

λειτουργίες και δράσεις του δημόσιου τομέα 

- αντιλαμβάνονται τις έννοιες και την κατηγοριοποίηση των «εξωτερικών επιδράσεων» 

- κατανοούν τις επιπτώσεις των εξωτερικών επιδράσεων όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα της κατανομής των πόρων στην παραγωγή ή/και στην κατανάλωση 

καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης των «εξωτερικών επιδράσεων»  
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- γνωρίζουν τις έννοιες και την κατηγοριοποίηση των, αμιγώς και των μη αμιγώς, 

δημοσίων αγαθών καθώς και τη διάκρισή τους από τα ιδιωτικά αγαθά 

- κατανοούν τις αναποτελεσματικότητες που προκύπτουν από την ιδιωτική ή/και δημόσια 

παροχή μη αμιγώς δημοσίων αγαθών και να γνωρίζουν τους τρόπους αντιμετώπισής 

τους 

- προσδιορίζουν τους λόγους για τους οποίους ορισμένα ιδιωτικά αγαθά παρέχονται 

δημοσίως καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες επιχειρήσεις 

- περιγράφουν και αναλύουν τις σημαντικότερες απόψεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά 

με τη δίκαιη διανομή και αναδιανομή του εισοδήματος 

- ορίζουν τα χαρακτηριστικά και την ταξινόμηση των φόρων, τα φορολογικά συστήματα, 

την έννοια της μετακύλισης φόρων καθώς και τις έννοιες της φοροδιαφυγής και 

φοροαποφυγής 

- γνωρίζουν την έννοια του φορολογικού βάρους και την κατανομή του καθώς και τις 

μορφές αντίδρασης των ιδιωτικών φορέων απέναντι στην φορολογία  

- γνωρίζουν τις επιπτώσεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 

στην αγορά εργασίας, στις αποφάσεις για σύνθεση χαρτοφυλακίου, και στις επενδύσεις 

- ορίζουν την έννοια του δημόσιου προϋπολογισμού, τις οικονομικές λειτουργίες του, 

καθώς και τις έννοιες του πρωτογενούς ελλείμματος και πλεονάσματος. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Μικροοικονομική 

- Μακροοικονομική 

- Εθνικοί Λογαριασμοί και Διάρθρωση Ελληνικής Οικονομίας. 

- Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική  

- Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον 

Προαπαιτούμενα:  

 ΔΕΟ10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης  

 ΔΕΟ11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών  

 ΔΕΟ13 Ποσοτικές Μέθοδοι  

 Κατ' εξαίρεση, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το πρώτο 

(1ο) έτος σπουδών , και, αντίστοιχα, για φοιτήτριες/τες  που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 

μια ΘΕ από το δεύτερο (2ο) έτος σπουδών. Για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε 

οποιαδήποτε ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του 

πρώτου (1ου) έτους ή κατ΄ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους, αλλά έχει 

ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί μία/ένας 

φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ΄ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του 

δεύτερου έτους (2ου), αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους {και 

βέβαια και του πρώτου (1ου )έτους}.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΕΟ40: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ40 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 
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Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η ανάλυση βασικών 

θεμάτων διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών και πιο συγκεκριμένα: 

- Ο σχεδιασμός της επιχειρηματικής στρατηγικής 

- Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος έργων 

- Η μελέτη και ανάλυση της συμπεριφοράς των ατόμων στα πλαίσια μιας οργάνωσης 

- Ο ρόλος και η λειτουργία των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ40, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση 

να: 

- ορίζουν την έννοια της στρατηγικής και να αναλύουν τη χρησιμότητά της για μία 

επιχείρηση.  

- διακρίνουν τους τρόπους μέσω των οποίων είναι δυνατό να διαμορφωθεί η στρατηγική 

μιας επιχείρησης. 

- αναλύουν τις συνιστώσες του μάκρο-ευρύτερου περιβάλλοντος, του μίκρο-κλαδικού 

περιβάλλοντος και του εσωτερικού περιβάλλοντος μίας επιχείρησης. 

- αναλύουν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης μέσω μίας 

ορθολογικής διαδικασίας υλοποίηση μιας στρατηγικής. 

- εξηγούν τον τρόπο προσδιορισμού εταιρικής αποστολής από την πλευρά των 

επιχειρήσεων. 

- διαμορφώνουν κατάλληλες επιχειρησιακές στρατηγικές. 

- αποτιμούν στρατηγικές κινήσεις των επιχειρήσεων. 

- αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων επιπέδων στρατηγικής. 

- διακρίνουν τις βασικές επιλογές μιας επιχείρησης σε επίπεδο εταιρικής στρατηγικής και 

να συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ40, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

- ορίζουν τις έννοιες Πολυεθνική Επιχείρηση και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. 

- προσδιορίζουν τους λόγους διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις δραστηριότητές τους. 

- διακρίνουν τους διαφορετικούς τύπους Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και τους 

διαφορετικούς τρόπους διείσδυσης μιας επιχείρησης σε ξένες αγορές. 

- αναλύουν τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις για τη διαμόρφωση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. 

- περιγράφουν την εξέλιξη των βασικότερων θεωριών για το διεθνές εμπόριο και τις 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και να εκτιμούν το ρόλο των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων στη 

διαμόρφωση του διεθνούς εμπορίου. 

- διακρίνουν τους τύπους θυγατρικών, τους τύπους οργανωτικής δομής των Πολυεθνικών 

Επιχειρήσεων και τα χαρακτηριστικά των διεθνών στρατηγικών παραγωγής. 

- πραγματεύονται το πώς έχει διαμορφωθεί η σύγχρονη επενδυτική σκηνή, τις κυριότερες 

οικονομικές περιφερειακές ενώσεις και τις κυριότερες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. 

- αξιολογούν τα οφέλη και τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των 

Πολυεθνικών Επιχειρήσεων στις χώρες υποδοχής και προέλευσης. 
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ της Θεματικής 

Ενότητας ΔΕΟ40, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

- ορίζουν τις έννοιες πρόγραμμα, έργο, υποέργο, δραστηριότητα και εργασία, καθώς και 

να διακρίνουν τις μεταξύ τους διαφορές. 

- ορίζουν τη διοίκηση έργου και να περιγράφουν τον κύκλο ζωής ενός έργου. 

- περιγράφουν τους τρόπους οργάνωσης για την εκτέλεση έργων και να εξηγούν τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. 

- εφαρμόζουν τις ακόλουθες μεθόδους προγραμματισμού και ελέγχου έργων: 

διαγράμματα Gantt, καμπύλες προόδου, πίνακες προγραμματισμού, πολύχρωμα 

σαμάρια, γραμμές ισορροπίας και Graphical Evaluation & Review Technique (GERT). 

- εφαρμόζουν τις ακόλουθες μεθόδους δικτυωτής ανάλυσης: Critical Path Method (CPM), 

Metra Potential Method (MPM) και Program Evaluation and Review Technique (PERT). 

- εξηγούν και να εφαρμόζουν τη διαδικασία προγραμματισμού μέσων παραγωγής σε έργα 

με περιορισμούς στο χρόνο υλοποίησης και σε έργα με περιορισμούς στα διαθέσιμα 

μέσα παραγωγής, καθώς και τεχνικές βελτιστοποίησης στο χρονικό προγραμματισμό 

έργων. 

- εξηγούν και να εφαρμόζουν τις τεχνικές παρακολούθησης της χρονικής και της 

οικονομικής προόδου ενός έργου. 

- αναλύουν τον προϋπολογισμό ενός έργου και να εξηγούν τη παρακολούθηση του 

κόστους. 

- αντιλαμβάνονται τη λειτουργία και τους περιορισμούς των πληροφοριακών συστημάτων 

διαχείρισης έργων στη λήψη αποφάσεων. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ της 

Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ40, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

- ορίζουν την έννοια της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και να αναλύουν τη σημασία της 

στις σύγχρονες οργανώσεις. 

- περιγράφουν τα κύρια χαρακτηριστικά των θεωριών οργάνωσης και να αξιολογούν τις 

δυνατότητες εφαρμογής τους στο σημερινό μάνατζμεντ. 

- αξιοποιούν τη Θεωρία των Συστημάτων για τη μελέτη των οργανώσεων. 

- περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ατομικής συμπεριφοράς και το ρόλο των 

αιτίων που την προσδιορίζουν. 

- ορίζουν την έννοια της Επικοινωνίας και να προσδιορίζουν τις ικανότητες που 

απαιτούνται για αποτελεσματική διαπροσωπική επικοινωνία αλλά και τα εμπόδια που 

συναντιούνται. 

- προσδιορίζουν τους λόγους σχηματισμού των ομαδοποιήσεων στις οργανώσεις και τους 

παράγοντες που συντελούν στην αποτελεσματικότητά τους. 

- αναλύουν τη διαδικασία της σύγκρουσης και να προσδιορίζουν τους τρόπους επίλυσής 

τους. 

- διακρίνουν τις έννοιες Μάνατζμεντ και Ηγεσία και να περιγράφουν τις μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις αναφορικά με τη μελέτη της Ηγεσίας. 

- ορίζουν την έννοια της Οργανωσιακής Κουλτούρας και να περιγράφουν τη διεργασία 

δημιουργίας της. 

- ορίζουν τις έννοιες της Ηθικής και της Ηθικής των Επιχειρήσεων και να αναλύουν τη 

σημασία των ζητημάτων ηθικής συμπεριφοράς για τις οργανώσεις. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Στρατηγικό Management ( Business Policy and Strategy) 

- Επιχειρησιακά Σχέδια / Οικονομοτεχνικές μελέτες. 
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- Διοίκηση Έργων 

- Διοικητική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. 

Προαπαιτούμενα:  

 ΔΕΟ23 Marketing Ι  

 ΔΕΟ24 Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική  

 ΔΕΟ25 Λογιστική  

 Κατ' εξαίρεση, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το πρώτο 

(1ο) έτος σπουδών , και, αντίστοιχα, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 

μια ΘΕ από το δεύτερο (2ο) έτος σπουδών. Για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε 

οποιαδήποτε ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του 

πρώτου (1ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους, αλλά έχει 

ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί μία/ένας 

φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους, πρέπει να έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του 

δεύτερου (2ου)έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του τρίτου (3ου)έτους {και 

βέβαια και του πρώτου(1ου) έτους}.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΕΟ41: ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ41 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ' επιλογήν της ΔΕΟ44 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει: 

- Τους μηχανισμούς εκείνους που καθορίζουν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των 

επενδυτικών ευκαιριών σε ένα διεθνές τραπεζικό και χρηματιστηριακό περιβάλλον 

- Τις βασικές αρχές και τους μηχανισμούς της θεωρίας της ανάλυσης επενδύσεων, τα είδη 

των διαθεσίμων επενδυτικών οργάνων καθώς και τις διαφορές τους, όπως και τους 

μηχανισμούς εκείνους που διέπουν την αποτελεσματική διάρθρωση ενός 

χαρτοφυλακίου 

- Τους μηχανισμούς και τα όργανα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των 

οργανισμών που βοηθούν τις αποφάσεις των διευθυντών ώστε να αυξήσουν την αξία 

των επιχειρήσεων αυτών 

- Τους μηχανισμούς εκείνους (παράγωγα) που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των 

χρηματαγορών μέσω μείωσης του συστηματικού κινδύνου λόγω μεταβολής επιτοκίων, 

τιμών συναλλάγματος, τιμών προϊόντων και τιμών μετοχών 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

 Γνώσεις και κατανόηση 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 
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- Κατανοήσουν τις λειτουργίες των πιο σημαντικών χρηματοοικονομικών οργανισμών στα 

πλαίσια του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος και να αξιολογήσουν την φύση 

των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι οργανισμοί αυτοί 

- Εξηγήσουν τον ρόλο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθώς και των διεθνών 

χρηματοοικονομικών οργανισμών που αυτοί παίζουν στην διαδικασία της 

χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης 

- Επικοινωνήσουν με το επαγγελματικό και κοινωνικό τους περιβάλλον όλη την διαθέσιμη 

πληροφόρηση που σχετίζεται με το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα 

Διανοητικές ικανότητες στην εφαρμογή 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

- Εφαρμόσουν τα υποδείγματα των αγορών χρήματος και κεφαλαίου ώστε να 

αξιολογήσουν τις δυνατότητες των επενδύσεων στον πραγματικό κόσμο 

- Συζητήσουν την φύση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθώς και τα επενδυτικά 

όργανα που προσφέρουν οι εν λόγω αγορές 

- Αξιολογήσουν το ελεγκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι χρηματοοικονομικοί 

οργανισμοί και οι σχετικές αγορές χρήματος και κεφαλαίου 

Διανοητικές ικανότητες στην ανάλυση και αξιολόγηση 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

- Συγκρίνουν τις διάφορες θεωρίες και υποδείγματα που διέπουν την λειτουργία των 

αγορών χρήματος και κεφαλαίου ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν ποια 

προσέγγιση είναι αυτή που αξιολογεί και ερμηνεύει τον πραγματικό κόσμο των εν λόγω 

αγορών 

- Συζητήσουν τις αιτίες αλλά και τις συνέπειες της πρόσφατης διεθνούς 

χρηματοοικονομικής κρίσης καθώς και πως οι επίσημες οικονομικές αρχές 

ανταποκρίθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο 

- Συγκρίνουν την τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση με άλλες κρίσεις που συνέβησαν στο 

παρελθόν 

- Εξηγήσουν συγκεκριμένα οικονομικά αλλά και χρηματοοικονομικά γεγονότα και 

πραγματικές περιπτώσεις που συνέβησαν στην πραγματικότητα 

- Έχουν την ικανότητα να ανακαλύπτουν και αξιολογούν τις δυνάμεις της αλλαγής στις 

οποίες πρέπει να προβούν οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί καθώς και να 

αξιολογήσουν τις εναλλακτικές στρατηγικές ανάπτυξης που οι εν λόγω οργανισμοί 

πρέπει να ακολουθήσουν 

- Αναλύσουν την επίπτωση του ελεγκτικού πλαισίου στην λειτουργία και σχεδιασμό 

στρατηγικής των χρηματοοικονομικών οργανισμών 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 

- Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις 

- Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

- Πιστωτικά Ιδρύματα και Διαχείριση Κινδύνων 

Προαπαιτούμενα:  

 ΔΕΟ23 Marketing Ι  

 ΔΕΟ24 Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική  

 ΔΕΟ25 Λογιστική  

 Κατ' εξαίρεση, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το πρώτο 

(1ο) έτος σπουδών , και, αντίστοιχα, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 

μια ΘΕ από το δεύτερο (2ο) έτος σπουδών. Για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε 
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οποιαδήποτε ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του 

πρώτου (1ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του πρώτου (1ου)έτους, αλλά έχει 

ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί μία/ένας 

φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του 

δεύτερου (2ου)έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του τρίτου (3ου)έτους  {και 

βέβαια και του πρώτου (1ου) έτους}.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών (4) εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΕΟ44: ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ44 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ' επιλογήν της ΔΕΟ41 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός σκοπός της ΘΕ ΔΕΟ44 «Θεωρία Επιχειρηματικότητας και 

Καινοτομίας» είναι η ανάλυση βασικών θεμάτων αναφορικά με την επιχειρηματικότητα και την 

καινοτομία και συγκεκριμένα η μελέτη και ανάλυση των ανωτέρω εννοιών, η σημασία τους σε 

άτομα και οργανισμούς και οι επιπτώσεις τους στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, η δυναμική 

της τεχνολογικής αλλαγής, οι πηγές χρηματοδότησης σε συνδυασμό και με τα προγράμματα 

στήριξης από την ΕΕ, η οργάνωση της δομής και ανάλυση των βασικών βημάτων εκπόνησης ενός 

επιχειρηματικού σχεδίου, ζητήματα νομικής προστασίας καθώς και οι στρατηγικές προώθησης 

της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της καινοτομίας σε επιχειρησιακό και εθνικό επίπεδο. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου της ΘΕ ΔΕΟ44, οι φοιτήτριες/τές θα 

είναι σε θέση να:  

- Ορίζουν την έννοια της επιχειρηματικότητας και τη σημασία της, και να αναγνωρίζουν τις 

διάφορες μορφές επιχειρηματικής δράσης  

- Εξηγούν τον ρόλο της επιχειρηματικότητας στην οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση 

- Περιγράφουν τα προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και στην Ελλάδα 

- Ορίζουν την έννοια της καινοτομίας, τις διάφορες μορφές της, και πώς συνδέεται με την 

τεχνολογία  

- Αξιολογούν την σημασία της καινοτομίας τόσο στο επίπεδο της επιχείρησης όσο και σε 

αυτό της εθνικής οικονομίας 

- Προσδιορίζουν την έννοια «Οικονομία της Γνώσης» 

- Εξηγούν γιατί υπάρχουν διαφορές στο χαρακτήρα και στην ένταση της καινοτομίας από 

κλάδο σε κλάδο 

- Αναγνωρίζουν πώς μπορούν να ομαδοποιηθούν οι διαφορετικοί κλάδοι δραστηριότητας 

ανάλογα με την ένταση της καινοτομίας που επιδεικνύουν  

- Περιγράφουν τα στάδια μέσα από τα οποία εξελίσσεται η τεχνολογική αλλαγή στο 

εσωτερικό ενός κλάδου δραστηριότητας 
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- Ορίζουν τις εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που έχει στην διάθεση της μια επιχείρηση 

αναφορικά με την καινοτομία. 

- Γνωρίζουν τη σημασία και τα μέσα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας. 

- Εξηγούν τους θεμελιακούς μηχανισμούς παραγωγής νέας γνώσης 

- Προσδιορίζουν τις τυπικές φάσεις στην διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων 

- Εξηγούν ποιοι οργανωσιακοί πόροι, ικανότητες, και αξίες συνδέονται με την καινοτομία  

- Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά ενός επιχειρηματικού σχεδίου και τα βασικά 

συστατικά μέρη του  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα 

- Εισαγωγή στην καινοτομία 

- Επιχειρηματικό σχέδιο 

Προαπαιτούμενα:  

 ΔΕΟ23 Marketing Ι  

 ΔΕΟ24 Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική  

 ΔΕΟ25 Λογιστική  

 Κατ' εξαίρεση, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το πρώτο 

(1ο) έτος σπουδών, και, αντίστοιχα, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια 

ΘΕ από το δεύτερο (2ο) έτος σπουδών. Για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε 

ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του πρώτου (1ου) 

έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής 

σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ 

του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους, 

αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους -και βέβαια και του πρώτου 

(1ου) έτους-.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. 

 

ΔΕΟ42: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ42 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ' επιλογήν της ΔΕΟ43 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει: 

- Την πρακτική διάσταση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

- Τις κύριες έννοιες και πρακτικές του ελέγχου ποιότητας και των προτύπων διασφάλισης 

ποιότητας. 

- Τις βασικές αρχές διαχείρισης των φυσικών πόρων και βελτιστοποίησης των όρων 

εκμετάλλευσής τους 

- Τις σύγχρονες επιχειρησιακές μεθόδους αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  
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ΤΟΜΟΣ Α 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ της 

Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ42, οι φοιτήτριες/ές θα είναι σε θέση να: 

- Αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της υιοθέτησης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. 

- Εκτιμούν τους κρίσιμους συντελεστές για την επιτυχή υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας σε σχέση με τα προβλήματα και τις ανάγκες των οργανισμών και 

επιχειρήσεων. 

- Χρησιμοποιούν επωφελώς τα πρότυπα ποιότητας και τα βραβεία ποιότητας ως μέσα 

συνεχούς βελτίωσης.  

- Καθορίζουν διαδικασίες ποιότητας, μετρήσεων και επιθεωρήσεων για βελτίωση της 

ποιότητας. 

- Εκτελούν συγκριτικές αναλύσεις προκειμένου να καθορίσουν τις ανάγκες βελτίωσης. 

- Διορθώνουν προβλήματα και ερμηνεύουν τους λόγους πιθανής αποτυχίας. 

- Καθορίζουν στόχους, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν νέες διαδικασίες βελτίωσης σε 

επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

- Κατηγοριοποιούν το κόστος ποιότητας και εκτιμούν το κόστος απλών προγραμμάτων 

ποιότητας. 

- Κατανοούν την αλλαγή νοοτροπίας που απαιτείται για την πλήρη και σε βάθος 

υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στους οργανισμούς και επιχειρήσεις που 

εργάζονται η πρόκειται να εργαστούν. 

ΤΟΜΟΣ Β 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ42, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

- Ορίζουν τι είναι Έλεγχος Ποιότητας και ποια είναι τα βασικά στοιχεία που τον 

απαρτίζουν. 

- Κατηγοριοποιούν το κόστος ποιότητας και εκτιμούν το κόστος απλών προγραμμάτων 

ποιότητας.  

- Αναφέρουν και ερμηνεύουν τους τύπους δειγματοληπτικών σφαλμάτων και 

περιγράφουν τα στοιχεία της λειτουργικής χαρακτηριστικής καμπύλης. 

- Κατανοούν τι είναι και πως εκτιμάται η μέση εξερχόμενη ποιότητα και η ικανότητα μιας 

παραγωγικής διαδικασίας. 

- Κατανοούν τη χρησιμότητα του Στατιστικού Ελέγχου Διαδικασίας και χρησιμοποιούν τα 

πλέον γνωστά διαγράμματα. 

- Κατανοούν τις βασικές αρχές της προσέγγισης Taguchi. 

- Δίνουν τον ορισμό της διασφάλισης ποιότητας και εντοπίζουν τις διαφορές με τον έλεγχο 

ποιότητας. 

- Δίνουν τον ορισμό των προτύπων ποιότητας και περιγράφουν τον τρόπο χρήσης των 

προτύπων της σειράς ISO 9000. 

- Περιγράφουν ενδεικτικά πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και αναφέρουν βασικά 

στοιχεία τους.  

- Κατανοούν τα βήματα ανάπτυξης και πιστοποίησης ενός Συστήματος Ποιότητας και 

απαριθμούν βασικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

ΤΟΜΟΣ Γ 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ της 

Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ42, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 
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- Διαχωρίζουν τους φυσικούς πόρους στις διάφορες κατηγορίες και κατανοούν τα 

προβλήματα εξάντλησης και υποβάθμισής τους ανάλογα με την κατηγορία στην οποία 

ανήκουν. 

- Γνωρίζουν τις βασικές αρχές και έννοιες της οικονομικής των φυσικών πόρων. 

- Εκτιμούν την οικονομική αποδοτικότητα μιας φιλικής προς το περιβάλλον 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

- Αξιολογούν πολιτικές για τη προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον επιλογών από τις 

επιχειρήσεις. 

- Κατανοούν την ολοκληρωμένη διαχείριση της εκμετάλλευσης φυσικών πόρων  

- Υπολογίζουν την αποτελεσματικότητα δραστηριοτήτων και έργων προστασίας και 

αξιοποίησης των φυσικών πόρων. 

- Συμβουλεύουν επιχειρήσεις, οργανισμούς και δημόσιες αρχές κατά τη λήψη αποφάσεων 

διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων. 

ΤΟΜΟΣ Δ 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ 

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ42, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

- Κατανοούν την έννοια της στρατηγικής. 

- Διαχειρίζονται τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

- Κατανοούν τη σπουδαιότητα της γνώσης, της μάθησης και της σκέψης για κάθε άτομο, 

επιχείρηση ή οργανισμό που προσδοκά την ανάπτυξη και ευημερία του. 

- Περιγράφουν το περιεχόμενο των στρατηγικών αποφάσεων, τα καθήκοντα του 

στρατηγικού μάνατζμεντ και τα ιεραρχικά επίπεδα διοίκησης. 

- Αναλύουν τις προσδοκίες των εμπλεκόμενων μελών της επιχείρησης. 

- Παραθέτουν τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν το εξωτερικό και το εσωτερικό 

περιβάλλον μιας επιχείρησης. 

- Αναγνωρίζουν τη δυναμική κατανομή πόρων και ικανοτήτων που οδηγούν σε 

μελλοντικές ικανότητες και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

- Αντιλαμβάνονται την επιρροή της επιχειρησιακής ταυτότητας και κουλτούρας μιας 

επιχείρησης στο στρατηγικό μάνατζμεντ. 

- Εντοπίζουν τους κύριους πολιτισμικούς παράγοντες που επηρεάζουν το στρατηγικό 

μάνατζμεντ & απαριθμούν μερικές από τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κουλτούρας στη 

συμπεριφορά και οργάνωση των ελληνικών επιχειρήσεων. 

ΤΟΜΟΣ Ε 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της 

Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ42, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

- Εντοπίζουν και αναλύουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα χρησιμοποιώντας την 

Επιχειρησιακή Έρευνα ως εργαλείο λήψης αποφάσεων και αναγνωρίζουν την σχέση 

μεταξύ αλυσίδας παραγωγής-διανομής με την περιβαλλοντική αλυσίδα. 

- Γνωρίζουν την σημασία του οικολογικού σχεδιασμού και της οικολογικής σήμανσης των 

προϊόντων. 

- Κατανοούν την έννοια ανάλυσης κύκλου ζωής προϊόντος και εκπονούν απλές μελέτες 

ανάλυσης κύκλου ζωής. 

- Γνωρίζουν και εξηγούν τις λειτουργίες της αντίστροφης εφοδιαστικής και σχεδιάζουν 

απλά συστήματα αντίστροφης εφοδιαστικής. 

- Γνωρίζουν την σημασία και τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων περιβαλλοντικής 

διοίκησης  
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- Εντοπίζουν και αναλύουν τις αιτίες και επιπτώσεις περιβαλλοντικών προβλημάτων και 

προτείνουν την βέλτιστη λύση με βάση απλές τεχνικές. 

- Εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκπονούν απλές 

τεχνικοοικονομικές μελέτες περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 

- Αξιολογούν την πολιτική επιχειρήσεων, οργανισμών και δημοσίων αρχών στα 

περιβαλλοντικά θέματα. 

- Γνωρίζουν τα αίτια και τις επιπτώσεις -περιλαμβανομένων των οικονομικών- της 

κλιματικής αλλαγής, καθώς και τις πολιτικές αντιμετώπισής της. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

- Έλεγχος Ποιότητας και πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας 

- Στρατηγικές Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  

- Διαχείριση Περιβάλλοντος. 

Προαπαιτούμενα:  

 ΔΕΟ23 Marketing Ι  

 ΔΕΟ24 Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική  

 ΔΕΟ25 Λογιστική  

 Κατ' εξαίρεση, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το πρώτο 

(1ο) έτος σπουδών , και αντίστοιχα, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια 

ΘΕ από το δεύτερο (2ο) έτος σπουδών. Για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε 

ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του πρώτου (1ου) 

έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής 

σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ 

του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους, 

αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του τρίτου έτους (3ου) {και βέβαια και του πρώτου 

(1ου) έτους}.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΕΟ43: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΟ43 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ' επιλογήν της ΔΕΟ42 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει τις 

βασικές αρχές της θεωρίας της βιομηχανικής οργάνωσης, των οικονομικών της εργασίας και των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων και των οικονομικών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα η Βιομηχανική Οργάνωση παρουσιάζει τα θέματα:  

θεωρία παραγωγής, θεωρία αγοράς ατελείς μορφές αγοράς, δύναμη αγοράς, 

τιμολόγηση σε ολιγοπωλιακές αγορές, διάκριση τιμών, διαφοροποίηση προϊόντων, 

εμπόδια εισόδου σε μια αγορά. 
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Ειδικότερα η Αγορά Εργασίας παρουσιάζει τα θέματα:  

θεσμικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας, προσφορά εργασίας, ζήτηση εργασίας, 

προσδιορισμός του εργατικού μισθού, ανθρώπινο κεφάλαιο, μετανάστευση, εργατικά 

σωματεία, διαφορές μισθών, ανεργία, διανομή εισοδήματος, οικονομική πολιτική. 

Ειδικότερα οι Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις παρουσιάζουν τα θέματα: 

διεθνείς οικονομικές σχέσεις, βασικές αρχές πολυεθνικών επιχειρήσεων, το ευρωπαϊκό 

επιχειρησιακό περιβάλλον και τα βήματα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η πορεία 

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ, η κοινωνική πολιτική 

της ΕΕ, η ενιαία αγορά και το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, άμεσες ξένες επενδύσεις στην 

ΕΕ, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την ΕΕ, επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 

και την ΕΕ. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Θεωρία της Βιομηχανικής Οργάνωσης  

- Οικονομική εργασίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων  

- Οικονομικά των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων 

Προαπαιτούμενα:  

 ΔΕΟ23 Marketing Ι  

 ΔΕΟ24 Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική  

 ΔΕΟ25 Λογιστική  

 Κατ' εξαίρεση, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το πρώτο 

(1ο) έτος σπουδών, και αντίστοιχα, για φοιτήτριες/τές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια 

ΘΕ από το δεύτερο (2ο) έτος σπουδών. Για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής σε οποιαδήποτε 

ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του πρώτου (1ου) 

έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους, αλλά έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους. Ομοίως, για να εγγραφεί μία/ένας φοιτήτρια/τής 

σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ 

του δεύτερου (2ου) έτους ή κατ’ εξαίρεση, αν οφείλει μόνο μία ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους, 

αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους {και βέβαια και του πρώτου 

(1ου) έτους}.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 

Σκοπός - Περιγραφή 

Στόχος του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει Θεματικές Ενότητες που αφορούν τόσο τη 

θεωρία της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής, όσο και την πρακτική εφαρμογή μεθόδων 

οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα, είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 

εξειδικευμένων σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση». 

 

Γενικές Πληροφορίες 

Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι τετραετής και η ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των 

είκοσι τεσσάρων (24) Θεματικών Ενοτήτων εξαμηνιαίας διάρκειας του προγράμματος. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοί του θα είναι σε θέση να:  

- προσδιορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές του ελληνικού δημοσίου δικαίου και τις ειδικές 

αρχές που ρυθμίζουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης 

- προσδιορίζουν τη δομή, την οργάνωση, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες της δημόσιας 

διοίκησης, καθώς και το ευρωπαϊκό και το διεθνές πλαίσιο εντός του οποίου οφείλει να 

λειτουργεί 

- εφαρμόζουν τις νέες μορφές διακυβέρνησης στον τομέα της δημόσιας διοίκησης 

- αναγνωρίζουν τον στρατηγικό ρόλο της δημόσιας διοίκησης στην οικονομική ανάπτυξη 

και την ανταγωνιστικότητα της χώρας 

- ορίζουν το πεδίο της αρμοδιότητάς τους σε συνδυασμό με τις γενικότερες λειτουργίες 

του θεσμού όπου δραστηριοποιούνται  

- χρησιμοποιούν σύνθετα εργαλεία ανάλυσης και εφαρμογής πολιτικών στη δημόσια 

διοίκηση όσο και από μορφές συγκεκριμένων εφαρμογών  

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου είναι 

τα 240 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα τέσσερα (4) 

ακαδημαϊκά έτη, ήτοι οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 6 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0413 - Management and Administration  

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο: 500¹ ² 

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 500¹ ² 



  

226 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

 

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου 

τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. 

Η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην 

παρακολούθηση του προγράμματος. 

Σημείωση: 

¹ 10 από τις προσφερόμενες θέσεις ανά εξάμηνο εισαγωγής καταλαμβάνονται από 

σωφρονιστικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

² 100 από τις προσφερόμενες θέσεις ανά εξάμηνο εισαγωγής καταλαμβάνονται από 

υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. 

  

Επικοινωνία 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:  

 τηλ.: 2610 367305  - fax: 2610 367110 - e-mail: dhd@eap.gr 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr    

 

Διάθρωση / Θ.Ε. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρκεί τέσσερα (4) έτη τα οποία διαιρούνται σε οκτώ (8) εξάμηνα. 

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τρεις (3) Θεματικές Ενότητες δέκα πιστωτικών μονάδων έκαστη (10 

ECTS).  

Η διάρθρωση του Προγράμματος ανά έτος και εξάμηνο σπουδών έχει ως εξής: 

 

Α’ Έτος Σπουδών 

1ο  Εξάμηνο 

ΔΗΔ11  Βασικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου  (Υ¹, 10 ECTS) 

ΔΗΔ12  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας  (Υ, 10 ECTS) 

ΔΗΔ13  Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα  (Υ, 10 ECTS) 

2ο  Εξάμηνο  

ΔΗΔ21  Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη  (Υ, 10 ECTS) 

ΔΗΔ22  Ποσοτικές Μέθοδοι  (Υ, 10 ECTS) 

ΔΗΔ23  Βασικές Αρχές Διοίκησης  (Υ, 10 ECTS) 

Β’ Έτος Σπουδών 

3ο  Εξάμηνο  

ΔΗΔ31  Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο  (Υ, 10 ECTS) 

ΔΗΔ32  Αρχές Δημόσιας Οικονομικής (Υ, 10 ECTS) 

ΔΗΔ33  Ιστορική Συγκρότηση του Σύγχρονου Ελληνικού Κράτους  (Υ, 10 ECTS) 

4ο  Εξάμηνο  

ΔΗΔ41  Διεθνής Πολιτική Οικονομία  (Υ, 10 ECTS) 

ΔΗΔ42  Ηθική και Δεοντολογία στη Δημόσια Διοίκηση  (Υ, 10 ECTS) 

ΔΗΔ43  Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές  (Υ, 10 ECTS) 

Γ’ Έτος Σπουδών 

5ο  Εξάμηνο  

ΔΗΔ51  Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιφερειακές Ανισότητες  (Υ, 10 ECTS) 

ΔΗΔ52  Θεσμοί και Δημόσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Υ, 10 ECTS) 

ΔΗΔ53  Διοίκηση Έργων (Υ, 10 ECTS) 

6ο  Εξάμηνο  

mailto:dhd@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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ΔΗΔ61  Θεσμοί και Πολιτικές Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  (Υ, 10 ECTS) 

ΔΗΔ62  Λογιστική του Δημόσιου Τομέα  (Υ, 10 ECTS) 

ΔΗΔ63  Μεταρρυθμιστικές Τάσεις & Αλλαγή στη Δημόσια Διοίκηση  (Υ, 10 ECTS) 

Δ’ Έτος Σπουδών 

7ο  Εξάμηνο  

ΔΗΔ71  Δημόσια Διοίκηση και Διεθνείς Οργανισμοί  (Υ, 10 ECTS) 

ΔΗΔ72  Διοικητική Αποκέντρωση και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Πολιτική  και 

Οικονομική  Διάσταση 

(Υ, 10 ECTS) 

ΔΗΔ73 Δημόσιες Επενδύσεις και Αναπτυξιακά Προγράμματα  (Υ, 10 ECTS) 

8ο  Εξάμηνο  

ΔΗΔ81  Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο (Υ, 10 ECTS) 

ΔΗΔ82  Δημοσιονομική Διοίκηση και Έλεγχος (Υ, 10 ECTS) 

ΔΗΔ83  Διοίκηση της Ποιότητας (Υ, 10 ECTS) 

Σημείωση: 

Υ¹: Υποχρεωτική  

 

Οδηγίες επιλογής Θ.Ε. 

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων 

εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν 

έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο 

επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να δηλώσετε τις δύο (2) ΘΕ του 

πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο, κ.ο.κ. 

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα είναι τέσσερα (4) έτη. 

Για την απόκτηση πτυχίου ο/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις 24 Θ.Ε. του 

προγράμματος. 

 

Σύστημα αξιολόγησης  

Τρόπος Αξιολόγησης Θεματικών Ενοτήτων  

Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019, τα κριτήρια αξιολόγησης συνίστανται στα εξής:  

Α. Εκπόνηση δύο (2) Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΕΔ) και μίας (1) Γραπτής Εργασίας (ΓΕ) 

κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής 

βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 40% επί του συνόλου. Οι δύο ΕΔ βαθμολογούνται με άριστα το 10 και 

το 10 (σύνολο 20), ενώ η ΓΕ με άριστα το 20, σε βαθμούς με ένα δεκαδικό ψηφίο.  

Β. Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (ΓΤΕ), ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του 

τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. 

 

Σχηματική απόδοση αξιολόγησης Θεματικών Ενοτήτων 

 

 

 

 

 

 

Κατοχύρωση Δικαιώματος Εξετάσεων  

Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει η/o φοιτήτρια/τής στις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) 

ορίζεται να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) μονάδες από τις υποβληθείσες ΕΔ και την 

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 1 10%   

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 2 10% 40% (≥5) 

Γραπτή Εργασία 20%   

Γραπτές Τελικές Εξετάσεις 60% (≥5) 

Σύνολο 100% 
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ΓΕ κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Πιο συγκεκριμένα, οφείλει να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 

50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο 

του αθροίσματος των ΕΔ και της ΓΕ. 

 

Δικαίωμα Κατοχύρωσης Θ.Ε.  

i. Οι φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΠΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019: 

Σε περίπτωση που η/o φοιτήτρια/τής αποτύχει κατά τις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ή δεν 

παρουσιαστεί, τότε διατηρεί το δικαίωμα για τα επόμενα δύο διαδοχικά εξάμηνα να 

κατοχυρώσει τον βαθμό που έχει λάβει τόσο από την Γραπτή Εργασία της Θ.Ε., όσο και από τις 

δύο (2) Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, διατηρώντας τον βαθμό που έχει λάβει 

από τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις, δύναται να επανεγγραφεί στη Θ.Ε. έχοντας μόνο την 

υποχρέωση των Γ.Τ.Ε..  

Πιο συγκεκριμένα, η/o φοιτήτρια/της καλείται στο επόμενο κατά διαδοχική σειρά εξάμηνο να 

λάβει μέρος στις Γ.Τ.Ε. για δεύτερη φορά. Σε περίπτωση που δεν ανταπεξέλθει στην εν λόγω 

υποχρέωση, της/του παραχωρείται ακόμα μία ευκαιρία στο αμέσως επόμενο εξάμηνο. Εφόσον, 

δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την υποχρέωση των Γ.Τ.Ε. κατά την τρίτη ευκαιρία, είναι 

υποχρεωμένη/ος να εγγραφεί εκ νέου στη Θ.Ε. και να την παρακολουθήσει εξαρχής με πλήρεις 

υποχρεώσεις. 

ii. Οι φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΠΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:  

Σε περίπτωση που η/o φοιτήτρια/τής αποτύχει κατά τις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ή δεν 

παρουσιαστεί, τότε διατηρεί το δικαίωμα για το επόμενο διαδοχικό εξάμηνο να κατοχυρώσει τον 

βαθμό που έχει λάβει τόσο από την Γραπτή Εργασία της Θ.Ε., όσο και από τις δύο (2) 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, διατηρώντας τον βαθμό που έχει λάβει από τις 

προαναφερθείσες υποχρεώσεις, δύναται να επανεγγραφεί στη Θ.Ε. έχοντας μόνο την 

υποχρέωση των Γ.Τ.Ε..  

Πιο συγκεκριμένα, η/o φοιτήτρια/της καλείται στο επόμενο κατά διαδοχική σειρά εξάμηνο να 

λάβει μέρος στις Γ.Τ.Ε. για δεύτερη φορά. Εφόσον, δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την υποχρέωση 

των Γ.Τ.Ε. κατά τη δεύτερη ευκαιρία, είναι υποχρεωμένη/ος να εγγραφεί εκ νέου στη Θ.Ε. και να 

την παρακολουθήσει εξαρχής με πλήρεις υποχρεώσεις.  

Σημειώνεται ότι οι Θεματικές Ενότητες τις οποίες η/ο φοιτήτρια/τής έχει κατοχυρώσει, δεν 

προσμετρώνται στο σύνολο των Θ.Ε., στις οποίες εγγράφεται με πλήρεις υποχρεώσεις ανά 

εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ECTS, δεν ξεπερνά τα 60 ECTS.  

Κατά την επανεγγραφή δηλώνονται πρώτα οι Θ.Ε. στις οποίες έχει κατοχυρώσει δικαίωμα 

συμμετοχής μόνο για εξετάσεις και κατόπιν οι νέες. Οι νέες Θ.Ε. (με πλήρεις υποχρεώσεις) δεν 

μπορούν να είναι περισσότερες από τις προβλεπόμενες στη διάρθρωση, ήτοι τρεις (3) ανά 

εξάμηνο. 

 

Υποβολή γραπτής εργασίας εξαμήνου  

Η γραπτή εργασία εξαμήνου (Γ.Ε.) υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου word (.doc) στον 

Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης (courses.eap.gr) σε προκαθορισμένο από την αρχή του εξαμήνου 

χρονικό περιθώριο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και δη για σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους 

όπως λόγοι υγείας ή έκτακτων γεγονότων δύναται να δοθεί από τον Συντονιστή της εκάστοτε 

Θ.Ε. παράταση ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Γ.Ε., η οποία δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις επτά (7) ημερολογιακές ημέρες. Καμία γραπτή εργασία δεν γίνεται δεκτή μετά την 

πάροδο επτά ημερολογιακών ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. 

 

Γραπτές εξετάσεις  
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Η διάρκεια των γραπτών εξετάσεων ορίζεται σε 2,5 ώρες. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Γραπτών Εξετάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

 

Πληροφορίες για τις Θεματικές Ενότητες  

ΔΗΔ11 Βασικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου 
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ11 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών του ελληνικού 

συνταγματικού δικαίου και διοικητικού δικαίου. Ειδικότερα, η ΘΕ περιλαμβάνει έξι θεματικά 

πεδία: i) Σύστημα των πηγών του δικαίου, δηλαδή των μηχανισμών παραγωγής του δικαίου στην 

ελληνική έννομη τάξη, ii) Συνταγματική οργάνωση του Κράτους, δηλαδή τις σχέσεις μεταξύ των 

συνταγματικών οργάνων (Κοινοβούλιο, Κυβέρνηση, Πρόεδρος της Δημοκρατίας) και τις σχέσεις 

μεταξύ Κράτους και πολιτών, iii) Σύστημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, iv) Οργάνωση της 

δημόσιας διοίκησης, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, v) Νομικά μέσα και αρχές 

δράσης της δημόσιας διοίκησης και vi) Οργάνωση της δικαιοσύνης και έλεγχος 

συνταγματικότητας των νόμων.  

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:   

- προσδιορίζουν το σύστημα των πηγών του ελληνικού δικαίου, τις θεμελιώδεις 

συνταγματικές αρχές που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του ελληνικού 

πολιτεύματος, και τις γενικές αρχές της διοικητικής οργάνωσης και δράσης 

- αναγνωρίζουν τις μεθόδους και τις τεχνικές της νομικής ερμηνείας και 

επιχειρηματολογίας 

- χρησιμοποιούν τη θεωρία και τη νομολογία για την επίλυση συγκεκριμένων 

προβλημάτων δημοσίου δικαίου. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΗΔ12 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας  
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ12 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στην Οικονομική Θεωρία 

και ειδικότερα στις βασικές αρχές της μικρο- και μακροοικονομικής, με έμφαση στα αντίστοιχα 

βασικά μεθοδολογικά εργαλεία. Ειδικότερα, όσον αφορά στη μικροοικονομική, η ΘΕ 

επικεντρώνεται στη μελέτη  της θεωρίας της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού, της 

κατηγοριοποίησης των δημόσιων αγαθών, της σημασίας των αποδόσεων και των καμπυλών 

κόστους μιας επιχείρησης/ενός οργανισμού, ζητημάτων που αφορούν στην πολιτική των 

μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων καθώς και των συνθηκών τέλειου ανταγωνισμού. Όσον αφορά 
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στη μακροοικονομική, η ΘΕ επικεντρώνεται στη μελέτη των τρόπων προσδιορισμού του 

συνολικού εισοδήματος μίας οικονομίας, των συνθηκών μακροοικονομικής ισορροπίας, των 

βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας, ζητημάτων δημοσιονομικής και  νομισματικής 

πολιτικής, του ισοζυγίου πληρωμών, των τρόπων διαμόρφωσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας, 

των εννοιών του πληθωρισμού και της ανεργίας καθώς και ζητημάτων που αφορούν στην 

Οικονομική της Ευημερίας. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:   

- ορίζουν και κατανοούν τις διαφορές μεταξύ της μικροοικονομικής και της 

μακροοικονομικής προσέγγισης 

- περιγράφουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες τόσο της ζήτησης όσο και της 

προσφοράς ενός αγαθού 

- αναγνωρίζουν τη σημασία της δομής των αγορών και τις ιδιαιτερότητες των δημοσίων 

αγαθών 

- ορίζουν τις συνθήκες ισορροπίας στην αγορά ενός αγαθού 

- προσδιορίζουν το συνολικό προϊόν τόσο στα πλαίσια μίας κλειστής όσο και μίας ανοικτής 

οικονομίας 

- αναλύουν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας 

- αντιλαμβάνονται τη σχέση μεταξύ των διαφόρων μακροοικονομικών μεγεθών, όπως για 

παράδειγμα του πληθωρισμού και της ανεργίας 

- αξιολογούν εναλλακτικές οικονομικές πολιτικές και να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες 

από την άσκηση τους 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 

 

ΔΗΔ13  Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα  
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ13 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (Ε.Π.) 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Αντικείμενο της Θ.Ε. είναι η παρουσίαση των θεσμών, των 

λειτουργιών και των διαδικασιών του ελληνικού διοικητικού συστήματος. Επιμέρους 

αντικείμενα: Ι. Το σύστημα των δημοσίων διοικήσεων στην Ελλάδα – ΙΙ. Διοικητικό σύστημα και 

Σύνταγμα – ΙΙΙ. Οι λειτουργίες του διοικητικού συστήματος: δημόσια τάξη, εθνική άμυνα, 

δικαιοσύνη, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική διοίκηση, προστασία του περιβάλλοντος, 

φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση – IV. Η κεντρική διοίκηση – V. Αποκέντρωση, Τοπική 

Αυτοδιοίκηση – VI. Ανεξάρτητες Αρχές – VII. Διοικητική δραστηριότητα και διαδικασίες – VIII. Ο 

έλεγχος της δημόσιας διοίκησης – IX. Προσωπικό της δημόσιας διοίκησης – X. Δυσλειτουργίες 

της δημόσιας διοίκησης και μεταρρυθμίσεις – ΧΙ. Ο εξευρωπαϊσμός της δημόσιας διοίκησης – ΧΙΙ. 

Το ελληνικό διοικητικό σύστημα στην εποχή της κρίσης. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:   

- προσδιορίζουν τη δομή, την οργάνωση, την έκταση, τους θεσμούς, τις λειτουργίες, τις 

διαδικασίες και τους μετασχηματισμούς του ελληνικού διοικητικού συστήματος 
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- αναγνωρίζουν τις παθολογίες και τις δυσλειτουργίες του ελληνικού διοικητικού 

συστήματος, ώστε να είναι σε θέση να συμβάλουν στη μεταβολή του επί τα βέλτιστα 

- προσδιορίζουν τα σχετικά με το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης και τις βασικές 

ρυθμίσεις του Υπαλληλικού Κώδικα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΗΔ21 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη  
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ21 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)  
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός της ΘΕ: Βασικός σκοπός της Θ.Ε. είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε βασικές 

έννοιες της πολιτικής επιστήμης, οι οποίες θα τους είναι χρήσιμες για την βέλτιστη κατανόηση 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα σπουδών.  Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα διαφορετικά 

πρότυπα κρατικής οργάνωσης (φιλελεύθερο, κοινωνικό, νεοφιλελεύθερο κράτος) καθώς και οι 

μετασχηματισμοί των σχέσεων κοινωνίας – κράτους από τον Διαφωτισμό μέχρι σήμερα.  Οι 

σχέσεις αυτές παρουσιάζονται με αιχμή τους μετασχηματισμούς των οικονομικών σχέσεων, τις 

κατά συνέπεια μεταβαλλόμενες δομές κοινωνικής τάξης και φύλου, όπως τέλος την δυναμική 

που παρουσιάζουν οι πολιτιστικές συντεταγμένες απέναντι στην δυναμική των διαδικασιών της 

παγκοσμιοποίησης.  Στο πλαίσιο αυτό περιγράφεται το πολιτικό σύστημα, αναλύεται η έννοια 

της νομιμοποίησης, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των θεσμών κοινωνικής και 

πολιτικής εκπροσώπησης και τέλος συζητείται η διάκριση ανάμεσα στη «κυβέρνηση» και τη 

«διακυβέρνηση».  

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:   

- ορίζουν και διακρίνουν τα βασικά πρότυπα κρατικής οργάνωσης  

- προσδιορίζουν τους σημαντικούς μετασχηματισμούς στη σχέση κράτους κοινωνίας όπως 

αυτές αρθρώνονται από τις δομές κοινωνικής και πολιτικής εκπροσώπησης  

- αξιολογούν τις σημαντικές παραμέτρους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που καθορίζουν 

τις διαδικασίες και το περιεχόμενο νομιμοποίησης. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 

 

ΔΗΔ22  Ποσοτικές Μέθοδοι  
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ22 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Γενικών Γνώσεων 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)  
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της Επιχειρησιακής 

Στατιστικής και των Επιχειρησιακών Μαθηματικών οι οποίες είναι απαραίτητες για την 
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κατανόηση βασικών εννοιών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καθώς και την πρακτική εφαρμογή τους 

σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών 

φύλλων. Αναλυτικά θα περιλαμβάνει: Εισαγωγή στη Στατιστική για τη Διοίκηση, Γραφικές 

μέθοδοι σύνοψης δεδομένων, Αριθμητικές μέθοδοι σύνοψης δεδομένων, Αρχές της θεωρίας 

πιθανοτήτων, Κατανομές πιθανότητας, Δειγματικές κατανομές στατιστικών συναρτήσεων, 

Εκτίμηση παραμέτρων πληθυσμού, Παραμετρικοί έλεγχοι στατιστικών δεδομένων, Συναρτήσεις 

μιας μεταβλητής, Παραγώγιση συναρτήσεων μιας μεταβλητής, Όρια συνέχεια και 

βελτιστοποίηση συναρτήσεων, Εισαγωγή στα λογιστικά φύλλα, Στατιστικές συναρτήσεις, 

Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, Γραφήματα. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:   

- κατανοούν και χρησιμοποιούν βασικά στοιχεία μαθηματικών σε προβλήματα σχετικά με 

την οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών   

- περιγράφουν τις βασικές έννοιες και το ρόλο της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων στη 

διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών 

- χρησιμοποιούν τα επιχειρησιακά μαθηματικά και τη Στατιστική, με τη βοήθεια 

λογισμικού Η/Υ, για την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 

 

ΔΗΔ23 Βασικές Αρχές Διοίκησης 
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ23 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)  
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της διοίκησης. 

Συγκεκριμένα, η ΘΕ εξετάζει την ιστορική εξέλιξη των θεωριών της διοικητικής επιστήμης, τις 

θεμελιώδεις λειτουργίες του μάνατζμεντ, ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση του ανθρωπίνου 

δυναμικού, θέματα ανάπτυξης και αξιολόγησης του προσωπικού,  τη σημασία της κουλτούρας 

και της επικοινωνίας στους σύγχρονους οργανισμούς, ζητήματα ηθικής σε επιχειρήσεις και 

οργανισμούς, καθώς και τις προσεγγίσεις στο θέμα της ηγεσίας. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:   

- διακρίνουν βασικές έννοιες και θεωρίες που αποτελούν το υπόβαθρο των γνώσεων στις 

οποίες στηρίχθηκε και αναπτύχθηκε η Διοικητική Επιστήμη μέχρι σήμερα 

- αναλύουν τις βασικές λειτουργίες του Μάνατζμεντ 

- αναγνωρίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος εργαζόμενος 

- προσδιορίζουν τις ικανότητες που ο σύγχρονος άνθρωπος είναι απαραίτητο να διαθέτει 

- αξιολογούν τους τρόπους και μέσα μέσω των οποίων μπορούν να επιλυθούν 

προκύπτοντα προβλήματα ανθρώπινου δυναμικού, αναγνωρίζουν τη σημασία της 

κουλτούρας και επικοινωνίας στους σύγχρονους οργανισμούς 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 



  

233 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

 

ΔΗΔ31  Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο 
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ31 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής  
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Αντικείμενο της Θ.Ε. είναι η ανάλυση των βασικών αρχών του 

διεθνούς δημόσιου δικαίου, με έμφαση κυρίως στα υποκείμενα και στις πηγές του διεθνούς 

δημοσίου δικαίου, και ακολούθως, η παρουσίαση των βασικών αρχών του δικαίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στο σύστημα των πηγών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στις γενικές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις σχέσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με το ελληνικό δίκαιο, στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και στο σύστημα 

της έννομης προστασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:   

- προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις πηγές και τα υποκείμενα του διεθνούς 

δικαίου 

- προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις 

σχέσεις μεταξύ εθνικού δικαίου και δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύστημα των 

πηγών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και τους μετασχηματισμούς του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 

2010, με έμφαση ιδίως στις ειδικές ρυθμίσεις για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 

 

ΔΗΔ32  Αρχές Δημόσιας Οικονομικής  
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ32 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις βασικές έννοιες 

των οικονομικών του δημόσιου τομέα και στην ανάλυση των οικονομικών λειτουργιών του 

κράτους. Συγκεκριμένα τα θέματα που αναπτύσσονται σε αυτή τη Θ.Ε. περιλαμβάνονται: ο 

μηχανισμός της αγοράς και η ανάγκη παρέμβασης του κράτους στην οικονομική δραστηριότητα, 

ορισμός και μέγεθος του δημόσιου τομέα, θεωρία των δημοσίων αγαθών, εξωτερικές 

επιδράσεις, κρατικός προϋπολογισμός, δημόσιες δαπάνες, δημόσιο χρέος, φόροι και φορολογικό 

σύστημα, δημόσιες επιχειρήσεις, η χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής και κοινωνική 

ασφάλιση. Επιπλέον, η Θ.Ε. περιλαμβάνει ορισμένες αναφορές στις τρέχουσες δημοσιονομικές 

εξελίξεις στην Ελλάδα και προβαίνει σε μια συνοπτική παρουσίαση και σχολιασμό βασικών 

μεγεθών και διαδικασιών του Κρατικού Προϋπολογισμού.    

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:   
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- κατανοούν τις οικονομικές λειτουργίες του κράτους και τους λόγους παρέμβασης του 

κράτους στην οικονομική δραστηριότητα  

- προσδιορίζουν τις μορφές παρέμβασης του κράτους στην οικονομική δραστηριότητα, 

τον κρατικό προϋπολογισμό και τις δημόσιες επιχειρήσεις  

- αξιολογούν την οικονομική πολιτική και να διαμορφώνουν προτάσεις πολιτικής για την 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΗΔ33  Ιστορική συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους  
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ33 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Στη ΘΕ εξετάζονται οι βασικές στιγμές συγκρότησης και ανάπτυξης 

του ελληνικού κράτους, με έμφαση την περίοδο του εικοστού αιώνα. Η μετεξέλιξη του πολιτικού 

συστήματος εξετάζεται τόσο αναφορικά με τις αλλαγές στο συνταγματικό πεδίο, όσο και με την 

ανάδειξη συγκεκριμένων φορέων συμφερόντων όπως είναι η ναυτιλία, τα κεφαλαιοκρατικά 

στρώματα,  οι τράπεζες και τα εργατικά στρώματα. Έμφαση δίνεται στην περίοδο μετά το κίνημα 

του 1909 και την πολιτική του λεγόμενου ‘βενιζελικού εκσυγχρονισμού’. Εξετάζονται επίσης η 

αποκατάσταση των προσφύγων, η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου και το καθεστώς του 

Ιωάννη Μεταξά. Μετά τις θεμελιώδεις ανατροπές που επιφέρει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η 

Κατοχή και ο εμφύλιος πόλεμος, εξετάζεται η συγκρότηση του μεταπολεμικού πολιτικού 

συστήματος (σύνταγμα και παρασύνταγμα) και η κρίση νομιμοποίησης που οδηγεί στη 

δικτατορία του 1967. Ακολουθεί η ανάλυση της μεταπολιτευτικής περιόδου, η ανασυγκρότηση 

των κρατικών υπηρεσιών στο τελευταίο τέταρτο του εικοστού αιώνα σε συνδυασμό με την 

αναζήτηση πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:   

- περιγράφουν τις βασικές στιγμές συγκρότησης του ελληνικού κράτους, και τις αιτίες που 

συνέβαλαν στη μεταβολή τους 

- διακρίνουν τους σημαντικούς κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς της ελληνικής πολιτικής 

ιστορίας 

- περιγράφουν τη θεσμική λειτουργία και το δομικό ρόλο των στοιχείων του πολιτικού και 

διοικητικού συστήματος στη διάρκεια της υπό εξέταση ιστορικής περιόδου. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΗΔ41  Διεθνής Πολιτική Οικονομία  
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ41 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
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Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Η Θ.Ε. αφορά στις διεθνείς διαστάσεις της οικονομικής 

δραστηριότητας, των οικονομικών συναλλαγών και των οικονομικών σχέσεων. Τα θέματα που 

παρουσιάζονται αφορούν συνοπτικά στα εξής: θεωρητικές προσεγγίσεις της διεθνούς πολιτικής 

οικονομίας, διεθνές χρηματοοικονομικό και νομισματικό σύστημα: οι διεθνείς συναλλαγματικές 

ισοτιμίες και οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου, το διεθνές εμπόριο και η παγκόσμια 

ολοκλήρωση της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι διεθνείς 

οικονομικές σχέσεις, διακρατικός συντονισμός οικονομικών πολιτικών, οι σχέσεις μεταξύ 

αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, περιφερειακή και παγκόσμια οικονομική 

ολοκλήρωση και διακυβέρνηση. Στη θεματολογία της Θ.Ε. περιλαμβάνονται επίσης θέματα που 

αφορούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την αναπτυξιακή βοήθεια, ενεργειακά ζητήματα και 

ζητήματα που σχετίζονται με την μετανάστευση.   

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:   

- προσδιορίζουν τη λειτουργία του διεθνούς οικονομικού συστήματος  

- κατανοούν τη λειτουργία του διεθνούς εμπορίου και των πολυεθνικών επιχειρήσεων  

- αξιολογούν τη σημασία των διεθνών οικονομικών σχέσεων και να διαμορφώνουν 

προτάσεις πολιτικής για τη βελτίωσή τους  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 

 

ΔΗΔ42  Ηθική και Δεοντολογία στη Δημόσια Διοίκηση  
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ42 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Αντικείμενο της Θ.Ε. είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών ηθικής 

και δεοντολογίας στη Δημόσια Διοίκηση, όπως προκύπτουν από το Σύνταγμα, τη διοικητική 

νομοθεσία και τους κώδικες δεοντολογίας και ηθικής για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ιδιαίτερη 

έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, του Ευρωπαϊκού Κώδικα 

Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς και του Οδηγού Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς των 

Δημοσίων Υπαλλήλων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην προληπτική και κατασταλτική 

αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:   

- προσδιορίζουν τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τη συμπεριφορά του 

προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, σε συνάρτηση με τους κανόνες δικαίου που 

περιλαμβάνονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας  

- προσδιορίζουν τα προληπτικά και τα κατασταλτικά μέτρα κατά της διαφθοράς στη 

δημόσια διοίκηση. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 



  

236 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

 

ΔΗΔ43  Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές  
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ43 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της Θ.Ε. είναι η κριτική παρουσίαση των βασικών θεσμών και 

διαδικασιών για την διαμόρφωση και την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, 

περιφερειακό, τοπικό σε υπερεθνικό επίπεδο.  Μετά την απαραίτητη αναφορά στις βασικές 

έννοιες της Θ.Ε. (κράτος, δημόσιες πολιτικές) συζητιούνται οι προκλήσεις, που αντιμετωπίζει το 

κράτος κατά την υλοποίηση των «δημόσιων πολιτικών» του.  Προκλήσεις που προκύπτουν εκτός 

των άλλων και από το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (εξελίξεις στην ΕΕ και δυναμική των 

διαδικασιών παγκοσμιοποίησης) και που αναμφίβολα επηρεάζει τις Δημόσιες πολιτικές. Στο 

τελευταίο μέρος της Θ.Ε. θα συζητηθούν συνοπτικά περιπτώσεις κοινωνικής πολιτικής ή / και 

περιφερειακής πολιτικής ως μελέτες περίπτωσης στη Ελλάδα, ώστε έτσι να παρουσιαστούν οι 

παράγοντες, που συγκροτούν τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών από το 

Κράτος. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:   

- προσδιορίζουν τους βασικούς θεσμούς και διαδικασίες που καθορίζουν τις δημόσιες 

πολιτικές 

- ορίζουν και να αξιολογούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση που 

έτσι όπως αυτές προκύπτουν από τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις 

συνθήκες που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση 

- περιγράφουν και (σε ένα πρώτο επίπεδο) αναλύουν τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής 

και περιφερειακής πολιτικής στην Ελλάδα.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 

 

ΔΗΔ51  Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιφερειακές Ανισότητες  
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ51 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Η Θ.Ε. αφορά σε ζητήματα θεωρίας περιφερειακών ανισοτήτων και  

ανάλυσης και αξιολόγησης των μέσων άσκησης της περιφερειακής πολιτικής. Τα θέματα που 

καλύπτονται αφορούν στα εξής: το ‘περιφερειακό πρόβλημα’ και η μέτρηση των περιφερειακών 

ανισοτήτων, θεωρίες περιφερειακών ανισοτήτων, οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα, οι 

περιφερειακές ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η  αναγκαιότητα της περιφερειακής 

πολιτικής, οι στόχοι, τα διλλήματα και τα μέσα άσκησης της περιφερειακής πολιτικής, η 

εφαρμοζόμενη πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα, τα αναπτυξιακά κίνητρα, η 

περιφερειακή κατανομή των δημοσίων επενδύσεων, η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης σε 
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περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα περιφερειακά προγράμματα και η περιφερειακή κατανομή 

του ΕΣΠΑ, η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ.  

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:   

- κατανοούν την άνιση ανάπτυξη σε διάφορα χωρικά επίπεδα από το διεθνές και 

ευρωπαϊκό, έως το εθνικό και τοπικό  

- προσδιορίζουν τα μέσα άσκησης περιφερειακής πολιτικής και τους φορείς υλοποίησης 

της περιφερειακής πολιτικής  

- αξιολογούν την περιφερειακή πολιτική και να διαμορφώνουν προτάσεις πολιτικής για 

την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την ισόρροπη ανάπτυξη  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 

 

 ΔΗΔ52  Θεσμοί και Δημόσιες Πολιτικές της ΕΕ  
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ52 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Η Θ.Ε. καλύπτει με εποπτικό τρόπο τις διαδικασίες συγκρότησης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Η θεματολογία 

της Θ.Ε. περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Έννοια και θεωρίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η 

ιστορική εξέλιξη ευρωπαϊκής ενοποίησης, οι βασικές συνθήκες, τα θεσμικά όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον και η πορεία της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:   

- περιγράφουν τη δομή, λειτουργία και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

- αναλύουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διαδικασίες υλοποίησής τους 

- διαμορφώνουν προτάσεις πολιτικής για την βελτίωση και συμπλήρωση των πολιτικών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 

 

ΔΗΔ53  Διοίκηση Έργων  
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ53 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών διοίκησης έργων. 

Συγκεκριμένα, η ΘΕ παρουσιάζει τις βασικές έννοιες στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης 
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έργων, τους τρόπους οργάνωσης και διοίκησης έργων, τον κύκλο ζωής έργων, τις πιο γνωστές και 

ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους προγραμματισμού και ελέγχου έργων 

συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων δικτυωτής ανάλυσης, τη διαδικασία προγραμματισμού 

μέσων παραγωγής σε έργα με περιορισμούς στον χρόνο υλοποίησης και σε έργα με 

περιορισμούς στα διαθέσιμα μέσα παραγωγής, τις τεχνικές βελτιστοποίησης του χρονικού 

προγραμματισμού έργων, τις τεχνικές παρακολούθησης της χρονικής και της οικονομικής 

προόδου έργων και τέλος τον τρόπο υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων στη 

διαχείριση έργων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:  

- προσδιορίζουν τις έννοιες πρόγραμμα, έργο, υποέργο, κύκλο ζωής έργου, δραστηριότητα 

και εργασία 

- περιγράφουν τους τρόπους οργάνωσης για την εκτέλεση έργων και να εξηγούν τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους 

- εφαρμόζουν μεθόδους προγραμματισμού και ελέγχου έργων 

- κατανοούν και εφαρμόζουν τη διαδικασία προγραμματισμού μέσων παραγωγής σε έργα 

- κατανοούν και εφαρμόζουν τις τεχνικές παρακολούθησης της χρονικής και της 

οικονομικής προόδου ενός έργου 

- αναλύουν τον προϋπολογισμό ενός έργου και να παρακολουθούν το κόστος του 

- αντιλαμβάνονται τη λειτουργία και τους περιορισμούς των πληροφοριακών συστημάτων 

διαχείρισης έργων   

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 

 

ΔΗΔ61  Θεσμοί και πολιτικές προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου  
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ61 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στην προβληματική των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβάνοντας τα ατομικά, τα πολιτικά και τα κοινωνικά 

δικαιώματα. Συγκεκριμένα, στη ΘΕ εξετάζονται η αντίληψη του ατομικού δικαιώματος ως μιας 

αξίας που περιβάλλει την ανθρώπινη προσωπικότητα πέρα από οποιαδήποτε παρέμβαση που 

μπορεί να περιορίσει τόσο την ιδιωτικότητά του όσο και τους όρους συμμετοχής του σε 

διαδικασίες δημόσιας επικοινωνίας (γνώμη, έκφραση). Το πολιτικό δικαίωμα συγκροτείται ως 

προστατευτικό πλέγμα του πολιτικού σώματος της αστικής κοινωνίας απέναντι σε μορφές 

εξουσιασμού που εμποδίζουν την αυτοκυβέρνηση των πολιτών, ενώ η ενεργός διάστασή του 

αφορά τη συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία, κατά βάση μέσα από το δικαίωμα ψήφου. Το 

κοινωνικό δικαίωμα συγκροτείται ως προστατευτικό πλέγμα απέναντι σε απειλές που δέχονται 

κοινωνικές ομάδες από την ατομική ιδιοκτησία, τη συσσώρευση πλούτου και δύναμης, και από 

τις κινήσεις της αγοράς. Στην κατακλείδα, η ΘΕ εστιάζει στην εφαρμογή των αντιλήψεων αυτών 

από την ελληνική πολιτεία και νομοθεσία, κυρίως από το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα μέχρι 

σήμερα. 
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Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση: 

- περιγράφουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις μέσα από τις οποίες έχουν 

διατυπωθεί οι νεωτερικές αντιλήψεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

- αναγνωρίζουν τους σημαντικούς πολιτικούς και διοικητικούς φορείς που ενσαρκώνουν 

αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του πολιτικού 

συστήματος 

- προσδιορίζουν πεδία παρέμβασης με περιεχόμενο που αφορά την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο τομέα ή θεσμό της απασχόλησής τους. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 

 

ΔΗΔ62  Λογιστική του Δημόσιου Τομέα   
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ62 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός της ΘΕ: Ο σκοπός της ΘΕ είναι να θέσει τα θεμέλια για την κατανόηση της Λογιστικής του 

Δημοσίου Τομέα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο παρουσιάζοντας τις βασικές 

έννοιες, τις αρχές και τις εφαρμογές στο ελληνικό όσο και στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. 

Αναλυτικά, θα περιλαμβάνει: Λογιστικά συστήματα παρακολούθησης των συναλλαγών στο 

δημόσιο τομέα, Προϋπολογισμός στο Δημόσιο Τομέα, Σύστημα Διπλογραφικής Λογιστικής στα 

ΝΠΔΔ τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας και τους ΟΤΑ, Λογιστική επιχορηγήσεων, Λογιστική 

επενδύσεων, Λογιστική Κεντρικής Κυβέρνησης, Έλεγχος και αξιολόγηση της απόδοσης στο 

Δημόσιο Τομέα.  

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:  

- περιγράφουν τις βασικές έννοιες, τις αρχές και τις εφαρμογές της Λογιστικής του 

Δημοσίου Τομέα. 

- χρησιμοποιούν τα λογιστικά συστήματα παρακολούθησης των συναλλαγών στο δημόσιο 

τομέα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 

 

ΔΗΔ63  Μεταρρυθμιστικές Τάσεις και Αλλαγή στη Δημόσια Διοίκηση  
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ63 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της διοίκησης αλλαγών. 

Συγκεκριμένα, η ΘΕ παρουσιάζει το βασικό περιεχόμενο της έννοιας της αλλαγής, τα είδη των 



  

240 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

αλλαγών, τα βασικότερα θεωρητικά μοντέλα αλλαγής, τις προϋποθέσεις επιτυχίας ή αποτυχίας 

της αλλαγής, τους λόγους αντίδρασης στην αλλαγή, τους τρόπους μετριασμού της αντίδρασης 

στην αλλαγή, τους φορείς της αλλαγής,  τη σημασία  της ανώτερης διοίκησης και της ηγεσίας 

στην έκβαση του τελικού αποτελέσματος, καθώς και επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στις 

διοικητικές μεταρρυθμίσεις και τις σύγχρονες τάσεις της δημόσιας διοίκησης. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:  

- περιγράφουν τις αρχές της διοίκησης αλλαγών και των διοικητικών μεταρρυθμίσεων 

- αναγνωρίζουν τις σύγχρονες μορφές οργάνωσης του δημόσιου τομέα 

- προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις επιτυχίας ή αποτυχίας μεταρρυθμιστικών 

εγχειρημάτων 

- προτείνουν σύγχρονα μοντέλα αναδιοργάνωσης υπηρεσιών 

- αναλύουν διοικητικές αλλαγές σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα των 

οργανισμών. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 

 

ΔΗΔ71  Δημόσια Διοίκηση και Διεθνείς Οργανισμοί  
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ71 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Γενικών Γνώσεων 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός της ΘΕ: Ο βασικός στόχος της Θ.Ε. είναι να συμβάλει στην θεωρητική και κυρίως 

πρακτική κατανόηση της σημασίας και του ρόλου των διεθνών οργανισμών, όπως αυτοί 

σχετίζονται με τις λειτουργίες του κράτους έθνους.  Οι διεθνείς οργανισμοί και κυρίως εκείνοι 

που διευθετούν οικονομικές σχέσεις αποτελούν εκτός των άλλων και πεδία άσκησης πολιτικής 

των εθνικών κυβερνήσεων, πάντα στο πλαίσιο της αναγκαιότητας των συνθηκών που γεννά η 

δυναμική της παγκοσμιοποίησης.  Ως μελέτη περίπτωσης θα εξεταστούν «διεθνείς οργανισμοί» 

που δραστηριοποιούνται σε πεδία που επηρεάζουν την δημόσια διοίκηση και στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα.  Κατά συνέπεια θα συζητήσει συνοπτικά τον ΟΗΕ, κάποιους από τους κύριους 

οργανισμούς που αποτελούν μέρος του αστερισμού του, την ΕΕ ως σημαντική περιφερειακή 

συσσωμάτωση, ενώ χρήσιμη θα είναι και η ενδεικτική αναφορά σε κάποιες Διεθνείς Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:   

- περιγράφουν τη σημασία των διεθνών οργανισμών στην σημερινή συγκυρία για τη 

λειτουργία του κράτους έθνους και της δημόσιας διοίκησης 

- καταγράψουν τους βασικούς διεθνείς οργανισμούς που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 

επηρεάζουν την δημόσια διοίκηση 

- αναγνωρίζουν την σημασία που έχουν οι Διεθνείς ΜΚΟ στη διαμόρφωση και την 

υλοποίηση δημόσιων πολιτικών στα σύγχρονα κράτη 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 
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ΔΗΔ72  Διοικητική Αποκέντρωση και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Πολιτική και Οικονομική 
Διάσταση  
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ72 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός/αντικείμενο της ΘΕ: Αντικείμενο της Θ.Ε. είναι η μελέτη των θεσμών της Διοικητικής 

Αποκέντρωσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, σε συνάρτηση ιδίως με τη συμβολή 

τους στη δημοκρατική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και στην άσκηση των 

δημοσίων εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 

στην εμπειρία της εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτης» και στην προοπτική μιας νέας 

μεταρρύθμισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:   

- χρησιμοποιούν εξειδικευμένες γνώσεις ως προς τις αρμοδιότητες των Δήμων, των 

Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με έμφαση ιδίως σε εκείνες που 

σχετίζονται με τις επιχειρησιακές και αναπτυξιακές τους πρωτοβουλίες και τον 

προγραμματισμό και την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών  

- επιδεικνύουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 

παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων παρεμβάσεων 

και έργων. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 

 

ΔΗΔ73  Δημόσιες Επενδύσεις και Αναπτυξιακά Προγράμματα  
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ73 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της χρηματοδότησης και 

της αξιολόγησης επενδύσεων για την υλοποίηση δημοσίων επενδύσεων και αναπτυξιακών 

προγραμμάτων. Αναλυτικά η ΘΕ παρουσιάζει τα βασικά χρηματοοικονομικά μαθηματικά, τις 

τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων, τις πηγές χρηματοδότησης επενδύσεων, το κόστος 

κεφαλαίου, τη συσχέτιση της απόδοσης και του κινδύνου, τη λειτουργία των αγορών χρήματος 

και κεφαλαίου καθώς και την αποτίμηση αξιόγραφων σταθερού  εισοδήματος. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:   

- χρησιμοποιούν τα χρηματοοικονομικά μαθηματικά 

- περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των επενδυτικών έργων 

- εφαρμόζουν τις βασικές τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων  

- προσδιορίζουν  τη λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου 
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- εφαρμόζουν την αποτίμηση αξιόγραφων σταθερού  εισοδήματος 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 

 

ΔΗΔ81  Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο   
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ81 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι ο προσδιορισμός και η ανάλυση των βασικών θεσμών του 

Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου. Ειδικότερα εξετάζονται: Ι. Το σύστημα συγκρότησης του σώματος 

των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα. ΙΙ. Η υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων. 

ΙΙΙ. Η πειθαρχική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων. IV. Η λύση της σχέσης των δημοσίων 

υπαλλήλων με το Δημόσιο. V. Η δικαστική προστασία των δημοσίων υπαλλήλων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:   

- γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης 

- γνωρίζουν τα δικαιώματα τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς που απορρέουν από τη 

δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα 

- γνωρίζουν τα σχετικά με το πειθαρχικό δίκαιο και τον πειθαρχικό έλεγχο των δημοσίων 

υπαλλήλων. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 

 

ΔΗΔ82  Δημοσιονομική διοίκηση και έλεγχος  
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ82 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών εννοιών και αρχών 

της κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, της λειτουργίας του εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου καθώς και της αξιοποίησης δεδομένων για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων 

στον Δημόσιο Τομέα. Αναλυτικά, θα παρουσιαστεί η λειτουργία του προϋπολογισμού της 

κεντρικής κυβέρνησης, του προϋπολογισμού των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης, των 

Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 

τα όργανα και οι διαδικασίες άσκησης ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Τέλος, θα 

εξεταστούν ζητήματα άντλησης και χρήσης δεδομένων των οικονομικών καταστάσεων για την 

εφαρμογή τεχνικών λήψης αποφάσεων σε φορείς του δημοσίου. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:  
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- περιγράφουν τις βασικές έννοιες, τις αρχές και τη λειτουργία του Προϋπολογισμού στο  

Δημόσιο Τομέα. 

- κατανοούν τη λειτουργία του ελέγχου στο δημόσιο τομέα 

- περιγράφουν τη χρήση μεθόδων και εργαλείων για τη λήψη αποφάσεων με χρήση 

λογιστικών δεδομένων από τις οικονομικές μονάδες του δημόσιου τομέα.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) 

 

ΔΗΔ83  Διοίκηση της Ποιότητας  
Κωδικός ΘΕ: ΔΗΔ83 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 
Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής 
Κατηγορία Θ.Ε.: Κορμού 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της διοίκησης ολικής 

ποιότητας (ΔΟΠ) και των διαδικασιών για επιτυχή υιοθέτησή της στον Δημόσιο Τομέα. 

Συγκεκριμένα, η ΘΕ παρουσιάζει τις βασικές έννοιες της ποιότητας, του ελέγχου ποιότητας, της 

διασφάλισης της ποιότητας, κρίσιμους συντελεστές για την επιτυχή υιοθέτηση της ΔΟΠ, τεχνικές 

και εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας, κατηγοριοποίηση κόστους ποιότητας και εκτίμηση 

κόστους απλών προγραμμάτων ποιότητας καθώς και πρότυπα ποιότητας και βραβεία ποιότητας 

συμπεριλαμβανομένων του ΚΠΑ και του EFQM ως μέσα συνεχούς βελτίωσης. Στο πλαίσιο της ΘΕ 

παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η φιλοσοφία της ΔΟΠ επηρεάζει τον ανασχεδιασμό των 

διαδικασιών των οργανισμών και μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση των δημόσιων 

υπηρεσιών έχοντας ως επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πολίτη.   

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:  

- αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της υιοθέτησης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς 

- εκτιμούν τους κρίσιμους συντελεστές για την επιτυχή υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας σε σχέση με τα προβλήματα και τις ανάγκες των οργανισμών και 

επιχειρήσεων 

- χρησιμοποιούν επωφελώς τα πρότυπα ποιότητας και τα βραβεία ποιότητας ως μέσα 

συνεχούς βελτίωσης (π.χ. ΚΠΑ, EFQM) 

- καθορίζουν διαδικασίες ποιότητας, μετρήσεων και επιθεωρήσεων για βελτίωση της 

ποιότητας  

- εκτελούν συγκριτικές αναλύσεις προκειμένου να καθορίσουν τις ανάγκες βελτίωσης 

- καθορίζουν στόχους, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν νέες διαδικασίες βελτίωσης σε 

επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

- κατηγοριοποιούν το κόστος ποιότητας και εκτιμούν το κόστος απλών προγραμμάτων 

ποιότητας. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

 

Αντικείμενο-Σκοπός 

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων με την μεθοδολογία της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης στη «Διοίκηση Τουρισμού», προετοιμάζοντας νέους επιστήμονες που 

θα είναι σε θέση να στελεχώνουν με επιτυχία θέσεις στον τουριστικό κλάδο.  Το πρόγραμμα 

αφορά έναν διεπιστημονικό τομέα και προάγει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον 

τουρισμό, ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας συνεισφέροντας 

σχεδόν το 20% του εγχώριου Α.Ε.Π.  

Στρατηγικός σκοπός της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

(ΕΑΠ) είναι να καταστεί το πρόγραμμα «Διοίκηση Τουρισμού»,  σημείο αναφοράς και πόλος 

ανάπτυξης της εξ αποστάσεως τουριστικής εκπαίδευσης. Στόχοι του προγράμματος είναι: 

- Η προαγωγή του γνωστικού πεδίου του Τουρισμού και των εφαρμογών του. 

- Η δημιουργία και ανάπτυξη στελεχών του Τουρισμού με θεωρητικές και πρακτικές 

γνώσεις.  

- Η κάλυψη αναγκών της αγοράς εργασίας του τουριστικού κλάδου. 

- Η καλλιέργεια και προαγωγή της έρευνας στο χώρο του Τουρισμού. 

Οι κυριότεροι λόγοι που τεκμηριώνουν την ανάγκη δημιουργίας του εξ αποστάσεως 

προπτυχιακού προγράμματος στην Διοίκηση Τουρισμού προσδιορίζονται ως ακολούθως: 

- Η ζήτηση στην Ελλάδα για προπτυχιακές σπουδές στον Τουρισμό είναι ιδιαίτερα υψηλή. 

- Σπουδές με ανάλογο περιεχόμενο και θεματική στόχευση δεν προσφέρονται με την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση από τα Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ της χώρας, αποκλείοντας έτσι 

την πρόσβαση σε γνώση των ήδη εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο που αδυνατούν να 

έχουν καθημερινή φυσική παρουσία κατά την διάρκεια των σπουδών τους.  

- Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου και καινοτομικού προγράμματος σπουδών στην Διοίκηση 

Τουρισμού συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα του ΕΑΠ, γιατί ολοκληρώνει την 

προσφορά γνώσης και δεξιοτήτων από το προπτυχιακό επίπεδο στο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων». 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος «Διοίκηση Τουρισμού», οι απόφοιτες/οι του 

αναμένεται να:  

- Έχουν αποκτήσει ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ένα φάσμα αντικειμένων που 

σχετίζονται με τη Διοίκηση του Τουρισμού και των Τουριστικών Επιχειρήσεων/ 

Οργανισμών.  

- Έχουν αναπτύξει τις αναγκαίες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της 

Διοίκησης του Τουρισμού και των Τουριστικών Επιχειρήσεων/Οργανισμών, που θα τους 

καταστήσουν ικανούς να σταδιοδρομήσουν τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

- Αντιλαμβάνονται τις επιρροές και αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικονομικής συγκυρίας, 

χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, κυβερνητικής πολιτικής, επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

και τουριστικής βιομηχανίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

- Έχουν αναπτύξει εκτεταμένη γνώση των διεπιστημονικών στοιχείων του τουριστικού 

φαινομένου που εξηγούν τη φύση και την ανάπτυξη του σε μικροοικονομικό και 

μακροοικονομικό επίπεδο. 
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- Αναλύουν τη συνθετότητα της οικονομικής διάστασης του τουρισμού και τη διασύνδεση 

της με την τουριστική ανάπτυξη  και την άσκηση τουριστικής πολιτικής σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.  

- Είναι σε θέση ως στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισμών τους να συνεισφέρουν στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών στρατηγικών και πολιτικών τουριστικής 

ανάπτυξης, βασιζόμενοι στην ανάλυση των παραγόντων της αγοράς και του ευρύτερου 

πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.    

- Αξιολογούν με κριτικό πνεύμα και επιλέγουν τις κατάλληλες οικονομικές και στατιστικές 

μεθόδους καθώς και τεχνικές διαχείρισης για την επίλυση προβλημάτων που 

ανακύπτουν στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους σε τουριστικές επιχειρήσεις και 

οργανισμούς. 

- Μπορούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ενσωμάτωσης στην επιχείρηση και 

οργανισμό τους, τόσο των νέων τεχνολογιών όσο και των οργανωτικών αλλαγών  που 

προσιδιάζουν στο εξελισσόμενο τουριστικό περιβάλλον. 

- Έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες δια βίου μάθησης που 

απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η συνεχής επαγγελματική τους ανάπτυξη και που θα 

τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις συναφών μεταπτυχιακών σπουδών, 

εφόσον το επιθυμούν.   

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου είναι 

τα 240 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα τέσσερα (4) 

ακαδημαϊκά έτη, ήτοι οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 6 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 1015 – Travel, TourismandLeisure 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο: 300 

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 300 

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου 

τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. 

Η γνώση της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ και του Διαδικτύου είναι 

απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση του προγράμματος. 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το διδακτικό υλικό είναι ψηφιακό (ή ψηφιοποιημένο) και κατάλληλο για τις ανάγκες της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Είναι αναρτημένο σε πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του 

ΕΑΠ και περιλαμβάνει κατά περίπτωση ψηφιοποιημένα αποσπάσματα από βιβλία, άρθρα που 

έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, δημοσιευμένες εκθέσεις, μελέτες και 

έρευνες ελληνικών και διεθνών φορέων, οδηγό περαιτέρω μελέτης καθώς και οπτικοακουστικές 
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αναφορές. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαρθρωμένο σε εβδομάδες μελέτης όπου 

περιγράφονται αναλυτικά ο τίτλος, οι έννοιες-κλειδιά, τα μαθησιακά αποτελέσματα και ο 

υπολογιζόμενος χρόνος μελέτης.  Για την καλύτερη κατανόηση της ύλης από τους φοιτητές και 

τις φοιτήτριες, το διδακτικό υλικό υποστηρίζεται από εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως 

ερωτήσεις και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης, μελέτες περίπτωσης και σχολιασμός 

οπτικοακουστικού υλικού.   

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

τηλ: 2610 367305 - fax: 2610 367110 - email: dit@eap.gr 

Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση 

Α Έτος Σπουδών   

1ο Εξάμηνο  

(ΔΙΤ11) Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Φιλοξενία  (Υ¹, 10 ECTS) 

(ΔΙΤ12) Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών  (Υ, 10 ECTS) 

(ΔΙΤ13) Οικονομική Τουριστικών Επιχειρήσεων  (Υ, 10 ECTS) 

2ο Εξάμηνο   

(ΔΙΤ21) Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων  (Υ, 10 ECTS) 

(ΔΙΤ22) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε Επιχειρήσεις Φιλοξενίας  (Υ, 10 ECTS) 

(ΔΙΤ23) Τουριστική Νομοθεσία  (Υ, 10 ECTS) 

Β Έτος Σπουδών   

3ο Εξάμηνο  

(ΔΙΤ31) Διοίκηση Τουριστικών Φορέων και Οργανισμών  (Υ, 10 ECTS) 

(ΔΙΤ32) Κοινωνιολογία Τουρισμού  (Υ, 10 ECTS) 

(ΔΙΤ33) Οικονομική του Τουρισμού  (Υ, 10 ECTS) 

4ο Εξάμηνο   

(ΔΙΤ41) Διοίκηση και Οργάνωση Εκδηλώσεων  (Υ, 10 ECTS) 

(ΔΙΤ42) Μεταφορές στον Τουρισμό  (Υ, 10 ECTS) 

(ΔΙΤ43) Χρηματοοικονομική Τουριστικών Επιχειρήσεων  (Υ, 10 ECTS) 

Γ  Έτος Σπουδών   

5ο Εξάμηνο  

(ΔΙΤ51)  Τουριστική Γεωγραφία  (Υ, 10 ECTS) 

(ΔΙΤ52) Μέθοδοι Έρευνας στον Τουρισμό  (Υ, 10 ECTS) 

(ΔΙΤ53) Τουριστικό Μάρκετινγκ  (Υ, 10 ECTS) 

6ο Εξάμηνο  

(ΔΙΤ61) Σχεδιασμός και Πολιτική Τουρισμού  (Υ, 10 ECTS) 

(ΔΙΤ62) Επικοινωνία και Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό  (Υ, 10 ECTS) 

(ΔΙΤ63) Μάνατζμεντ και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Τουριστικές 

Επιχειρήσεις  

(Υ, 10 ECTS) 

Δ  Έτος Σπουδών   

7ο Εξάμηνο   

(ΔΙΤ71) Τουριστική Ανάπτυξη  (Υ, 10 ECTS) 

(ΔΙΤ72) Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό  (Υ, 10 ECTS) 

(ΔΙΤ73) Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού  (Υ, 10 ECTS) 

mailto:dit@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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8ο Εξάμηνο [επιλογή τριών εκ των προσφερόμενων Θ.Ε.]   

(ΔΙΤ81) Πολιτισμός και Τουρισμός: Διαχείριση και Προβολή  (Ε², 10 ECTS) 

(ΔΙΤ82) Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό  (Ε, 10 ECTS) 

(ΔΙΤ83)Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών  (Ε, 10 ECTS) 

(ΔΙΤ84) Συστήματα Διανομής Τουριστικού Προϊόντος  (Ε, 10 ECTS) 

(ΔΙΤ85)Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουριστική Πολιτική  (Ε, 10 ECTS) 

(ΔΙΤ86) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Τουρισμό  (Ε, 10 ECTS) 

Σημειώσεις: 

Υ¹: Υποχρεωτική 

Ε²: Επιλογής 

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε. 

Οι φοιτήτριες/φοιτητές μπορούν να επιλέγουν από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο. Κατά 

την επιλογή Θ.Ε. για το πρώτο εξάμηνο σπουδών, συνιστάται οι φοιτήτριες/τές να επιλέξουν τις 

Θ.Ε. ΔΙΤ11 και ΔΙΤ12, γιατί οι θεματικές αυτές είναι χρήσιμες σε άλλες θεματικές του 

προγράμματος. Εάν δεν διαθέτουν επαρκή χρόνο για μελέτη των δύο ανωτέρω Θ.Ε., συνιστάται 

να επιλέξουν την Θ.Ε. ΔΙΤ11. Εάν διαθέτουν χρόνο που τους επιτρέπει να επιλέξουν πέραν των 

δύο Θ.Ε. και τρίτη Θ.Ε., τότε εκτός από τις ΔΙΤ11 και ΔΙΤ12, μπορούν να επιλέξουν και την ΔΙΤ13. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων 

εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν 

μια/ένας φοιτήτρια/φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και 

στο δεύτερο εξάμηνο επιθυμεί να επιλέξει τρεις (3) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει τις 

εναπομείνασες δύο (2) Θ.Ε. του πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο, κ.ο.κ. Στο 

όγδοο εξάμηνο οι φοιτήτριες/φοιτητές πρέπει να επιλέξουν τρεις (3) Θ.Ε. εκ των ΔΙΤ81, ΔΙΤ82, 

ΔΙΤ83, ΔΙΤ84, ΔΙΤ85 και ΔΙΤ86. 

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα είναι τέσσερα (4) έτη. 

Για την απόκτηση πτυχίου η/ο φοιτήτρια/τής πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς  24 Θ.Ε. του 

προγράμματος. 

 

Αξιολόγηση 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε Θ.Ε. απαιτείται οι φοιτήτριες/τές να: 

- Εκπονήσουν μία (1) Γραπτή Εργασία (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο βαθμός της 

επίδοσής στην ΓΕ προσμετράται (σε ποσοστό 20%) στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. 

- Ανταποκριθούν σε τρεις (3) συνολικά Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (ΕΔ) που έχουν 

αναρτηθεί στη πλατφόρμα εκπαίδευσης. Για να θεμελιώσουν δικαίωμα συμμετοχής στις 

εξετάσεις οι φοιτήτριες/τές πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον σε δύο (2) από τις τρεις 

(3) υποχρεωτικές ΕΔ μέχρι το τέλος της 12ης εβδομάδας του χρονοδιαγράμματος μελέτης. 

Η αξιολόγηση της συστηματικής συμμετοχής των φοιτητριών/τών προσμετράται (σε 

ποσοστό 20%) στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε.. 

- Να επιτύχουν στις Εξετάσεις κάθε εξαμήνου. Η βαθμολόγηση των εξετάσεων 

προσμετράται (σε ποσοστό 60%) στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις 

Οι φοιτήτριες/τές αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις εφόσον έχουν συγκεντρώσει 

τουλάχιστον το 50% του βαθμού της γραπτής εργασίας και το 50% του συνολικού βαθμού που 

αναλογεί στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η επίδοσή τους στις εξετάσεις προσμετράται στην 

τελική βαθμολογία της Θ.Ε. εφόσον είναι ίση ή ανώτερη της βάσης (βλ. τον παρακάτω πίνακα) 
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Δικαίωμα Κατοχύρωσης Θ.Ε. 

i.Οι φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΠΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019: 

Σε περίπτωση που η/o φοιτήτρια/τής αποτύχει κατά τις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ή δεν 

παρουσιαστεί, τότε διατηρεί το δικαίωμα για τα επόμενα δύο διαδοχικά εξάμηνα να 

κατοχυρώσει τον βαθμό που έχει λάβει τόσο από τη Γραπτή Εργασία της Θ.Ε., όσο και από τις 

τρεις (3) Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, διατηρώντας τον βαθμό που έχει λάβει 

από τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις, δύναται να επανεγγραφεί στη Θ.Ε. έχοντας μόνο την 

υποχρέωση των Γ.Τ.Ε.. 

Πιο συγκεκριμένα, η/o φοιτήτρια/της καλείται στο επόμενο κατά διαδοχική σειρά εξάμηνο να 

λάβει μέρος στις Γ.Τ.Ε. για δεύτερη φορά. Σε περίπτωση που δεν ανταπεξέλθει στην εν λόγω 

υποχρέωση, της/του παραχωρείται ακόμα μία ευκαιρία στο αμέσως επόμενο εξάμηνο. Εφόσον, 

δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την υποχρέωση των Γ.Τ.Ε. κατά την τρίτη ευκαιρία, είναι 

υποχρεωμένη/ος να εγγραφεί εκ νέου στη Θ.Ε. και να την παρακολουθήσει εξαρχής με πλήρεις 

υποχρεώσεις.  

ii.Οι φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΠΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: 

Σε περίπτωση που η/o φοιτήτρια/τής αποτύχει κατά τις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ή δεν 

παρουσιαστεί, τότε διατηρεί το δικαίωμα για το επόμενο διαδοχικό εξάμηνο να κατοχυρώσει τον 

βαθμό που έχει λάβει τόσο από τη Γραπτή Εργασία της Θ.Ε., όσο και από τις τρεις (3) 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, διατηρώντας τον βαθμό που έχει λάβει από τις 

προαναφερθείσες υποχρεώσεις, δύναται να επανεγγραφεί στη Θ.Ε. έχοντας μόνο την 

υποχρέωση των Γ.Τ.Ε.. 

Πιο συγκεκριμένα, η/o φοιτήτρια/της καλείται στο επόμενο κατά διαδοχική σειρά εξάμηνο να 

λάβει μέρος στις Γ.Τ.Ε. για δεύτερη φορά. Εφόσον, δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την υποχρέωση 

των Γ.Τ.Ε. κατά τη δεύτερη ευκαιρία, είναι υποχρεωμένη/ος να εγγραφεί εκ νέου στη Θ.Ε. και να 

την παρακολουθήσει εξαρχής με πλήρεις υποχρεώσεις.  

Σημειώνεται ότι οι Θεματικές Ενότητες τις οποίες η/ο φοιτήτρια/τής έχει κατοχυρώσει, δεν 

προσμετρούνται στο σύνολο των Θ.Ε., στις οποίες εγγράφεται με πλήρεις υποχρεώσεις ανά 

εξάμηνο. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

1ο Εξάμηνο 

Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Φιλοξενία 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ11 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Σκοπός της Θ.Ε. είναι η εισαγωγή των φοιτητριών/τών στις έννοιες και το εύρος του τουρισμού 

ως κοινωνικό φαινόμενο, δραστηριότητα και τομέα της οικονομίας. Επιπλέον η Θ.Ε. προάγει την 

κατανόηση της δομής, της οργάνωσης και της αλληλεξάρτησης των διαφορετικών κλάδων που 

Γραπτή Εργασία 20% (≥5) 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 20% (≥5) 

Γραπτές Εξετάσεις 60% (≥5) 

Σύνολο 100% 



  

249 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

απαρτίζουν τον τουριστικό τομέα. Εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε βασικές έννοιες, 

όρους, αρχές, πρακτικές και ζητήματα στον τουρισμό και στους δεσμούς του με τα σχετιζόμενα 

πεδία του ελεύθερου χρόνου, της αναψυχής, των ταξιδιών και της φιλοξενίας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Κατανοούν την ιστορική και εννοιολογική εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου. 

- Αντιλαμβάνονται τη διεπιστημονική φύση του τουρισμού ως πεδίο μελέτης καθώς και 

των θεωριών που τον διέπουν. 

- Γνωρίζουν το ιστορικό υπόβαθρο της εμφάνισης και εξέλιξης του τουριστικού 

φαινομένου στην Ελλάδα. 

- Κατανοούν τη σημασία και τη λειτουργία του διεθνούς τουριστικού στατιστικού 

συστήματος. 

- Γνωρίζουν τις πτυχές και διαστάσεις των βασικών κλάδων που συνθέτουν το τουριστικό 

σύστημα.   

- Επιδεικνύουν κατανόηση της αναγκαιότητας, της φύσης και του ρόλου της τουριστικής 

εκπαίδευσης. 

- Αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα διαμόρφωσης τουριστικής πολιτικής για την 

υποστήριξη της ανάπτυξης του τουρισμού και την αντιμετώπιση των τουριστικών 

μετακινήσεων.  

- Αντιλαμβάνονται τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία του τουρισμού.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ12 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Η Θ.Ε. παρουσιάζει την πλέον σύγχρονη γνώση για το διοικείν των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, 

δίνοντας έμφαση σε επιμέρους ζητήματα της ποιότητας υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό κλάδο. 

Σκοπός της είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με τις σύγχρονες πρακτικές διοίκησης 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οι οποίες αποβλέπουν στη μείωση των λειτουργικών 

προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ξενοδοχειακών 

υπηρεσιών. Έμφαση δίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικό-οικονομικού 

περιβάλλοντος και στον τρόπο δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, μέσω της 

στρατηγικής διοίκησης, του σχεδιασμού, της αξιολόγησης και της βελτίωσης της ποιότητας των 

προσφερόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών για την 

ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.    

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Γνωρίζουν τη δομή και τα χαρακτηριστικά της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. 

- Περιγράφουν και αναλύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στοιχεία που συνθέτουν το 

ξενοδοχειακό προϊόν. 
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- Γνωρίζουν και εφαρμόζουν βασικές διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες που διέπουν 

τη διοίκηση και οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο σύγχρονο κοινωνικό, 

πολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.  

- Αντιλαμβάνονται τον ρόλο της ηγεσίας στο περιβάλλον λειτουργίας μιας ξενοδοχειακής 

επιχείρησης.  

- Κατανοούν την έννοια και τις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών καθώς και τις 

δυσκολίες μέτρησης της. 

- Χρησιμοποιούν υποδείγματα μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών. 

- Εξετάζουν με κριτική ικανότητα ειδικά θέματα και προκλήσεις στην ξενοδοχειακή 

διοίκηση.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

Οικονομική Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ13 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Η Θ.Ε. παρουσιάζει και αναλύει το θεωρητικό πλαίσιο της τουριστικής οικονομικής από τη 

μικροοικονομική διάσταση των θεμάτων που σχετίζονται με την τουριστική ζήτηση και την 

πρόβλεψή της στα πλαίσια των τουριστικών επιχειρήσεων. Σκοπός της είναι να μεταδώσει στους 

φοιτητές τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τις επιχειρηματικές πρακτικές στο 

χώρο του τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, η ΘΕ ασχολείται με τους επιμέρους παράγοντες που τη 

διαμορφώνουν, με την παραγωγή, το κόστος και την προσφορά του τουριστικού προϊόντος, 

καθώς και με τις κυριότερες μορφές τουριστικών αγορών και την ισορροπία τους, μέσα στις 

οποίες λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική 

πραγματικότητα. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Γνωρίζουν την φύση της οικονομικής των επιχειρήσεων, τους στόχους της επιχείρησης 

και τις δυνάμεις που επηρεάζουν την τουριστική επιχείρηση. 

- Γνωρίζουν την θεωρία ζήτησης προϊόντων τουριστικής επιχείρησης, τις ελαστικότητες και 

να χρησιμοποιούν τα μοντέλα πρόβλεψης για να πάρουν πληροφορίες για την 

επιχείρηση. 

- Γνωρίζουν τους μηχανισμούς διαφοροποίησης προϊόντος στον τουρισμό. 

- Γνωρίζουν τις μορφές κόστους της επιχείρησης (έμμεσο, άμεσο, σταθερό, μεταβλητό, 

μέσο κόστος, οριακό κόστος). 

- Γνωρίζουν τις βασικές μορφές συνάρτησης παραγωγής της επιχείρησης και τους 

παραγωγικούς συντελεστές της. 

- Γνωρίζουν την συνάρτηση κόστους και την μεγιστοποίηση του κέρδους. 

- Πραγματοποιούν διαχρονική ανάλυση της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας 

και της κερδοφορίας της τουριστικής επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 

- Προβαίνον σε διαχείριση πελατών μέσα από στρατηγικές τιμολόγησης και προβολής. 
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- Γνωρίζουν τις υποθέσεις και τις συνθήκες λειτουργίας σε περιβάλλον μονοπωλιακού 

ανταγωνισμού και ολιγοπωλιακής οργάνωσης της τουριστικής επιχείρησης.  

- Γνωρίζουν τις συνθήκες δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, οικονομιών σκοπού, και 

εμποδίων εισόδου στην αγορά. 

- Γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της κάθετης και οριζόντιας ολοκλήρωσης της επιχείρησης 

για αύξηση της αποτελεσματικότητας και μείωση της αβεβαιότητας, καθώς και τα 

μοντέλα και τα επίπεδα των στρατηγικών συμμαχιών. 

- Αναγνωρίζουν την καινοτομία και τις δυνατότητες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας. 

- Γνωρίζουν τα βασικά εργαλεία και τον ρόλο των διεθνών επιχειρηματικών σχέσεων. 

- Γνωρίζουν την έννοια και τους ορισμούς βασικών διεθνών χρηματοπιστωτικών 

εργαλείων. 

- Αντιλαμβάνονται έννοιες όπως η συνολική αξία της επιχείρησης, η διαχρονική αξία του 

χρήματος  και οι τεχνικές προεξόφλησης.  

- Αντιλαμβάνονται τα πολύπλοκα κανάλια εταιρικής διακυβέρνησης, την ιεραρχία και την 

ροή της πληροφόρησης  εντός ενός τουριστικού ομίλου. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

2ο Εξάμηνο 

Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ21 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Σκοπός της Θ.Ε. είναι η διεύρυνση και ταυτόχρονα η εξειδίκευση των γνώσεων των 

φοιτητριών/τών σε λογιστικά ζητήματα στον τομέα του τουρισμού. Για την εκπλήρωση αυτού 

του σκοπού οι φοιτήτριες/τές θα διδαχτούν τις βασικές λογιστικές αρχές που ισχύουν διεθνώς 

αλλά και τις αρχές και τους κανόνες της εφαρμοζόμενης στην χώρα μας τυποποιημένης 

λογιστικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των λογιστικών πληροφοριών για την 

λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων στα πλαίσια των σύγχρονων τουριστικών επιχειρήσεων. Η 

διδασκαλία υποστηρίζεται από πρακτική ανάλυση μέσω παραδειγμάτων εφαρμογών 

τουριστικών και ξενοδοχειακών εταιριών.          

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Περιγράφουν τις κύριες λογιστικές έννοιες και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι 

λογαριασμοί που «τροφοδοτούν» με πληροφορίες τις λογιστικές καταστάσεις. 

- Κατανοούν το περιεχόμενο των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων και των οργανισμών. 

- Πραγματοποιούν χρεοπιστώσεις λογαριασμών για την καταγραφή των λογιστικών 

γεγονότων. 

- Κατανοούν τη λειτουργία του λογιστικού κυκλώματος. 

- Αναγνωρίζουν τις ενέργειες και τις λογιστικές εγγραφές που πραγματοποιούνται για το 

κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου και την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. 
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- Χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων και αξιολόγησης 

των αποτελεσμάτων και της δυναμικής των επιχειρήσεων. 

- Κατανοούν την  έννοια του κόστους και τις διαφορετικές μορφές κόστους 

- Γνωρίζουν αναλυτικά τα στοιχεία κόστους και τον τρόπο υπολογισμού τους, την 

λειτουργική και κοστολογική οργάνωση μιας επιχείρησης και τα συστήματα 

κοστολόγησης. 

- Χρησιμοποιούν τις βασικές τεχνικές για λήψη αποφάσεων με χρήση στοιχείων κόστους.  

- Αναγνωρίζουν τις βασικές ιδιαιτερότητες στη λογιστική διαχείριση και στον 

προσδιορισμό του κόστους των οικονομικών μονάδων της τουριστικής βιομηχανίας. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε Επιχειρήσεις Φιλοξενίας 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ22 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Σκοπός της Θ.Ε. είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με την εφαρμογή και τη διοίκηση των 

σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής σε επιχειρήσεις φιλοξενίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 

στον ρόλο των τεχνολογιών πληροφορικής ως ενός δυναμικού συνδέσμου για την ανάπτυξη 

επιχειρησιακών συνεργασιών, τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τη βελτίωση της 

ποιότητας υπηρεσιών και της ικανοποίησης των πελατών, την ενίσχυση της λειτουργικής 

αποδοτικότητας, καθώς και ως ενός κέντρου κόστους που πρέπει να διοικηθεί. Επιπλέον, η ΘΕ 

προάγει την κατανόηση του αντίκτυπου της τεχνολογίας στους διαφορετικούς τομείς της 

φιλοξενίας.   

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Κατανοούν τις βασικές έννοιες και λειτουργίες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε επιχειρήσεις φιλοξενίας.  

- Γνωρίζουν τι είναι δεδομένο, τι είναι πληροφορία, πώς αποθηκεύονται δεδομένα σε 

επιχειρήσεις, καθώς και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων και την εξόρυξη γνώσης για 

επιχειρησιακούς σκοπούς διοίκησης.  

- Κατανοούν τις βασικές έννοιες και λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων 

διοίκησης και τη χρήση τους σε επιχειρήσεις φιλοξενίας. 

- Κατανοούν τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων 

κρατήσεων και διαχείρισης πελατών και τη χρήση τους σε ξενοδοχεία. 

- Κατανοούν τις δυνατότητες και τις λειτουργίες των ξενοδοχειακών συστημάτων 

παραγγελιοληψίας και διαχείρισης επισιτιστικών τμημάτων σε επιχειρήσεις φιλοξενίας. 

- Κατανοούν τη φιλοσοφία και τις λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων 

διαχείρισης οροφοκομίας και τη χρήση τους σε ξενοδοχεία. 

- Κατανοούν τις βασικές αρχές ασφάλειας των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και των 

πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, καθώς και τις επιπτώσεις που έχουν για την 

επιχείρηση φιλοξενίας και για τους πελάτες της.  
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- Γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες ασφάλειας πληροφοριών καθώς και των προσωπικών 

δεδομένων που διαχειρίζεται μία ξενοδοχειακή επιχείρηση.  

- Κατανοούν την επίδραση των κοινωνικών δικτύων στις τουριστικές επιχειρήσεις και στις 

επιχειρήσεις φιλοξενίας αλλά και να αξιοποιούν τους τρόπους χρήσης αυτών. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

Τουριστική Νομοθεσία 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ23 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Αντικείμενο της Θ.Ε. είναι η σπουδή του βασικού νομικού πλαισίου του ελληνικού τουρισμού, με 

αναφορές στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα που άπτονται 

της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, των ειδικών τουριστικών υποδομών και των 

εμπλεκόμενων φορέων εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων στον τομέα του τουρισμού. 

Επίσης, εξετάζεται η σύνδεση των κανόνων δικαίου της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. Συνολικά, ο στόχος της ΘΕ είναι η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με 

βασικές πτυχές του γνωστικού αντικειμένου ώστε να δύνανται να προσανατολίζονται στη 

διερεύνηση της τουριστικής νομοθεσίας, ανάλογα με το ζήτημα που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν.   

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να κατανοούν ζητήματα που άπτονται με: 

- Διεθνείς διακηρύξεις, συμβάσεις και πράξεις για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 

ανθρώπου, καθώς και τις εμπορικές συναλλαγές που επηρεάζουν τις διεθνείς 

τουριστικές μετακινήσεις. 

- Ευρωπαϊκές (μη κοινοτικές) συμβάσεις και συνθήκες που επηρεάζουν τις διεθνείς 

τουριστικές μετακινήσεις. 

- Συμβάσεις, Οδηγίες και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεταβάλλουν την 

εσωτερική νομοθεσία των κρατών μελών και επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς 

τουριστικές μετακινήσεις. 

- Ρυθμίσεις για τον ελληνικό τουρισμό ως συνολικό τομέα, ρυθμίσεις που αφορούν την 

ξενοδοχία και τις λοιπές μορφές καταλύματος, ρυθμίσεις περί τουριστικών επιχειρήσεων 

και λοιπών επαγγελματιών 

- Τη νομοθεσία περί προστασίας του τουρίστα-καταναλωτή. 

- Τη νομοθεσία περί χωροταξίας, πολεοδομίας και προστασίας του περιβάλλοντος υπό το 

πρίσμα της τουριστικής ανάπτυξης. 

- Το εργατικό δίκαιο στον τουρισμό, με έμφαση στις συνθήκες εργασίας, τις εργασιακές 

σχέσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.  

- Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον τουρισμό και την τοπική αυτοδιοίκηση.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

3ο Εξάμηνο 

Διοίκηση Τουριστικών Φορέων και Οργανισμών 
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Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ31 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Η Θ.Ε. διερευνά τις βασικές αρχές, έννοιες και μεθόδους που χαρακτηρίζουν τη διοίκηση των 

τουριστικών φορέων και οργανισμών. Συνολικά σκοπός της Θ.Ε. είναι η εξοικείωση των 

φοιτητριών/τών με τις σύγχρονες στρατηγικές και πολιτικές αποτελεσματικής διοίκησης, 

προκειμένου να κατανοήσουν τον ρόλο της διοίκησης και τους τύπους των αποφάσεων που 

λαμβάνονται στους σύγχρονους τουριστικούς φορείς και οργανισμούς. Έμφαση δίνεται στην 

αναγνώριση και ανάλυση των παραγόντων του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των επιρροών 

που ασκούν στην αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και οργανισμών και στη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων.   

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να κατανοούν ζητήματα που άπτονται των διαφορετικοτήτων: 

- Στη δομή, λειτουργία και διοίκηση διεθνών και ευρωπαϊκών  οργανισμών,  φορέων και 

κλαδικών συλλογικοτήτων ρύθμισης του τουριστικού φαινομένου. 

- Στη δομή, λειτουργία και διοίκηση δημόσιων και ημιδημόσιων  εθνικών οργανισμών, 

περιφερειακών και τοπικών φορέων και κλαδικών συλλογικοτήτων ρύθμισης του 

τουριστικού φαινομένου με έμφαση στην Ελλάδα. 

- Στη δομή, λειτουργία και διοίκηση τουριστικών εργοδοτικών και εργατικών κλαδικών 

συλλογικοτήτων εθνικού και περιφερειακού χαρακτήρα στην Ελλάδα. 

- Στην πρόσληψη και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού για τη στελέχωση των 

διαφορετικών τύπων και μορφών τουριστικών οργανισμών και φορέων δημόσιου και 

ιδιωτικού χαρακτήρα με έμφαση στην ελληνική εμπειρία.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

Κοινωνιολογία Τουρισμού 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ32 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Ο σκοπός της Θ.Ε. είναι να εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στην κοινωνιολογική 

διάσταση του τουρισμού, με έμφαση στην κοινωνική ανάπτυξη των κοινωνιών υποδοχής. Σε 

αυτά τα πλαίσια, εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής εμφάνισης του τουριστικού 

φαινομένου και αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι παράμετροι που επηρεάζουν και 

διαμορφώνουν τη λειτουργία του τουρίστα και την καταναλωτική του συμπεριφορά. Επιπλέον 

εξετάζονται θεμελιώδη κοινωνικά ζητήματα που εγείρονται στον τουριστικό κλάδο, όπως είναι ο 

τουρισμός ως μορφή καταναλωτισμού, οι κοινωνικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης, 

ζητήματα ηθικής στην τουριστική επιχειρηματική δραστηριότητα, η ποιότητα ζωής και η έννοια 

του οφέλους στους τουριστικούς προορισμούς.      
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Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Κατανοούν την ιστορική πορεία της ανάπτυξης και λειτουργίας του τουρισμού ως 

κοινωνικού φαινομένου.  

- Γνωρίζουν τους παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στην ανάπτυξη του τουρισμού ως 

διεθνοποιημένου τομέα της οικονομίας. 

- Διακρίνουν τη σημασία των διαφορετικών κοινωνιολογικών προσεγγίσεων στον 

τουρισμό. 

- Αντιλαμβάνονται τις πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις της ανάδειξης του τουρισμού ως 

σημαντικής κοινωνικής δραστηριότητας. 

- Κατανοούν τη σύγχρονη εξέλιξη του τουρισμού με τις κοινωνικές αλλαγές στον ελεύθερο 

χρόνο, την εργασία και το κοινωνικό κράτος. 

- Γνωρίζουν τις αιτίες οι οποίες λόγω της τουριστικής ανάπτυξης οδηγούν σε κοινωνικές 

αλλαγές και επιπτώσεις στους τουριστικούς προορισμούς. 

- Αντιλαμβάνονται τις αλλαγές οι οποίες επέρχονται στην τοπική κοινωνία και τον 

πολιτισμό από την ανάπτυξη του τουρισμού. 

- Γνωρίζουν τη συμβολή της κοινωνιολογίας του τουρισμού στην αναζήτηση νέων 

προτύπων ανάπτυξης σχετικών με τη βιωσιμότητα και τις ειδικές και εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού.       

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

Οικονομική του Τουρισμού 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ33 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Σκοπός της Θ.Ε. είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει την συνθετότητα που χαρακτηρίζει τη 

σύγχρονη οικονομική του τουρισμού. Ειδικότερα, η ΘΕ αποσκοπεί να εξοικειώσει τους φοιτητές 

και τις φοιτήτριες με τα συστατικά στοιχεία και την πρόβλεψη της τουριστικής προσφοράς και 

ζήτησης, τη δομή της αγοράς, καθώς και με τις μακροοικονομικές διαστάσεις του τουριστικού 

φαινομένου. Η ΘΕ προσφέρει μια σειρά θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που εξυπηρετούν 

την κατανόηση του περιεχομένου της τουριστικής οικονομικής και τον προσδιορισμό του ρόλου 

που διαδραματίζει ο τουρισμός στο πλαίσιο μιας εθνικής, περιφερειακής αλλά και της 

παγκόσμιας οικονομίας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Κατανοούν την έννοια της σπανιότητας των πόρων και πώς τα οικονομικά του τουρισμού 

θα χρησιμοποιηθούν για να γίνουν αποτελεσματικές επιλογές μεταξύ διαφορετικών 

εναλλακτικών πολιτικών. 

- Κατανοούν ότι το τουριστικό προϊόν είναι πολυδιάστατο και να γνωρίζουν τους 

παράγοντες  που το συνθέτουν τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και στη χώρα 

προορισμού. 
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- Κατανοούν τα μοντέλα ζήτησης και προσφοράς που διέπουν τον τουρισμό και να τα 

χρησιμοποιούν για προβλέψεις.  

- Σχολιάζουν τα αποτελέσματα ελαστικότητας προσφοράς και ζήτησης, εισοδήματος και 

τις σταυροειδείς ελαστικότητες και να προτείνουν λύσεις στην τουριστική επιχείρηση. 

- Εξηγούν την μορφή οργάνωσης της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η τουριστική 

επιχείρηση και τις στρατηγικές τιμολόγησης του τουριστικού προϊόντος. 

- Αντιλαμβάνονται την καθαρή οικονομική συνεισφορά του τουρισμού στη συνολική 

οικονομία και να χρησιμοποιούν δορυφορικούς λογαριασμούς και μοντέλα γενικής 

ισορροπίας της οικονομίας προς αυτή την κατεύθυνση. 

- Κατανοούν την έννοια των διαφόρων πολλαπλασιαστών από τα έσοδα του τουριστικού 

προϊόντος, την επίπτωση του τουρισμού στους μισθούς, τις αξίες ακινήτων και τις τιμές 

των προϊόντων στην αγορά της χώρας προορισμού.  

- Κατανοούν τα βασικά εργαλεία δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής και πώς 

αυτά μπορούν να επηρεάσουν τον τουρισμό. 

- Γνωρίζουν τις αρχές ανάλυσης οφέλους-κόστους για τουριστικές δράσεις και επενδύσεις.  

- Αντιλαμβάνονται τη σημασία των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των ξένων επενδύσεων 

στον τομέα του τουρισμού, τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους. 

- Γνωρίζουν την τμηματοποίηση της τουριστικής οικονομίας ως προς τα είδη των 

επιχειρήσεων και ως προς το είδος του τουρισμού. 

- Ερμηνεύουν τα εμπειρικά αποτελέσματα μακροοικονομικών και μικροοικονομικών 

εφαρμογών στον τουρισμό. 

- Κατανοούν τη σχέση εκπαίδευσης, ανθρώπινου κεφαλαίου και τεχνολογίας στην 

ποιότητα και την ποσότητα του τουριστικού προϊόντος. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

4ο Εξάμηνο 

 Διοίκηση και Οργάνωση Εκδηλώσεων 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ41 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Ο σκοπός της Θ.Ε. είναι να προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές τις γνώσεις που 

απαιτούνται προκειμένου να μπορούν να αξιολογούν τη συνθετότητα της διοίκησης 

εκδηλώσεων, εξετάζοντας τις διοικητικές λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά το πέρας μιας εκδήλωσης. Έμφαση δίνεται στις οικονομικές, κοινωνικές και 

πολιτιστικές επιπτώσεις των εκδηλώσεων σε έναν τουριστικό προορισμό (σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) και στην ανάλυση των διαφορετικών στρατηγικών που 

εμπλέκονται στην επιτυχημένη οργάνωση και υλοποίηση μιας εκδήλωσης.   

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε 

θέση να: 

- Αναλύουν τις αρχές, την ανάπτυξη και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διοίκησης των 

εκδηλώσεων ως ακαδημαϊκό και εφαρμοσμένο πεδίο μελέτης.  
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- Αναλύουν και να αξιολογούν τη δομή της σύγχρονης βιομηχανίας των εκδηλώσεων και 

τα ζητήματα που αντιμετωπίζει.  

- Περιγράφουν και αναλύουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τους διαφορετικούς τύπους 

των εκδηλώσεων.  

- Εξετάζουν με κριτική ικανότητα σύγχρονα ζητήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η 

βιομηχανία των εκδηλώσεων.  

- Περιγράφουν και να αξιολογούν με κριτική διάθεση τους διαφορετικούς τύπους των 

εκδηλώσεων και τα είδη τουρισμού που πηγάζουν από αυτούς. 

- Κατανοούν την πολυπλοκότητα και τα στάδια της διοικητικής λειτουργίας πριν τη 

διεξαγωγή, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας μιας εκδήλωσης.  

- Αξιολογούν τις επιπτώσεις των εκδηλώσεων σε έναν τουριστικό προορισμό. 

- Κατανοούν την πρακτική εφαρμογή του εύρους των αρχών της διοίκησης εκδηλώσεων. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

Μεταφορές στον Τουρισμό 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ42 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Σκοπός της Θ.Ε. είναι να μεταδώσει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μια σειρά γνώσεων 

(θεωρητικών και πρακτικών) που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν μιας εις βάθος κατανόηση 

του τομέα των μεταφορών στον τουρισμό και του ρόλου του στο πλαίσιο της τουριστικής 

οικονομίας και περιφερειακής ανάπτυξης. Η Θ.Ε. εξετάζει το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις 

επικρατούσες τάσεις στην αγορά των μεταφορών του τουρισμού. Εξετάζονται επίσης οι 

οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τουριστικών μεταφορών και 

προτείνονται πολιτικές για την αντιμετώπιση των εγειρόμενων προβλημάτων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Αναγνωρίζουν τις μεταφορές ως βασική και αναπόσπαστη συνιστώσα της τουριστικής 

δραστηριότητας,  και να έχουν αποκτήσει σειρά θεωρητικών και εφαρμοσμένων 

γνώσεων σχετικά με τον τομέα αυτόν. 

- Προσδιορίζουν το ρόλο που διαδραματίζουν οι μεταφορές στην τουριστική οικονομία 

και ανάπτυξη και το πώς συνδυαστικά ο τουρισμός και οι μεταφορές συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη των περιφερειακών περιοχών. 

- Αναλύουν την οικονομική διάσταση των μεταφορών και τα οικονομικά μεγέθη που τις 

διέπουν, όπως το κόστος, η προσφορά και η ζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς 

εξελίξεις σε επίπεδο ανταγωνισμού. 

- Κατανοούν την έντονη επιρροή του εξωτερικού περιβάλλοντος στις μεταφορές και 

ιδιαίτερα στις από αέρος μεταφορές (πολιτική αστάθεια, τρομοκρατία, αλλαγές στην 

τιμή του πετρελαίου, τεχνολογική πρόοδος) αλλά και το πλαίσιο υπό το οποίο 

διαχειρίζονται οι εταιρείες τις όποιες εξελίξεις. 

- Αντιλαμβάνονται το πλαίσιο (οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό) λειτουργίας και 

διοίκησης των επιχειρήσεων που λειτουργούν στον τομέα των μεταφορών στον 
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τουρισμό και να μπορούν να αντιμετωπίσουν υπεύθυνα τα εγειρόμενα προβλήματα 

προτείνοντας μέτρα και πολιτικές αντιμετώπισής τους. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

Χρηματοοικονομική Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ43 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

H χρηματοοικονομική διαχείριση είναι μια εξαιρετικά σημαντική λειτουργία των σύγχρονων 

επιχειρήσεων. Σκοπός της Θ.Ε. είναι να παρουσιάσει τις θεμελιώδεις αρχές της 

χρηματοοικονομικής στις τουριστικές επιχειρήσεις. Έμφαση δίνεται στην χρηματοοικονομική 

ανάλυση επιχειρησιακών μεγεθών, στον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό και έλεγχο, στη 

χρηματοοικονομική διαχείριση εξειδικευμένων τουριστικών κινδύνων και στη διαχείριση 

κεφαλαίων και στον τρόπο υπολογισμού του κόστους και του οφέλους επενδυτικών σχεδίων. 

Τέλος παρέχονται υποδείγματα εφαρμογών μέσω επιχειρησιακών παραδειγμάτων τουριστικών 

επιχειρήσεων από την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Κατανοούν τη σημασία των ταμειακών ροών μιας τουριστικής επιχείρησης, τον στόχο 

μεγιστοποίησης της αξίας της και τα προβλήματα αντιπροσώπευσης. 

- Αντιλαμβάνονται τη χρονική αξία του χρήματος και να μπορούν να υπολογίζουν την 

παρούσα και τη μελλοντική αξία χρηματοροών, καθώς και να διακρίνουν τις έννοιες του 

πραγματικού και του ονομαστικού επιτοκίου 

- Αξιολογούν τα επενδυτικά σχέδια μιας τουριστικής επιχείρησης τόσο σε συνθήκες 

βεβαιότητας όσο και αβεβαιότητας, να υπολογίζουν το κόστος και τον κίνδυνο μιας 

επένδυσης και τις καθαρές ταμειακές ροές της. Επίσης, να κατανοούν και να 

υπολογίζουν το βέλτιστο σημείο επενδύσεων μιας επιχείρησης. 

- Κατανοούν τη σύνδεση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης, και να αποτιμούν ομόλογα και 

μετοχές. 

- Εκτιμούν το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίων μιας τουριστικής επιχείρησης και να 

αναλύουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κεφαλαιακής διάρθρωσης των 

επιχειρήσεων. 

- Αντιλαμβάνονται τις πολιτικές διανομής κερδών και το πληροφοριακό περιεχόμενο που 

ενέχουν, καθώς και τη σύνδεσή τους με τον κύκλο ζωής της επιχείρησης. 

- Κατανοούν τους κανόνες που διέπουν τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση και τη 

διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης μιας επιχείρησης, που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για 

εποχικούς κλάδους όπως οι τουριστικές επιχειρήσεις. 

- Αντιλαμβάνονται τους διεθνείς κινδύνους (συναλλαγματικοί, πολιτικοί κίνδυνοι) που 

απειλούν ιδιαίτερα τις τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και τρόπους αντιμετώπισής τους. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

5ο Εξάμηνο 
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Τουριστική Γεωγραφία 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Σκοπός της Θ.Ε. είναι η εξοικείωση των φοιτητριών και φοιτητών με τις δομές, διαδικασίες, 

σχέσεις και αλληλεπιδράσεις της γεωγραφικής διάρθρωσης του τουρισμού ως οικονομικού 

συστήματος και κοινωνικού φαινομένου. Η Θ.Ε. εξετάζει τους παράγοντες που ενθάρρυναν την 

ανάπτυξη διαφορετικών μορφών τουρισμού σε διάφορα χωρικά επίπεδα από το «παγκόσμιο» 

ως το «τοπικό», με έμφαση στην εξελικτική πορεία του τουριστικού φαινομένου. Διερευνώνται 

οι διαφορετικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικό-πολιτιστικές επιδράσεις του 

τουρισμού στους προορισμούς, σε συνδυασμό με μια θεώρηση του κανονιστικού ρόλου του 

τουριστικού σχεδιασμού και των τρόπων με τους οποίους μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη 

αειφόρων μορφών τουρισμού.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Αντιλαμβάνονται τη δυναμική του γεωγραφικού παράγοντα στην τουριστική 

δραστηριότητα και να μπορούν να προσεγγίζουν την εξέλιξη και την ανάπτυξη της 

τουριστικής βιομηχανίας γεωγραφικά, μέσα στο χρόνο αλλά στο παρόν. 

- Κατανοούν ότι η τουριστική γεωγραφία περιλαμβάνει τα επιμέρους επιστημονικά πεδία 

της ανθρωπογεωγραφίας, της κοινωνικής αλλά και της οικονομικής γεωγραφίας, ώστε να 

μπορούν να εξηγήσουν την εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου επιμεριστικά. 

- Εντάσσουν τη χωρική διάσταση σε κάθε περίπτωση που μελετούν, ως προς την 

τουριστική ανάπτυξη και δραστηριότητα σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο. 

- Αντιλαμβάνονται τη γεωγραφική κλίμακα των τόπων υποδοχής που αναπτύσσονται 

τουριστικά και να μπορούν να αξιολογούν τις επιπτώσεις αυτής της ανάπτυξης στην 

οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. 

- Ερμηνεύουν γεωγραφικά τις τουριστικές ροές που καταγράφονται από τις χώρες 

αποστολής τουριστών στις χώρες προορισμούς λαμβάνοντας υπόψη τις ομοιότητες και 

τις διαφορές στο οικονομικό, το κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον τους. 

- Αναπτύσσουν δεξιότητες που αφορούν σε μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης της 

συγκρότησης του τουριστικού φαινομένου προσεγγίζοντάς το χωρικά, όπως τα μοντέλα 

βαρύτητας, ο βαθμός προσπελασιμότητας των τουριστικών περιοχών και τα δίκτυα των 

ροών. 

- Κατανοούν τις αλλαγές στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, του διεθνούς εμπορίου και 

των τεχνολογικών εξελίξεων υπό το πρίσμα της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας και την 

επιρροή αυτών στην εξέλιξη της τουριστικής δραστηριότητας και ανάπτυξης. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

Μέθοδοι Έρευνας στον Τουρισμό 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ52 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
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Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Η Θ.Ε. έχει ως σκοπό να αναπτύξει τη γνώση και τις δεξιότητες των φοιτητριών και των φοιτητών 

στον τρόπο διαμόρφωσης ερευνητικών ερωτημάτων, στην ανάπτυξη αποτελεσματικού 

ερευνητικού σχεδιασμού, στην επιλογή και υλοποίηση κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων. 

Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη γενικών ερευνητικών δεξιοτήτων που είναι εξίσου χρήσιμες τόσο 

στο ακαδημαϊκό όσο και στο επαγγελματικό περιβάλλον. Η Θ.Ε. εξετάζει ποσοτικές και ποιοτικές 

προσεγγίσεις που σχετίζονται με την έρευνα στον τουρισμό και τις κοινωνικές επιστήμες. 

Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να εφαρμόζουν την πιο κατάλληλη, 

ανάλογα με τις περιστάσεις της έρευνας, μέθοδο καθώς και να αναλύουν, ερμηνεύουν και 

παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα.   

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να:  

- Κατανοούν την έννοια της θεωρίας και τον ρόλο που αυτή διαδραματίζει στη 

συγκρότηση των ερευνητικών μεθόδων και στον ερευνητικό σχεδιασμό.  

- Διατυπώσουν και να αξιολογήσουν ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις  

- Διακρίνουν την πρωτογενή από τη δευτερογενή έρευνα και τα αντίστοιχα δεδομένα. 

- Κατανοούν τα διάφορα είδη μεταβλητών σε συνεχείς, διακριτές, ποιοτικές, ποσοτικές, 

δυαδικές. 

- Προσδιορίζουν και αναπτύσσουν τις κατάλληλες μεθόδους έρευνας (ποσοτικές, 

ποιοτικές, μεικτές) σε συνάρτηση με το ερευνητικό περιβάλλον και το εξεταζόμενο 

ερευνητικό ζήτημα. 

- Σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια εμπειρική έρευνα σε όλα τα στάδια της. 

- Εισάγουν ερευνητικά δεδομένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να διεξάγουν έρευνες 

και στατιστικές αναλύσεις με τη βοήθεια διαδικτυακών πλατφόρμων και στατιστικών 

πακέτων. 

- Συντάσσουν απλές ερευνητικές αναφορές. 

- Εγείρουν και διερευνούν θέματα δεοντολογίας και ηθικής που σχετίζονται με την 

διεξαγωγή μιας έρευνας στον τουρισμό.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

Τουριστικό Μάρκετινγκ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ53 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Η Θ.Ε. παρουσιάζει μια περιεκτική προσέγγιση στη θεωρία και πράξη του μάρκετινγκ στα 

πλαίσια της τουριστικής βιομηχανίας. Εξετάζει τις βασικές έννοιες του τουριστικού μάρκετινγκ, 

της επιχειρησιακής φιλοσοφίας και του προσανατολισμού στην αγορά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 

στην κατανόηση του  μίγματος μάρκετινγκ, στην τουριστική συμπεριφορά, στις τεχνικές που 

σχετίζονται με την τμηματοποίηση της αγοράς, στο  μάρκετινγκ προορισμών, στη δημιουργία 
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εικόνας (image), στην έννοια του branding και στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Όλα αυτά τα 

ζητήματα εξετάζονται στο πρακτικό περιεχόμενο μιας σειράς περιπτώσεων μελέτης.   

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να:  

- Συζητούν με κριτική διάθεση τις βασικές έννοιες και θεωρίες που διέπουν τη λειτουργία 

του τουριστικού μάρκετινγκ. 

- Περιγράφουν τις διαφορές μεταξύ του τουριστικού μάρκετινγκ και του παραδοσιακού 

μάρκετινγκ προϊόντων.  

- Συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν διαφορετικές προσεγγίσεις στην άσκηση του 

μάρκετινγκ. 

- Αναλύουν και περιγράφουν τα στοιχεία του  μείγματος μάρκετινγκ. 

- Εξετάζουν την τουριστική συμπεριφορά και την επιρροή που ασκεί στις λειτουργίες του 

τουριστικού μάρκετινγκ. 

- Γνωρίζουν τα βασικά στάδια του σχεδιασμού μάρκετινγκ και να αναπτύσσουν ένα σχέδιο 

μάρκετινγκ. 

- Αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα συνεισφέρει στη  λήψη αποφάσεων 

μάρκετινγκ.  

- Αξιολογούν νέες τάσεις και μελλοντικές προκλήσεις για το τουριστικό μάρκετινγκ. 

- Κατανοούν τη φύση, τον ρόλο και τη σημασία του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον τουρισμό. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

6ο Εξάμηνο 

Σχεδιασμός και Πολιτική Τουρισμού 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Η Θ.Ε. εξετάζει με κριτική διάθεση τον σχεδιασμό και την πολιτική του τουρισμού ως διαδικασίες 

και σύνολα τεχνικών για την επίτευξη βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Επικεντρώνεται στο 

φυσικό περιβάλλον και στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική πραγματικότητα που διέπουν 

τον σχεδιασμό και την άσκηση πολιτικής. Σε αυτά τα πλαίσια, αξιολογείται ο ρόλος του δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα καθώς και η φύση, οι παράμετροι και οι περιορισμοί που σχετίζονται με την 

άσκηση τουριστικής πολιτικής σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα 

αναπτύξουν μια κατανόηση των διαδικασιών άσκησης τουριστικής πολιτικής και θα αποκτήσουν 

γνώσεις για την αξιολόγηση και ανάπτυξη τουριστικών σχεδίων και πολιτικών. Το θεωρητικό και 

πρακτικό πλαίσιο του σχεδιασμού και της πολιτικής του τουρισμού εξετάζεται σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να:  

- Διακρίνουν τον ρόλο του κράτους και των διακριτών πολιτικών του στην τουριστική 

ανάπτυξη ως διεθνές και εθνικό φαινόμενο. 
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- Διακρίνουν τη φύση και λειτουργία της διεθνούς και εθνικής τουριστικής πολιτικής.  

- Εντάσσουν την εθνική τουριστική πολιτική στο πλαίσιο των επιμέρους διακριτών 

πολιτικών του κράτους και να διακρίνουν τα παράλληλα και επάλληλα επίπεδα 

συναρμοδιοτήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

- Κατανοούν τους παράγοντες που επιδρούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 

οργανισμών, φορέων και αρχών που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της τουριστικής 

πολιτικής. 

- Αξιολογούν με κριτική διάθεση διαφορετικές προσεγγίσεις τουριστικής πολιτικής.  

- Ερμηνεύουν τις διεθνείς και εθνικές πολιτικοοικονομικές εξελίξεις ως μεταβλητές 

διαμόρφωσης της εθνικής τουριστικής πολιτικής.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

Επικοινωνία και Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ62 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Στη βάση διεθνών περιπτώσεων μελέτης η Θ.Ε. παρουσιάζει μια περιεκτική προσέγγιση στη 

θεωρία και πράξη της διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό, σε επίπεδο επιχειρήσεων και 

προορισμών. Η Θ.Ε. επικεντρώνεται στις διοικητικές προσπάθειες και στον ρόλο της 

επικοινωνίας για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που επιφέρουν τα γεγονότα κρίσεων, καθώς 

και στην ανάπτυξη συστημάτων προληπτικής θεώρησης και επιχειρησιακής ετοιμότητας σε 

σχέση με μελλοντικά προβλήματα και κρίσεις.   

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Οριοθετούν την έκταση των κρίσεων στον τουριστικό κλάδο 

- Αναγνωρίζουν τις συνθήκες που μπορεί να δημιουργήσουν καταστάσεις κρίσεων.  

- Προσδιορίζουν τις διάφορες πηγές/εστίες κρίσης στον τουρισμό. 

- Προσδιορίζουν τις διάφορες μορφές κρίσεων σε επίπεδο τουριστικού προορισμού. 

- Προσδιορίζουν τις διάφορες μορφές κρίσεων σε επίπεδο τουριστικής επιχείρησης. 

- Εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους της κρίσης. 

- Αναπτύσσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων σε τουριστικούς 

προορισμούς. 

- Προγραμματίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες προετοιμασίας της τουριστικής 

επιχείρησης σε περίπτωση κρίσης.  

- Σχεδιάζουν επικοινωνιακά εργαλεία αντιμετώπισης κρίσεων και ολοκληρωμένα 

προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων. 

- Αξιολογούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την κρίση. 

- Αναλύουν πιθανά περιστατικά κρίσης. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

Μάνατζμεντ και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Τουριστικές Επιχειρήσεις 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ63 
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Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε: 

Η Θ.Ε. προσφέρει μια εισαγωγή στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ) και εστιάζει στους 

στόχους, τους σκοπούς και τις βασικές λειτουργίες της στις σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις. 

Έμφαση δίνεται σε ζητήματα που αφορούν την προσέλκυση, επιλογή, ανάπτυξη και αξιοποίηση 

των ανθρώπινων πόρων στο εργασιακό περιβάλλον με τον διττό στόχο της αύξησης της 

εργασιακής ικανοποίησης και της συνεπακόλουθης αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων. 

Επιπλέον η Θ.Ε. εξετάζει διαφορετικές προσεγγίσεις στην επίτευξη των στόχων της ΔΑΠ και 

διερευνά τη διαχείριση των εργασιακών σχέσεων και των μεθόδων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν προκειμένου η λειτουργία της ΔΑΠ να προσθέσει αξία στις τουριστικές 

επιχειρήσεις.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Αναγνωρίζουν τη δυναμική της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην τουριστική 

βιομηχανία και την συνεισφορά τους στην απόδοση των τουριστικών επιχειρήσεων.  

- Αξιολογούν με κριτική διάθεση τις θεωρίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων όπως 

αυτές εφαρμόζονται στην τουριστική βιομηχανία.  

- Αναγνωρίζουν, να αναλύουν και να αξιολογούν τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων στα πλαίσια του περιβάλλοντος των τουριστικών επιχειρήσεων.   

- Κατανοούν τον ρόλο της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην επιλογή, εκπαίδευση,  

ανάπτυξη και αξιολόγηση των εργαζομένων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

της επιχείρησης.  

- Ερευνούν και να αναλύουν ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και 

επιχειρησιακή ηθική.   

- Κατανοούν τον ρόλο της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην προαγωγή της ευημερίας 

των εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις.   

- Αναγνωρίζουν σύγχρονες τάσεις που επηρεάζουν τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων στις 

τουριστικές επιχειρήσεις και να αξιολογούν τον αντίκτυπο τους. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

7ο Εξάμηνο 

Τουριστική Ανάπτυξη 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ71 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Η Θ.Ε. εξετάζει την έννοια και το περιεχόμενο της τουριστικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με 

εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις, προϋποθέσεις και τύπους τουριστικής ανάπτυξης. Δίνει 

βαρύτητα στην ελληνική τουριστική ανάπτυξη, αναλύοντας τις κοινωνικές, πολιτιστικές και 
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περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μοντέλου της κυρίαρχης τουριστικής ανάπτυξης σε 

αντιδιαστολή με το μοντέλο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Η ανάλυση των 

προαναφερθέντων ζητημάτων συμπληρώνεται με την παρουσίαση χαρακτηριστικών μελετών 

περίπτωσης σε διεθνές επίπεδο. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Κατανοούν τις βασικές έννοιες που διέπουν και τα μοντέλα που 

χαρακτηρίζουν/ερμηνεύουν την ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου στον χώρο. 

- Εξηγούν τις αιτίες ενεργοποίησης και τους παράγοντες εξέλιξης του εισερχόμενου 

τουρισμού σε εθνικό και περιφερειακό-τοπικό επίπεδο.  

- Κατανοούν και ερμηνεύουν τα φυσικά και τεχνικά δεδομένα ενός τόπου που λειτουργεί 

ως τουριστικός προορισμός. 

- Αναλύουν με κριτική διάθεση τις επιπτώσεις που επιφέρει και τις πιθανές 

προκλήσεις/εμπόδια που αντιμετωπίζει η τουριστική ανάπτυξη σε διαφορετικούς τύπους 

τουριστικών προορισμών. 

- Αναλύουν και να αξιολογούν σχέδια και προτάσεις τουριστικής ανάπτυξης 

μακροοικονομικού και μικροοικονομικού χαρακτήρα σε εθνικό και περιφερειακό-τοπικό 

επίπεδο.  

- Γνωρίζουν και ευχερώς να αναπτύσσουν τις εκάστοτε αναγκαίες βασικές μεθόδους 

μέτρησης και ανάλυσης του τουριστικού φαινομένου τόσο σε επίπεδο αγοράς όσο και σε 

χωρικό (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) επίπεδο ανάπτυξής του. 

- Αντιλαμβάνονται ορθολογικά τη θέση της επιχείρησης στο γενικότερο θεσμικό και 

οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον της τουριστικής ανάπτυξης σε έναν τόπο. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ72 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ..Ε: 

Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας σε κάθε 

βιομηχανία. Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθές στα πλαίσια της δυναμικής και ευμετάβλητης 

τουριστικής βιομηχανίας. Η συγκεκριμένη Θ.Ε. προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μια 

κριτική και εις βάθος κατανόηση της φύσης της επιχείρησης, της επιχειρηματικότητας και της 

καινοτομικής δραστηριότητας στον τουρισμό. Εξετάζει με κριτική προσέγγιση μια πλειάδα 

σχετικών ζητημάτων, όπως η ανάληψη ρίσκου, η χρηματοοικονομική διοίκηση, η ανάπτυξη νέων 

προϊόντων/υπηρεσιών και η εμπορευσιμότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στη γέννηση νέων 

καινοτόμων στρατηγικών, πρωτοβουλιών και ιδεών. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Κατανοούν τον ρόλο και την σημασία της καινοτομίας στον τουρισμό. 
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- Αναπτύσσουν τις αρχές και τη φιλοσοφία της επιχειρηματικότητας σε τουριστικές 

επιχειρήσεις.  

- Προσδιορίζουν μεθοδολογίες έξυπνης εξειδίκευσης στο μικροπεριβάλλον τουριστικών 

επιχειρήσεων. 

- Αναπτύσσουν πολιτικές έξυπνης εξειδίκευσης στο μακροπεριβάλλον τουριστικών 

προορισμών και στο ευρύτερο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης. 

- Εξηγούν την αλληλεξάρτηση μεταξύ της καινοτομίας  και επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων στον τουρισμό. 

- Αξιοποιούν τη διαδικασία σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία balanced 

scorecard. 

- Να κατανοούν τα βασικά βήματα ανάπτυξης μιας καινοτομικής και επιχειρηματικής 

διαδικασίας στον τουρισμό. 

- Προσδιορίζουν τη διαδικασία γέννηση μιας καινοτόμου ιδέας καθώς και τις μεθόδους 

εντοπισμού και αξιολόγησης νέων επιχειρησιακών ιδεών στον τουρισμό. 

- Να γνωρίζουν τα οφέλη αλλά και τα εμπόδια ανάπτυξης και διάχυσης της καινοτομίας 

στο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

- Να αναπτύσσουν και να αξιολογούν καινοτομικές επιχειρηματικές ιδέες για τουριστικές 

επιχειρήσεις.  

- Αναλύουν τη διαδικασία ανάπτυξης νέων τουριστικών προϊόντων. 

- Αναπτύσσουν επιχειρηματικά σχέδια στον τουρισμό με βιώσιμη καινοτομικότητα. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ73 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έβδομο (7ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Η Θ.Ε. έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τα εννοιολογικά και πρακτικά στοιχεία που συνθέτουν τις 

μορφές και την αγορά ειδικού-εναλλακτικού τουρισμού. Αποσαφηνίζει την εννοιολογική 

οριοθέτηση τους απέναντι στον μαζικό τουρισμό και τον αειφόρο τουρισμό. Επιπλέον, αναλύει 

την πολυσύνθετη φύση των προϊόντων ειδικού-εναλλακτικού τουρισμού και τον τρόπο με τον 

οποίο ανταποκρίνονται σε ειδικά κίνητρα, όπως αυτά διαμορφώνονται στη βάση των τάσεων 

ζήτησης των σύγχρονων τουριστών. Τέλος, η Θ.Ε. εξετάζει και αξιολογεί διαφορετικούς τύπους 

σχεδιασμού, διοίκησης και λειτουργίας αυτών των προϊόντων.    

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Γνωρίζουν και να διακρίνουν τις σημαντικότερες ειδικές και εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού, τα διακριτά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης τους.  

- Αναλύουν την ανάδυση των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσα στο 

πλαίσιο των μεταβαλλόμενων τάσεων τουριστικής κατανάλωσης. 

- Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά, τα κίνητρα και τις ανάγκες των τουριστών που 

ενδιαφέρονται για συγκεκριμένες ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.  



  

266 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

- Αξιολογούν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ειδικών και 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  

- Επιδεικνύουν κατανόηση της αυξανόμενης σημαντικότητας των ειδικών και 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη σε παγκόσμιο 

και εθνικό επίπεδο.   

- Κατανοούν την επιχειρηματική διάσταση της ανάπτυξης των εναλλακτικών και ειδικών 

μορφών τουρισμού.  

- Αναλύουν την πολυπλοκότητα της προσφοράς και κατανάλωσης εμπειριών ειδικών και 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε σχέση με τα εμπλεκόμενα μέρη.  

- Γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την άσκηση και ανάπτυξη των ειδικών και 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

8ο Εξάμηνο  

Πολιτισμός και Τουρισμός: Διαχείριση και Προβολή 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ81 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Η αναζήτηση αυθεντικών εμπειριών συχνά οδηγεί τους ανθρώπους σε περιοχές και τοπία που 

δεν τους είναι οικεία. Στις σύγχρονες κοινωνίες, που είναι προσανατολισμένες στις ανάγκες των 

καταναλωτών, η πολιτιστική κληρονομιά θεωρείται σημαντικό μέσο προσφοράς αυθεντικότητας. 

Η συγκεκριμένη Θ.Ε. παρουσιάζει μια πολυεπιστημονική εξέταση του πολιτισμού και της 

κληρονομιάς μέσα στα πλαίσια του τουρισμού. Η κατανόηση αυτής της σχέσης αναπόφευκτα 

συνδέει ζητήματα αναπαράστασης, ταυτότητας, εικόνας, αυθεντικότητας και 

εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τουριστικούς προορισμούς σε διάφορες 

χρονικές και χωρικές κλίμακες. Η Θ.Ε. εξετάζει επίσης ζητήματα που άπτονται της παραγωγής και 

κατανάλωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της διοίκησης των πολιτιστικών πόρων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Κατανοούν την έννοια του πολιτισμού ως αγαθό με ιδιαίτερη σημασία. 

- Αξιολογούν τη σημασία του πολιτισμού ως τουριστικού πόρου ο οποίος απαιτεί 

διαχείριση.  

- Διακρίνουν τις έννοιες του πολιτισμού και της πολιτισμικής κληρονομιάς ως διακριτά 

τμήματα του ευρύτερου πολιτισμικού αποθέματος μιας χώρας.   

- Κατανοούν τα διάφορα είδη πολιτισμικών δράσεων και εκδηλώσεων ως αναπόσπαστου 

τμήματος του τουριστικού προϊόντος μιας περιοχής. 

- Γνωρίζουν τη διαδραστική σχέση πολιτισμού και τουρισμού στα πλαίσια της ανάπτυξης 

και διαχείρισης των τουριστικών προορισμών. 

- Διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πολιτισμικού τουρισμού ως ειδικής και 

εναλλακτικής μορφής τουρισμού με δυναμική ζήτηση. 

- Κατανοούν τη σημασία της πολιτισμικής διαχείρισης και τη σύνδεση της με την 

περιβαλλοντική διαχείριση. 
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- Αντιλαμβάνονται τις επικοινωνιακές και τεχνολογικές μεθόδους του πολιτισμικού 

μάρκετινγκ. 

- Γνωρίζουν τη σημασία των πολιτικών προβολής και διαχείρισης του πολιτισμού και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς στον σύγχρονο τουρισμό. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ82 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Σκοπός της Θ.Ε. είναι να προσφέρει μια κατανόηση της σχέσης μεταξύ τουρισμού και 

περιβάλλοντος και να διερευνήσει τις διοικητικές προκλήσεις που ανακύπτουν από την 

αλληλεπίδραση τους. Η Θ.Ε. ασχολείται με τις αλληλεπιδράσεις τουρισμού και περιβάλλοντος 

από την οπτική γωνία διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων 

επιχειρήσεων, κυβερνήσεων, μη-κυβερνητικών οργανισμών, τουριστών και τοπικών κοινωνιών.  

Παρουσιάζει τις αντικρουόμενες απόψεις περί των οικονομικών και περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων του τουρισμού προκειμένου να υπογραμμίσει τα ενδεχόμενα σύγκρουσης και 

συναίνεσης. Επιπρόσθετα, εξετάζει την εμφάνιση τουριστών με περιβαλλοντικές ανησυχίες, τον 

ρόλο διαφορετικών ομάδων πίεσης στην διαμόρφωση της τουριστικής ανάπτυξης και στην 

εμφάνιση του φυσιολατρικού/οίκο-τουρισμού. Η εξέταση των προαναφερθέντων ζητημάτων 

αναδεικνύει και αιτιολογεί την αναγκαιότητα για σχεδιασμό και περιβαλλοντική διαχείριση της 

τουριστικής ανάπτυξης. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Κατανοούν τις αλληλεπιδράσεις του τουρισμού και του περιβάλλοντος, τόσο ποιοτικά 

όσο και ποσοτικά.  

- Κατανοούν τις διαφορές κατανάλωσης και συμπεριφοράς του ντόπιου πληθυσμού και 

του τουρίστα, όσον αφορά τους φυσικούς πόρους και την ενέργεια. 

- Γνωρίζουν τη διεθνή και εθνική ατζέντα στόχων και προτεραιοτήτων για τα 

περιβαλλοντικά θέματα. 

- Μελετάνε και να κατανοούν τους δορυφορικούς λογαριασμούς του περιβάλλοντος για 

τον τουρισμό. 

- Γνωρίζουν τις υποχρεωτικές λύσεις που επιβάλλει η νομοθεσία αλλά και τις προαιρετικές 

λύσεις  που προσφέρει το καινοτόμο τεχνολογικό πλαίσιο ώστε η τουριστική επιχείρηση 

να είναι κερδοφόρα, αποτελεσματική, φιλική στο περιβάλλον αλλά και καινοτόμα. 

- Γνωρίζουν τις καλές πρακτικές μιας περιβαλλοντικά έξυπνης επιχείρησης και τις βασικές 

περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις που μπορεί να λάβει μια τουριστική επιχείρηση. 

- Γνωρίζουν τις αρχές της πράσινης και μπλε επιχειρηματικότητας. 

- Γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μέσων μεταφοράς και των συστημάτων 

εφοδιασμού των τουριστικών επιχειρήσεων. 

- Προτείνουν λύσεις προστασίας/προσαρμογής της τουριστικής επιχείρησης στις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 
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- Γνωρίζουν τα είδη και τα οφέλη των ήπιων μορφών τουρισμού σε αντιδιαστολή με τον 

μαζικό τουρισμό. 

- Χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία των οικονομικών του περιβάλλοντος για να κατανοούν 

τους περιβαλλοντικούς φόρους και τις επιδοτήσεις καθώς και την οικονομική 

αξιολόγηση-τιμολόγηση τουριστικών προϊόντων που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον. 

- Κατανοούν τα εμπειρικά αποτελέσματα από πειράματα επιλογής, εφαρμογές 

πιθανολογικής εκτίμησης, εφαρμογές κόστους ταξιδίου και ηδονικής ανάλυσης. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ83 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Σκοπός της Θ.Ε. είναι να προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τις γνώσεις που θα τους 

επιτρέψουν να κατανοήσουν την  αναγκαιότητα  της διαχείρισης τουριστικών προορισμών στα 

διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής τους, ώστε να αμβλυνθούν διαπιστωμένες επιπτώσεις, να 

προσεγγιστεί η προοπτική βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και να διατηρηθεί η ελκυστικότητα 

τους. Εξετάζεται το ζήτημα της ορθής τοπικής διακυβέρνησης στον τουρισμό και παρουσιάζονται 

μοντέλα και εργαλεία διαχείρισης προορισμού. Στο πλαίσιο της Θ.Ε. αναπτύσσεται όλο το εύρος 

των ζητημάτων διαχείρισης τουριστικών προορισμών, από τη διαχείριση των πόρων, τον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων, τις πολιτικές και ρυθμίσεις για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, τη διαχείριση της εικόνας του προορισμού, την τοποθέτηση και το branding 

προορισμών και τη διαχείριση κρίσεων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Κατανοούν την έννοια του τουριστικού προορισμού και να αντιλαμβάνονται τη φύση και 

την πολυπλοκότητα του «προϊόντος» που ο τελευταίος προσφέρει στον τουρίστα-

καταναλωτή. 

- Αντιλαμβάνονται την έννοια του βιώσιμου σχεδιασμού και της διαχείρισης τουριστικών 

προορισμών. 

- Αναγνωρίζουν τους εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη 

των προορισμών και επιδρούν τόσο στο σχεδιασμό όσο και στη διαχείρισή τους. 

- Κατανοούν την επίδραση και τον ρόλο του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στη διαχείριση 

των προορισμών και να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους εμπλεκόμενους φορείς. 

- Κατανοούν τον ρόλο των Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών (DMO). 

- Αντιλαμβάνονται την έννοια και τις λειτουργίες του μάρκετινγκ των τουριστικών 

προορισμών.   

- Κατανοούν και να αναγνωρίζουν τα στάδια του κύκλου ζωής των προορισμών. 

- Γνωρίζουν τις απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση του τουριστικού προορισμού 

στην αγορά. 

- Αναλύουν τη συμπεριφορά του τουρίστα-καταναλωτή. 
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- Αντιλαμβάνονται τα κίνητρα που ωθούν τους τουρίστες-καταναλωτές να επιλέξουν ή να 

απορρίψουν έναν τουριστικό προορισμό. 

- Περιγράφουν τις μεθόδους προβολής και προώθησης του προορισμού.  

- Αναγνωρίζουν τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαχείριση και προώθηση του 

τουριστικού προορισμού.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

Συστήματα Διανομής Τουριστικού Προϊόντος 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ84 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

Το ζήτημα της διανομής, ως βασικό συστατικό της στρατηγικής και του μείγματος μάρκετινγκ, 

αποτελεί κρίσιμη απόφαση για κάθε επιχείρηση/οργανισμό που δραστηριοποιείται στην 

τουριστική αγορά. Στο πλαίσιο της Θ.Ε. παρουσιάζονται εναλλακτικές στρατηγικές και πολιτικές 

διανομής σε συσχέτιση με διαφορετικές κατηγορίες τουριστικών προϊόντων (τουριστικά πακέτα, 

ταξιδιωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαμονής, κλπ.). Οι λειτουργίες, οι βασικές και 

συμπληρωματικές υπηρεσίες των καναλιών διανομής, ο διαρκώς εξελισσόμενος ρόλος των 

ενδιάμεσων (intermediaries) της τουριστικής αγοράς, καθώς και οι σύγχρονες τάσεις σε θέματα 

διανομής εξετάζονται με αναφορές σε ζητήματα όπως η διαπραγματευτική δύναμη, η διαχείριση 

εσόδων (revenue management), τα περιθώρια κέρδους και ανταπόκριση/σύζευξη της 

τουριστικής προσφοράς με τις σύγχρονες τάσεις της τουριστικής συμπεριφοράς και ζήτησης.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Συζητούν και αναλύουν τις αρχές, τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της διανομής 

τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο από την μεριά της τουριστικής ζήτησης όσο 

και από την μεριά της τουριστικής προσφοράς. 

- Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση του ρόλου των διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών 

που εμπλέκονται στην τουριστική διανομή. 

- Εκτιμούν τη δυναμική της διαμεσολάβησης και των συστημάτων διανομής τουριστικού 

προϊόντος (συγκρούσεις και συνεργασίες).  

- Εξετάζουν λειτουργίες και στρατηγικές για την αποτελεσματική διαχείριση των 

συστημάτων διανομής τουριστικού προϊόντος και των εμπλεκόμενων μεσαζόντων.  

- Γνωρίζουν τον αντίκτυπο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διανομή 

του τουριστικού προϊόντος. 

- Αξιολογούν νέες τάσεις και μελλοντικές προκλήσεις για τη διανομή τουριστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουριστική Πολιτική 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ85 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 
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Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Βασικός σκοπός της Θ.Ε. είναι η ανάλυση του διατομεακού χαρακτήρα της πολιτικής του 

τουρισμού και η μελέτη των ευρωπαϊκών πολιτικών, οι οποίες έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο 

στη λειτουργία του τουριστικού φαινομένου. Έμφαση δίνεται στον προσδιορισμό βασικών 

εννοιών στο πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον συντονισμό των σχετικών 

πολιτικών αυτής σε σύνδεση με την προσέγγιση των συντελεστών της τουριστικής βιομηχανίας 

και τις κρατικές τομεακές πολιτικές. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Κατανοούν την εφαρμογή της στρατηγικής για τον τουρισμό, με την υιοθέτηση σχετικών 

ρυθμίσεων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

- Γνωρίζουν τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ρόλο τους στη διαμόρφωση της 

πολιτικής για τον τουρισμό. 

- Γνωρίζουν την διαδικασία εξέλιξης των ρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν από τα Όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Κατανοούν την επίδραση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τουρισμό. 

- Διακρίνουν τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της λειτουργίας του τουρισμού στις 

διακριτές πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

- Γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των νομοθετικών κειμένων των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καθώς και τον βαθμό υιοθέτησης και εφαρμογής τους από τα Κράτη Μέλη. 

- Γνωρίζουν τις προοπτικές διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής παρέμβασης για τον τουρισμό. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Τουρισμό 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΤ86 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός της Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας καθώς και η χρήση του διαδικτύου 

αποτελούν βασικά εργαλεία για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των τουριστικών 

επιχειρήσεων. Βασικός σκοπός της Θ.Ε. είναι η εισαγωγή των φοιτητριών και των φοιτητών στις 

διοικητικές και επιχειρηματικές λειτουργίες της ψηφιακής εποχής στον τουρισμό. Έμφαση 

δίνεται στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας με 

ηλεκτρονικά μέσα καθώς και στις επιπτώσεις που αυτά έχουν στις σύγχρονες τουριστικές 

επιχειρήσεις, στους καταναλωτές αλλά και στους τουριστικούς προορισμούς. Επιπλέον 

εξετάζονται νομικά ζητήματα και θέματα ασφάλειας, παραδείγματα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων 

και οι στρατηγικές διοίκησης των πληροφοριακών συστημάτων.    

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 
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- Κατανοούν τις έννοιες του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου.  

- Αναγνωρίσουν και εκτιμήσουν τη φύση, τον ρόλο και τη σημασία της εφαρμογής του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν στον τουρισμό.  

- Αξιολογούν με κριτική διάθεση τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην τουριστική 

ζήτηση και προσφορά.   

- Επιχειρηματολογούν για τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να 

βελτιώσουν την τουριστική εμπειρία.  

- Αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους του ηλεκτρονικού επιχειρείν και 

εμπορίου. 

- Αντιλαμβάνονται τη διοικητική διάσταση της χρήσης νέων τεχνολογιών στον τουρισμό.  

- Προσδιορίζουν τον ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στις σύγχρονες τουριστικές 

επιχειρήσεις. 

- Κατανοήσουν του μετασχηματισμούς που ενδεχομένως να απαιτηθούν στις τεχνολογικές 

υποδομές και λειτουργίες μιας τουριστικής επιχείρησης προκειμένου να υιοθετήσει νέες 

τεχνολογίες για να επιχειρήσει ηλεκτρονικά. 

- Γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ  ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ»  

 

Σκοπός - Περιγραφή 

Σκοπός του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας είναι οι 

απόφοιτοι των Π.Σ. της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών να αποκτήσουν τις απαραίτητες 

παιδαγωγικές και διδακτικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για να σχεδιάζουν και να 

υλοποιούν με επιτυχία εκπαιδευτικό έργο. 

 

Πληροφορίες 

Η επιτυχής παρακολούθηση των δύο (2) Θ.Ε. που προσφέρονται στο πλαίσιο του Ειδικού 

Προγράμματος Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, θα οδηγήσει σε βεβαίωση που 

θα απονέμεται από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 

με την οποία θα πιστοποιείται η απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. 

Η μεμονωμένη ολοκλήρωση των Θ.Ε. οδηγεί ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης και 

με την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης σε μία Θ.Ε., σε πιστοποιητικό παρακολούθησης Θ.Ε.. Για 

την απονομή του πιστοποιητικού παρακολούθησης πρέπει ο φοιτητής να δηλώνει εγγράφως ότι 

δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΔΕ στο οποίο φοιτά. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση της βεβαίωσης 

«Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» είναι τα 30 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του Ειδικού προγράμματος είναι το ένα (1) 

ακαδημαϊκό έτος, ήτοι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

 

Γλώσσα διδασκαλίας 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Ειδικού προγράμματος σπουδών είναι η ελληνική,  

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 300* (300 ανά εξάμηνο εισαγωγής)  

Γίνονται δεκτοί: 

1. απόφοιτοι τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διοίκησης Τουρισμού ή 

Οικονομικών τμημάτων ή συναφών τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής. 

*Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν 250 θέσεις. 

2. φοιτητές των ως άνω τμημάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι τα μαθήματα ή οι 

Θεματικές Ενότητες που υπολείπονται για τη λήψη του τίτλου σπουδών τους δεν υπερβαίνουν 

τα 60 ECTS. 

*Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν 50 θέσεις. 

  

Οι υποψήφιοι και των δύο κατηγοριών πρέπει να έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού 

στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών είναι η ελληνική. 

Για την επιτυχή παρακολούθηση των ΘΕ απαιτείται, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η γνώση 

της Αγγλικής σε επίπεδο Β2 (κατά δήλωση των υποψηφίων). 

Η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην 

παρακολούθηση του προγράμματος. 

Εάν οι προσφερόμενες θέσεις από τη μία κατηγορία υποψηφίων δεν καλυφθούν, υπάρχει η 

δυνατότητα να καλυφθούν από επιλαχόντες υποψήφιους της άλλης κατηγορίας, εφόσον 

πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής. 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 

 

Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.)  

Σε κάθε Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) προβλέπονται τρεις Ο.Σ.Σ. οι οποίες έχουν προαιρετικό 

χαρακτήρα και δύναται να πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης, είτε ηλεκτρονικά. Οι φοιτήτριες 

και φοιτητές επιλέγουν εν πρώτοις τον τρόπο παρακολούθησης. Εν συνεχεία, οι διοικητικές 

υπηρεσίες του ΕΑΠ λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αιτήματα των φοιτητριών και φοιτητών 

διαμορφώνουν τα τμήματα σε ηλεκτρονικά ή δια ζώσης. Οι Ο.Σ.Σ. έχουν διάρκεια τέσσερις ώρες 

η καθεμία και προσφέρουν στις φοιτήτριες και στους φοιτητές τη δυνατότητα να συζητήσουν 

ερωτήματα, τα οποία αφορούν στο διδακτικό υλικό, και συνδέονται με την επεξεργασία των 

δραστηριοτήτων και την εκπόνηση των γραπτών εργασιών.  

 

Βιβλιοθήκη  

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε επιστημονική βιβλιογραφία μέσω της 

βιβλιοθήκης του Ε.Α.Π. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον σύνδεσμο της βιβλιοθήκης 

(http://lip.eap.gr).  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

τηλ: 2610 367305 - fax: 2610 367110 - email: skepde@eap.gr 

Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση 

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρκεί ένα (1) έτος το οποίο διαιρείται σε δύο (2) εξάμηνα. Κάθε 

εξάμηνο περιλαμβάνει μια (1) Θεματική Ενότητα των δεκαπέντε πιστωτικών μονάδων εκάστη (15 

ECTS).  

Η διάρθρωση του Προγράμματος ανά εξάμηνο σπουδών έχει ως εξής: 

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών 

1Ο Εξάμηνο  

ΠΔΕ01 Παιδαγωγική και Διδακτική  (Υ¹, 15 ECTS) 

2Ο Εξάμηνο 

ΠΔΕ02 Διδακτική Οικονομικών και Διοίκησης και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (Υ, 15 ECTS) 

 Σημείωση: 

Υ¹: Υποχρεωτική  

http://lip.eap.gr/
mailto:skepde@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.  

Ο/η φοιτητής/ήτρια στο α’ εξάμηνο επιλέγει υποχρεωτικά μία (1) μόνο ΘΕ και συγκεκριμένα τη 

ΘΕ ΠΔΕ01. 

Μετά από επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΠΔΕ01 ή την κατοχύρωση δικαιώματος συμμετοχής στις 

εξετάσεις της ΘΕ ΠΔΕ01, ο/η φοιτητής/ήτρια έχει δικαίωμα να επιλέξει, στο β΄ εξάμηνο, τη 

δεύτερη ΘΕ του προγράμματος, την ΠΔΕ02. 

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα είναι ένα ακαδημαϊκό (1) έτος. 

Για την απόκτηση της βεβαίωσης ο/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις δύο 

(2) Θ.Ε. τουπρογράμματος. 

 

Τρόπος Αξιολόγησης Θεματικών Ενοτήτων 

Τα κριτήρια αξιολόγησης συνίστανται στα εξής:  

α. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αξιολογούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στο 

πλαίσιο κάθε Θ.Ε., είναι δύο (2) Γραπτές Εργασίες (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό 

βαθμό της ΘΕ, 20% η κάθε μία, ήτοι σύνολο 40%.  

Κάθε γραπτή εργασία βαθμολογείται με άριστα το δέκα (10). Ένας/Μία φοιτητής/φοιτήτρια για 

να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 

50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των δύο γραπτών εργασιών ΓΕ.  

β. γραπτές Τελικές Εξετάσεις (ΤΕ), ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του 

τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. 

 

Σχηματική απόδοση αξιολόγησης Θεματικών Ενοτήτων 

(Ακαδημαϊκό έτος 2020-21) 

1η Γραπτή Εργασία 20% 
40% (≥5) 

2η Γραπτή Εργασία 20% 

Γραπτές Τελικές Εξετάσεις 60% (≥5)  

Σύνολο 100%  

   

Κατοχύρωση Δικαιώματος Εξετάσεων  

Σε περίπτωση που η/o φοιτήτρια/τής αποτύχει κατά τις γραπτές τελικές εξετάσεις ή δεν 

παρουσιαστεί σε αυτές, μπορεί να επανεγγραφεί στην ίδια ΘΕ και να συμμετάσχει στις 

αντίστοιχες τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις της επόμενης ακαδημαϊκής περιόδου (εξάμηνο) 

χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής του/της στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΘΕ. Σε αυτήν 

την περίπτωση, η οικονομική συμμετοχή τους στις δαπάνες των σπουδών/εξετάσεων 

καθορίζεται με απόφαση της διοίκησης του ΕΑΠ.  

Οι φοιτητές που επανεγγράφονται σε μία ΘΕ έχοντας κατοχυρώσει δικαίωμα εξετάσεων 

εξετάζονται στην εξεταστέα ύλη της τρέχουσας ακαδημαϊκής περιόδου.  

Εάν αποτύχουν και πάλι, επανεγγράφονται στη ΘΕ με πλήρεις οικονομικές και εκπαιδευτικές 

υποχρεώσεις.  

Υποβολή γραπτών εργασιών, Γραπτέςεξετάσεις, Υποχρεώσεις Μελών ΣΕΠ, Συντονιστών, 

Διευθυντή ΠΣ, Επιτροπής Ακαδημαϊκής Εποπτείας     

Λοιπά θέματα που αφορούν στις γραπτές εργασίες, τις τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις, το 

διδακτικό υλικό, τις ΟΣΣ και ΟΔΠ, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των μελών ΣΕΠ, 

Συντονιστών και Διευθυντή, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών του προγράμματος 

στη διαδικασία αξιολόγησης κλπ. ακολουθούν τα ισχύοντα (κατ’ αντιστοιχία) για τις ΘΕ και τα ΠΣ 
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στον Κανονισμό Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή/και της ΣΚΕ, στη βάση του 

υφιστάμενου θεσμικού και νομικού πλαισίου.  

 

Πληροφορίες για τις Θεματικές Ενότητες 

 

ΠΔΕ01 Παιδαγωγική και Διδακτική 

Κωδικός ΘΕ: ΠΔΕ01 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της ΘΕ: 

Σκοπός της Θ.Ε. είναι οι φοιτητές να μπορούν να κατανοήσουν τις αρχές της Παιδαγωγικής και 

τους παράγοντες που την επηρεάζουν, να γνωρίσουν και να εφαρμόζουν τις σύγχρονες 

μεθόδους διδασκαλίας, να γνωρίσουν τις αρχές της ψυχολογίας της μάθησης καθώς επίσης και 

να μπορούν να διαχειρίζονται φαινόμενα που ανακύπτουν στο σχολικό περιβάλλον. Η Θ.Ε. 

παρέχει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις στον υποψήφιο εκπαιδευτικό για να αποκτήσει την 

καλύτερη δυνατή και αποτελεσματική γνώση παιδαγωγικής, ψυχολογίας και διδακτικής 

μεθοδολογίας. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να:  

 Να περιγράφουν τις βασικές σχολές ψυχολογίας που έχουν αναπτυχθεί σε σχέση με τη 

μάθηση,  

 Να κατανοούν τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της προσχολικής και της σχολικής 

ηλικίας,  

 Να κατανοούν τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας και να τα 

συσχετίζουν με τη διαδικασία της μάθησης,  

 Να κατανοούν τις βασικές αρχές και έννοιες της παιδαγωγικής επιστήμης καθώς και τους 

τρόπους αξιοποίησής τους στη διδασκαλία,  

 Να κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές της διδακτικής,  

 Να αναπτύσσουν τα μέρη ενός σχεδίου μαθήματος,  

 Να αναπτύσσουν τις τεχνικές διδασκαλίας σε μια ενότητα του κλάδου των οικονομικών ή 

της διοίκησης επιχειρήσεων 

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 

 Ψυχολογία μάθησης και ανάπτυξης 

 Διδακτική (Γενική Διδακτική με έμφαση στις σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών 

Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου σε Σαββατοκύριακα. 

 

ΠΔΕ02 Διδακτική Οικονομικών και Διοίκησης και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 

Κωδικός ΘΕ: ΠΔΕ02 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Συντονιστής ΘΕ:  
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Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της ΘΕ: 

Σκοπός της Θ.Ε. είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους 

διδασκαλίας μαθημάτων σχετικών με τις κατευθύνσεις που άπτονται των αντικειμένων της 

Οικονομίας και Διοίκησης, καθώς και των θεμάτων που αφορούν στην εκπαιδευτική αξιολόγηση 

αυτών. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 

θέση να: 

 Να γνωρίζουν τα αναλυτικά προγράμματα στα γνωστικά αντικείμενα των Οικονομικών-

Διοίκησης-Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, 

 Να αναπτύσσουν την μέθοδο Project στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικών-Διοίκησης-

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, 

 Να κατανοούν τις βασικές αρχές διδακτικής με εφαρμογή στο γνωστικό αντικείμενο των 

Οικονομικών-Διοίκησης-Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, 

 Να σχεδιάζουν ένα σχέδιο μαθήματος στο γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών-

Διοίκησης-Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, 

 Να υιοθετούν καινοτόμες και διεπιστημονικές μεθόδους διδασκαλίας κατά το σχεδιασμό 

της διδασκαλίας των Οικονομικών-Διοίκησης-Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, 

 Να χρησιμοποιούν ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας κατά το 

σχεδιασμό της διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα των Οικονομικών-Διοίκησης-

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, 

 Να περιγράφουν τα διάφορα είδη αξιολόγησης της επίδοσης και του διδακτικού έργου 

που λαμβάνουν χώρα κατά τη διδακτική πράξη, 

 Να αναπτύσσουν τόσο περιγραφικά όσο και αντικειμενικά κριτήρια και μεθόδους 

αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών, 

 Να αναπτύσσουν έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία αξιολόγησης, 

 Να αναπτύσσουν κατάλληλες και προσαρμοσμένες τεχνικές αξιολόγησης, 

 Να αξιοποιούν τις κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης στο γνωστικό αντικείμενο των 

Οικονομικών-Διοίκησης-Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης. 

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 Διδακτική Οικονομικών (Βασικές μέθοδοι διδασκαλίας, projects, άλλες μέθοδοι) 

 Αξιολόγηση (Μέθοδοι, εργαλεία, μοντέλα) 

Προαπαιτούμενα: Ολοκλήρωση της ΘΕ ΠΔΕ01 ή κατοχύρωση δικαιώματος στις εξετάσεις της ΘΕ 

ΠΔΕ01. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών 

Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου σε Σαββατοκύριακα. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ : «MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION»  ΜΒΑ  

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εξοπλιστούν οι σπουδαστές με τα κατάλληλα εργαλεία και 

γνώση έτσι ώστε να γίνουν αποδοτικά και ικανά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ώστε να 

είναι σε θέση   να αξιολογούν και να αναλύουν εξωτερικά ή εσωτερικά δεδομένα σε 

οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον προκειμένου να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αποφάσεις. 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν αναπτύξει: 

- την κατανόηση ενός ευρέος φάσματος ικανοτήτων διοίκησης και λειτουργικών τεχνικών 

- αυτοπεποίθηση στην αξιολόγηση και στην ανάλυση σύνθετων επιχειρησιακών 

προβλημάτων καθώς και στη λήψη αποφάσεων 

- μια προσέγγιση συνεργασίας στην επίλυση προβλημάτων ώστε να επικοινωνούν με 

σαφήνεια και περιεκτικότητα τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς με δυνητικούς 

συνεργάτες τους 

- την ικανότητα να σκέφτονται δημιουργικά και στρατηγικά 

- τη δυνατότητα να δουλεύουν τηρώντας προθεσμίες και κάτω από συνθήκες πίεσης 

- τη δυνατότητα να αναλάβουν ανεξάρτητη εφαρμοσμένη έρευνα 

- τη συνειδητοποίηση της πολιτιστικής ευαισθησίας και τη δυνατότητα να εργαστούν σε 

ένα διαπολιτισμικό, πολυεθνικό, ομαδικό περιβάλλον. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών MBA οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να: 

- Να κατανοήσουν τη διεθνή οικονομία και να αναλύουν το μεταβαλλόμενο διεθνές 

οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις. 

- Να χρησιμοποιούν ένα σύγχρονο πλαίσιο οικονομικής θεωρίας για την ανάλυση 

διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα διοικητικά στελέχη στο σύγχρονο 

επιχειρησιακό περιβάλλον. 

- Να κατανοήσουν το επιχειρησιακό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναλύουν 

πώς λειτουργούν οι θεσμοί μέσα σε αυτό. 

- Να κατανοήσουν τα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα της χρηματοοικονομικής 

λογιστικής και να αξιολογούν την παρούσα χρηματοοικονομική θέση μίας επιχείρησης. 

- Να κατανοήσουν τη διαχρονική αξία του χρήματος, την αξιολόγηση πάγιων επενδύσεων 

και το κόστος κεφαλαίου. 

- Να κατανοήσουν τα βασικά ζητήματα αναφορικά με τις μεθόδους ανάλυσης και 

αξιολόγησης επενδύσεων και σύγχρονης διαχείρισης των χαρτοφυλακίων. 

- Να χρησιμοποιούν ποσοτικές μεθόδους σε επιχειρηματικά προβλήματα και να αναλύουν 

αυτά με οικονομικά και επιχειρηματικά υποδείγματα. 

- Να χρησιμοποιούν τις αναλυτικές μεθόδους που απευθύνονται σε διοικητικά στελέχη 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

- Να κατανοήσουν τη φύση των πολύπλοκων οργανισμών και τις βασικές λειτουργίες της 

διοίκησης. 
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- Να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση των 

ανθρώπων στο πλαίσιο ενός οργανισμού και να κατανοήσουν την οργανωτική 

αποτελεσματικότητα. 

- Να αναλύουν και να διαχειρίζονται τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ένας 

οργανισμός με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

- Να αποδίδουν έμφαση στον στρατηγικό και συντονιστικό ρόλο των ανωτάτων 

διευθυντικών στελεχών. 

- Να συνδυάζουν μεθοδολογίες και εργαλεία για τη μορφοποίηση, εφαρμογή και 

αξιολόγηση στρατηγικών σχεδίων. 

 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Αγγλική. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 34 Business Administration 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0413 - Management and Administration 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις:  450  

Γίνονται δεκτοί: 

Απόφοιτοι/ες ελληνικών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. καθώς και απόφοιτοι/ες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι. χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Λόγω της διδασκαλίας του ΠΜΣ στην αγγλική γλώσσα, απαιτείται η επάρκεια γνώσης της 

Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Γ1 (C1) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Αναφοράς για τις Γλώσσες. 

Ποσοστό 20% από τις προσφερόμενες θέσεις καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν 

αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. Σε περίπτωση που δεν καλυφτούν οι ανωτέρω 

θέσεις από υποψηφίους με δεκαετή εμπειρία οι υπολειπόμενες θέσεις δύναται να καλυφθούν 

από υποψηφίους χωρίς επαγγελματική εμπειρία. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που δεν καλυφθούν 

οι θέσεις από υποψηφίους χωρίς επαγγελματική εμπειρία οι υπολειπόμενες θέσεις δύναται να 

καλυφθούν από υποψηφίους με εμπειρία. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. 

και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχαή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   
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Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

Λόγω της πολυσυλλεκτικότητας του προγράμματος, προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας, υπό 

την αποκλειστική ακαδημαϊκή ευθύνη του ΠΣ ΜΒΑ, ταχύρρυθμου προπαρασκευαστικού 

προγράμματος (foundation course), για απόκτηση (από τους νεοεισερχόμενους φοιτητές) 

βασικών γνώσεων στις ποσοτικές μεθόδους και στα οικονομικά. Το προπαρασκευαστικό αυτό 

πρόγραμμα είναι ενισχυτικού/ υποστηρικτικού χαρακτήρα, θα υλοποιείται πριν την έναρξη του 

ακαδημαϊκού έτους και η παρακολούθηση του θα είναι προαιρετική, ενώ το κόστος του (ίσο με 

το 25% του κόστους μίας ΘΕ), επιβαρύνει τους φοιτητές. Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα του 

προγράμματος αυτού θα έχουν στα μεν οικονομικά (σχετική ΘΕ ΜΒΑ50) διάρκεια 1-2 τετράωρων 

συναντήσεων και θα επικεντρώνουν στις βασικές έννοιες των οικονομικών, στα δε ποσοτικά 

(σχετική ΘΕ ΜΒΑ60) διάρκεια 2-3 τετράωρων συναντήσεων και θα επικεντρώνουν, εκτός των 

βασικών εννοιών, στη χρήση του spss. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

τηλ: 2610 367341 - fax: 2610 367110 - e-mail: mba@eap.gr  

Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση 

 1ο έτος σπουδών  

ΜΒΑ50 Οικονομική για Διοικητικά Στελέχη  

             (Economics for Managers) 
(Υ¹, 20 ECTS) 

ΜΒΑ60 Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοικητικά Στελέχη  

             (Advanced Quantitative Methods for Managers) 
(Υ, 20 ECTS) 

ΜΒΑ51 Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Λογιστική  

             (Financial Management & Accounting) 
(Υ, 20 ECTS) 

ΜΒΑ61 Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών  

            (Management of People & Organisations) 
 (Υ, 20 ECTS) 

2ο έτος σπουδών  

ΜΒΑ51 Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Λογιστική  

             (Financial Management & Accounting) 
(Υ, 20 ECTS) 

ΜΒΑ61 Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών (Υ, 20 ECTS) 

mailto:mba@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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             (Management of People & Organisations) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Υ, 40 ECTS) 

Σημείωση:  

Υ¹: Υποχρεωτική  

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε. 

Κατά το πρώτο έτος σπουδών οι φοιτήτριες/τές μπορούν να δηλώνουν μέχρι 3 ΘΕ ως εξής: την 

ΘΕ ΜΒΑ50 (εάν επιθυμούν να δηλώσουν 1 ΘΕ), είτε τις ΘΕ ΜΒΑ50 και ΜΒΑ60 (εάν επιθυμούν να 

δηλώσουν 2 ΘΕ), είτε τις ΘΕ ΜΒΑ50 και ΜΒΑ60 και κατ' επιλογή μία εκ των ΜΒΑ51 ή ΜΒΑ61 (εάν 

επιθυμούν να δηλώσουν 3 ΘΕ). Η Διπλωματική Εργασία μπορεί να δηλώνεται παράλληλα με τις 

ΘΕ ΜΒΑ51 και ΜΒΑ61. 

Έτσι το Πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο ακαδημαϊκά έτη. 

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών MBA.  

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων 

ΘΕ καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΜΒΑ50: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ECONOMICS FOR MANAGERS)  

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΒΑ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:  

Η ΘΕ είναι οργανωμένη στη βάση τριών θεματικών υποενοτήτων: Διεθνές Οικονομικό 

Περιβάλλον, Οικονομική των Επιχειρήσεων και Οικονομικά των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων: 

Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον  

Σκοπός αυτής της υποενότητας είναι να εφοδιάσει τους  φοιτητές με τα απαραίτητα εργαλεία 

προκειμένου να κατανοήσουν τη διεθνή οικονομία και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες που 

επηρεάζουν τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η ενδελεχής κατανόηση των διεθνών οικονομικών θα 

διευκολύνει τα στελέχη επιχειρήσεων στην λήψη των ορθών αποφάσεων σχετικά με την 

επιχείρησή τους, (π.χ. κίνδυνοι που δημιουργούνται από τις μεταβολές της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας ή από δασμολογικά μέτρα) καθώς και με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

Πιο συγκεκριμένα, αυτή η θεματική ενότητα θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα: 

- Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου (μοντέλο Ricardο, μοντέλο Hecksher-Ohlin, διεθνείς κινήσεις 

συντελεστών παραγωγής),  

- Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου (όργανα εμπορικής πολιτικής, στρατηγικές πολιτικής 

εμπορίου σε Αναπτυγμένες και Αναπτυσσόμενες χώρες),  

- Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Μακροοικονομική της Ανοιχτής Οικονομίας     

- Διεθνής Μακροοικονομική πολιτική (το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα, Άριστες 

Νομισματικές Περιοχές, Παγκόσμιες Αγορές Κεφαλαίων). 

Οικονομική των Επιχειρήσεων  

Αυτή η υποενότητα, έχει ως σκοπό να δείξει πώς η οικονομική θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί 

στην άσκηση οικονομικής πολιτικής ή/και σε επιχειρηματικές καταστάσεις και να εξοικειώσει 

τους σπουδαστές με την πιο πρόσφατη οικονομική βιβλιογραφία σχετικά με τη λήψη 
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αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι 

σπουδαστές θα είναι σε θέση να: 

- Καταλάβουν πώς τα οικονομικά μπορούν να εφαρμοστούν στην ανάλυση της πολιτικής 

των επιχειρήσεων. 

- Καταλάβουν και να αξιολογήσουν το ρόλο των οικονομικών εννοιών στη βελτίωση της 

λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων. 

- Αξιολογούν τα αποτελέσματα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην επιχείρηση και 

πώς οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στις μακροοικονομικές τάσεις. 

- Κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάλυσης και των αρχών της 

χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων. 

Οικονομικά των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων  

Αυτή η υποενότητα μελετά το επιχειρησιακό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναλύει 

πώς λειτουργούν οι θεσμοί  μέσα σε αυτό. Επίσης λαμβάνει υπόψη τις ραγδαίες πολιτικές και 

κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και τις επιπτώσεις που έχουν στο επιχειρησιακό περιβάλλον της 

ΕΕ. Εξωτερικές επιρροές όπως οι σχέσεις εμπορικών συναλλαγών με τις Ηνωμένες Πολιτείες και 

την Ιαπωνία, και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις εξετάζονται επίσης στο πλαίσιο της ενότητας αυτής. 

Οι φοιτητές εφοδιάζονται με τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάλυση του μεταβαλλόμενου 

Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας 

«Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις», οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

- Περιγράψουν τις κινητήριες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης,  

- Προσδιορίσουν τα κύρια θέματα της ΕΕ. 

- Κατανοήσουν  τις βασικότερες πολιτικές της ΕΕ. 

- Αξιολογήσουν τους καθοριστικούς παράγοντες  και τις συνέπειες  των άμεσων ξένων 

επενδύσεων (ΑΞΕ) στην ΕΕ. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων», οι 

φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

- Αναγνωρίζουν πώς το επιχειρηματικό περιβάλλον (τεχνολογία, ανταγωνισμός, ρύθμιση 

εισόδου / εξόδου των αγορών) επηρεάζει την στρατηγική επιλογή μιας επιχείρησης. 

- Αντιλαμβάνονται διαφορετικά αναλυτικά πλαίσια και θεωρίες για να συγκρίνουν 

διαφορετικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα. 

- Εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις τους για να προσδιορίσουν την βέλτιστη 

τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης 

- Αξιολογήσουν πώς η στρατηγική και το επιχειρηματικό περιβάλλον οδηγούν στην 

επιλογή του οργανωτικού σχεδιασμού. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον», οι φοιτητές θα 

είναι σε θέση να: 

- Κατανοούν τις βασικές έννοιες και αναλυτικά εργαλεία της διεθνούς οικονομίας 

- Αναγνωρίζουν τους βασικούς παράγοντες που στρέφουν τις επιχειρήσεις στο διεθνές 

εμπόριο 

- Εφαρμόσουν αναλυτικά πλαίσια και θεωρίες προκειμένου να προσδιορίσουν τα οφέλη 

και τις ζημιές για τις χώρες που συμμετέχουν στη διεθνή κινητικότητα των συντελεστών 

παραγωγής 

- Προσδιορίσουν το ρόλο του ισοζυγίου πληρωμών και των επιμέρους στοιχείων του 

- Κατανοήσουν τη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων συναλλαγματικών ισοτιμιών 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις», οι φοιτητές θα είναι 

σε θέση να: 
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- Περιγράψουν τις κινητήριες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης 

- Προσδιορίσουν τα κύρια θέματα της ΕΕ 

- Κατανοήσουν τις βασικότερες πολιτικές της ΕΕ 

- Αξιολογήσουν τους καθοριστικούς παράγοντες και τις συνέπειες των άμεσων ξένων 

επενδύσεων (ΑΞΕ) στην ΕΕ. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Αγορές, Στρατηγικές των Επιχειρήσεων και Πολιτική Ανταγωνισμού (Markets, Business 

Strategies, and Competition Policy) 

- Διεθνές Εμπόριο, Αμεσες Ξένες Επενδύσεις και Οικονομική Ολοκλήρωση (International 

Trade, Foreign Direct Investment, and Economic Integration) 

- Μακροοικονομική και Διεθνής Χρηματοοικονομική (Macro economics and International 

Finance) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

  

ΜΒΑ60: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ADVANCED 

QUANTITATIVE METHODS FOR MANAGERS)  

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΒΑ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ είναι οργανωμένη στη βάση τριών θεματικών υποενοτήτων: 

Προχωρημένη Ποσοτική Ανάλυση, Ανάπτυξη Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποδειγμάτων 

και Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων. 

Προχωρημένη Ποσοτική Ανάλυση 

Αντικείμενο της πρώτης υποενότητας είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ανάλυσης 

δεδομένων και πως εφαρμόζονται σε επιχειρηματικά προβλήματα. Θα βοηθήσει τους φοιτητές 

που έχουν περιορισμένες γνώσεις στα μαθηματικά να κατανοήσουν πως εφαρμόζονται οι 

στατιστικές τεχνικές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφική στατιστική, τις πιθανότητες, 

την εκτιμητική, τον έλεγχο υποθέσεων και την ανάλυση παλινδρόμησης με πραγματικές 

εφαρμογές στο χώρο των επιχειρήσεων. 

Ανάπτυξη Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποδειγμάτων 

Η δεύτερη υπό-ενότητα παρουσιάζει τους τρόπους διερεύνησης της σχέσης μεταξύ δύο ή 

περισσότερων μεταβλητών που εμπλέκονται σε ένα επιχειρηματικό πρόβλημα. Βοηθά τους 

σπουδαστές να καταλάβουν πως ένα υπόδειγμα μπορεί να περιγράψει τη σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών, πως εξειδικεύεται, πως εκτιμάται και τελικά πως ελέγχεται με κατάλληλα 

διαγνωστικά εργαλεία προκειμένου να διαπιστωθεί πόσο πιστά περιγράφει τη σχέση των 

μεταβλητών. Τα υποδείγματα αυτά, που επίσης ονομάζονται οικονομετρικά υποδείγματα, έχουν 

μεγάλη εφαρμογή στην περιγραφή των σχέσεων μεταξύ των μακρο-οικονομικών μεγεθών. 

Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολλά επιχειρηματικά προβλήματα που η λύση τους βασίζεται στη χρήση 

υποδειγμάτων που περιγράφουν τη σχέση μεταξύ των επιχειρηματικών μεγεθών. Η σχέση αυτή 

μπορεί να είναι γραμμική ή μή-γραμμική. 
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Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων 

Η τρίτη υπό-ενότητα περιγράφει τις μεθόδους που τα διευθυντικά στελέχη χρησιμοποιούν στις 

περισσότερες περιπτώσεις λήψης αποφάσεων. Οι επιχειρηματικές αποφάσεις λαμβάνονται είτε 

κάτω από συνθήκες που πλησιάζουν τη βεβαιότητα και ως εκ τούτου το αποτέλεσμα είναι 

περίπου γνωστό, ή κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας όπου το αποτέλεσμα είναι άγνωστο και 

μόνο εναλλακτικές τιμές του αποτελέσματος μπορούν να εκτιμηθούν. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις επικρατεί η αβεβαιότητα με αποτέλεσμα τα στελέχη να πρέπει να επιλέξουν μεταξύ 

δύο ή περισσοτέρων εναλλακτικών αποφάσεων. Αυτή η υποενότητα εξηγεί πως τα κριτήρια, στα 

οποία βασίζεται η λήψη μιας επιχειρηματικής απόφασης, ορίζονται και εξειδικεύονται. 

 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή συμπλήρωση της υποενότητας «Προχωρημένη 

Ποσοτική Ανάλυση»  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

- Καταλάβουν τις βασικές έννοιες των τρόπων μέτρησης σε κατάλληλη κλίμακα των 

πληροφοριών που συναντώνται σε επιχειρηματικά προβλήματα και των μεθόδων 

διαχείρισης αυτών των αριθμητικών (ποσοτικών) πληροφοριών 

- Εκτελούν αναλύσεις των δεδομένων με τη βοήθεια των υπολογιστών και των σχετικών 

προγραμμάτων (MS Excel ή στατιστικά προγράμματα) 

- Προβαίνουν σε  εκτεταμένες αναλύσεις αριθμητικών δεδομένων στα πλαίσια των 

γραπτών εργασιών και της διπλωματικής εργασίας 

- Εμπεδώσουν τις βασικές έννοιες των μεθόδων ανάλυσης και να είναι σε θέση να 

κατανοήσουν τις προχωρημένες μεθόδους των επομένων υποενοτήτων. 

Με την επιτυχή συμπλήρωση της υποενότητας «Ανάπτυξη Οικονομικών και Επιχειρηματικών 

Υποδειγμάτων» οι φοιτητές θα είναι σε θέση να, 

- Καταλάβουν πως ένα υπόδειγμα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη σχέση μεταξύ 

των διαφόρων μεταβλητών στα πλαίσια της οικονομικής θεωρίας, πως εξειδικεύεται, και 

πως οι μεταβλητές διακρίνονται σε εξαρτημένες  και ανεξάρτητες   

- Εφαρμόζουν τις ανάλογες στατιστικές μεθόδους (είτε απλές ή πιο προχωρημένες) 

προκειμένου να εκτιμήσουν τις παραμέτρους του υποδείγματος 

- Κατανοούν και αναλύουν τις εκτυπώσεις των στατιστικών προγραμμάτων και να 

ερμηνεύουν τα αποτελέσματα 

- Γνωρίζουν πως σε ένα υπόδειγμα, που περιγράφει σχέσεις μεταξύ ποσοτικών 

μεταβλητών, μπορούν να ενσωματώσουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά με τη χρήση των 

ψευδομεταβλητών 

- Καταλάβουν πως μπορεί να εξειδικευτεί ένα σύνθετο υπόδειγμα με περισσότερες από 

μία εξισώσεις και να εκτιμηθεί ταυτόχρονα 

- Χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα που εκτιμήθηκε για να κάνουν προβλέψεις 

- Αξιολογήσουν την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος. 

Με την επιτυχή συμπλήρωση της υποενότητας «Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων» οι φοιτητές θα 

είναι σε θέση να, 

- Περιγράψουν τις βασικές αρχές των αποφάσεων σε συνθήκες βεβαιότητας και 

αβεβαιότητας 

- Εξηγήσουν τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των αποφάσεων που βασίζονται στη 

χρησιμότητα και εκείνων των αποφάσεων που βασίζονται στην ιεράρχηση των 

προτιμήσεων 

- Εφαρμόζουν τις μεθόδους λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια και να καταλάβουν 

πως σταθμίζονται τα επιμέρους κριτήρια 

- Κατασκευάζουν έναν πίνακα οικονομικών (χρηματικών) αποτελεσμάτων και έναν κόστος 

- ωφέλειας πίνακα 



  

284 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

- Εφαρμόζουν το κριτήριο της αναμενόμενης αξίας σε ένα πρόβλημα λήψης 

επιχειρηματικών αποφάσεων 

- Υπολογίζουν το κόστος της αβεβαιότητας και την αξία της τέλειας πληροφόρησης 

- Κατασκευάζουν ένα δένδρο αποφάσεων και πως μπορεί να βοηθήσει σε ένα πρόβλημα 

λήψης μιας επιχειρηματικής απόφασης σε συνθήκες αβεβαιότητας. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Προχωρημένη Ποσοτική Ανάλυση (Advanced Quantitative Analysis) 

- Οικονομικά και Επιχειρηματικά Υποδείγματα (Economic and Business Modelling) 

- Λήψη Αποφάσεων (Decision Making) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΜΒΑ51: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (FINANCIAL MANAGEMENT & 

ACCOUNTING)  

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΒΑ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) ή Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ είναι οργανωμένη στη βάση τεσσάρων θεματικών 

υποενοτήτων: Χρηματοκοινομική, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Εταιρική 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 

Χρηματοοικονομική Λογιστική 

Αυτή η θεματική υποενότητα στοχεύει να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν την 

κατανόηση των θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Με 

την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένοι με τα εργαλεία της 

Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (ημερολόγιο, γενικό καθολικό και ισοζύγια), θα κατανοούν το 

διπλογραφικό σύστημα καταχώρησης μέσω ορθής απεικόνισης συναλλαγών σε ημερολογιακές  

καταχωρίσεις, εγγραφών προσαρμογής και εγγραφών κλεισίματος βιβλίων και θα είναι ικανοί να 

προετοιμάζουν και να παρουσιάζουν τις βασικές λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 

(ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) 

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 

Η ανάλυση λογιστικών καταστάσεων αποβλέπει στην αξιολόγηση της παρούσας 

χρηματοοικονομικής θέσης μίας επιχείρησης με τη χρησιμοποίηση δεικτών και πινάκων κίνησης 

κεφαλαίων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιχειρήσεων πρέπει να αναλύονται στο φως της 

θεωρίας του χρηματοοικονομικού κύκλου ζωής της επιχείρησης και να σχετίζονται με την 

οικονομία και τον κλάδο στον οποίο η επιχείρηση λειτουργεί. Με την ολοκλήρωση της 

υποενότητας αυτής οι  

φοιτητές θα είναι σε θέση να συγκρίνουν τα διαστρωματικά και χρονολογικά οικονομικά 

στοιχεία, θα είναι ικανοί να αξιολογούν τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τις επιδόσεις και τις 

ταμιακές ροές των επιχειρήσεων με βάση τις λογιστικές τους καταστάσεις, και να εισηγούνται 

εναλλακτικές σειρές ενεργειών για διόρθωση λειτουργικών και χρηματοοικονομικών 

προβλημάτων. 
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Εταιρική Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

Μετά την εισαγωγή στην Εταιρική Χρηματοοικονομική Διοίκηση η ενότητα εξετάζει τη 

διαχρονική αξία του χρήματος, την αξιολόγηση πάγιων επενδύσεων και το κόστος κεφαλαίου. 

Στην εισαγωγή της Εταιρικής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης εξετάζεται η μεγιστοποίηση του 

πλούτου των μετόχων ως αντικειμενικού σκοπού της επιχείρησης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι 

λειτουργίες της Εταιρικής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, δηλαδή οι αποφάσεις επενδύσεων και 

οι αποφάσεις χρηματοδοτήσεων. Με την ολοκλήρωση της υποενότητας αυτής, οι φοιτητές θα 

μπορούν να κατανοούν το ρόλο του Χρηματοοικονομικού Διευθυντή και τις κύριες σχέσεις του 

με τους αντικειμενικούς σκοπούς μίας επιχείρησης, να αξιολογούν επενδύσεις με διάφορες 

μεθόδους, να αναλύουν τις κύριες πηγές ξένων κεφαλαίων, να προσδιορίζουν τους παράγοντες 

που καθορίζουν την πολιτική μερισμάτων και να υπολογίζουν το κόστος κεφαλαίου μίας 

επιχείρησης. 

Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 

Αντικειμενικός σκοπός της υποενότητας αυτής είναι η παρουσίαση και εξέταση των κυριότερων 

εννοιών που σχετίζονται με μεθόδους ανάλυσης και αξιολόγησης επενδύσεων και σύγχρονης 

διαχείρισης των χαρτοφυλακίων. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα  κυριότερα προϊόντα της 

αγοράς χρήματος και κεφαλαίου καθώς και οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για την αποτίμησή 

τους. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι κυριότερες θεωρίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στο χώρο της 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου, και οι οποίες έχουν σαν κύριο σκοπό να περιγράψουν τη σχέση 

μεταξύ προσδοκώμενης απόδοσης και κινδύνου των επιμέρους επενδύσεων. Τέλος αναλύεται η 

διαδικασία παρακολούθησης, επαναπροσδιορισμού και αξιολόγησης ενός χαρτοφυλακίου 

επενδύσεων. Με την ολοκλήρωση αυτού του μέρους, οι φοιτητές θα γνωρίζουν μία μεγάλη 

κατηγορία χρεογράφων που διαπραγματεύονται στις αγορές μετοχών, χρεογράφων σταθερής 

απόδοσης και παραγώγων, θα χρησιμοποιούν θεωρίες τιμολόγησης χρεογράφων και τεχνικές 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου και θα γνωρίζουν τις κύριες μεθόδους αποτίμησης επιχειρήσεων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Χρηματοοικονομική 

Λογιστική» οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

- Εξοικειωθούν με το πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 

- Κατανοούν το διπλογραφικό σύστημα καταχώρησης μέσω ορθής απεικόνισης 

συναλλαγών σε ημερολογιακές καταχωρίσεις, εγγραφών προσαρμογής και εγγραφών 

κλεισίματος βιβλίων. 

- Προετοιμάζουν και να παρουσιάζουν τις λογιστικές καταστάσεις επιχειρήσεων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων» οι φοιτητές 

θα είναι σε θέση να: 

- Αξιολογούν τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τις επιδόσεις και τις ταμιακές ροές 

επιχειρήσεων με βάση τις λογιστικές τους καταστάσεις 

- Εισηγούνται εναλλακτικές σειρές ενεργειών για διόρθωση λειτουργικών και 

χρηματοοικονομικών προβλημάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Εταιρική Χρηματοοικονομική Διοίκηση» οι 

φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

- Κατανοούν το ρόλο του Χρηματοοικονομικού Διευθυντή και τις κύριες σχέσεις του με 

τους αντικειμενικούς σκοπούς μίας επιχείρησης 

- Κατανοούν τη διαχρονική αξία χρήματος και να χρησιμοποιούν βασικές έννοιές της 

- Αξιολογούν επενδύσεις με διάφορες μεθόδους 

- Αναλύουν τις κύριες πηγές ξένων κεφαλαίων 

- Προσδιορίζουν τους παράγοντες που καθορίζουν την πολιτική μερισμάτων 

- Υπολογίζουν και χρησιμοποιούν το κόστος κεφαλαίου μίας επιχείρησης 
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση 

Χαρτοφυλακίου» οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

- Γνωρίζουν μία μεγάλη κατηγορία χρεογράφων που διαπραγματεύονται στις αγορές 

μετοχών, χρεογράφων σταθερής απόδοσης και παραγώγων 

- Χρησιμοποιούν θεωρίες τιμολόγησης χρεογράφων και τεχνικές διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου 

- Γνωρίζουν τις κύριες μεθόδους αποτίμησης επιχειρήσεων 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων (Accounting for Managers) 

- Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Corporate Finance) 

- Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων (Financial Analysis & Business 

Valuation) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΜΒΑ61: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (MANAGEMENT OF PEOPLE & 

ORGANISATIONS)  

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΒΑ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) ή Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ είναι οργανωμένη στη βάση τεσσάρων θεματικών 

υποενοτήτων: Μάνατζμεντ, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκηση Marketing και 

Στρατηγική Διοίκηση. 

Διοίκηση 

Ο στόχος αυτής της υποενότητας είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τη φύση των 

πολύπλοκων οργανισμών και τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης. Δείχνει τη σχέση μεταξύ των 

εννοιών της διοίκησης, της οργανωτικής συμπεριφοράς και τις λειτουργίες των επιχειρήσεων και 

παρέχει στους φοιτητές τις έννοιες και τις τεχνικές που χρειάζονται σήμερα ως διευθυντές σε 

διάφορους οργανισμούς. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν μια γενική εικόνα της 

διαχείρισης, τη φύση και το σκοπό του προγραμματισμού στους οργανισμούς, την οργάνωση 

ανθρωπίνων πόρων, τη διεύθυνση και κινητοποίηση των εργαζομένων και τον ρόλο του ελέγχου 

στη διαδικασία διαχείρισης. 

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ο στόχος αυτής της υποενότητας είναι να παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπων μέσα σε ένα οργανωτικό 

πλαίσιο στα πλαίσια της οργανωτικής αποτελεσματικότητας. Η ενότητα προσδιορίζει τους 

παράγοντες και τις δυνάμεις με τις οποίες τα διευθυντικά στελέχη έρχονται αντιμέτωποι τόσο 

εσωτερικά όσο και εξωτερικά του οργανισμού και βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν τη φύση 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Τα 

θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν μια επισκόπηση της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

σε οργανισμούς, της στελέχωσης και οργάνωσης του ανθρώπινου δυναμικού, της απόδοσης, της 
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κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης, τις πρακτικές αποζημίωσης και το ρόλο των συνδικάτων 

και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

Διοίκηση Marketing 

Ο στόχος αυτής της υποενότητας είναι να καταρτίσει τους φοιτητές με τη θεωρητική κατανόηση 

και πρακτικές δεξιότητες για την ανάλυση και τη διαχείριση των αγορών, προκειμένου να 

αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Δείχνει πώς οι εταιρείες δημιουργούν αξία για 

τους πελάτες τους και οικοδομούν ισχυρές σχέσεις με αυτούς, προκειμένου να λάβουν και αυτές 

αξία με τη σειρά τους. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν μια γενική επισκόπηση του 

μάρκετινγκ στη νέα οικονομία, την ανάλυση εταιρειών σε επίπεδο μακροοικονομικό και αγοράς, 

την ανάπτυξη, τοποθέτηση και διαχείριση προσφορών, τη διαχείριση των καναλιών μάρκετινγκ, 

στρατηγικές τιμολόγησης, διαφήμιση και τη διαχείριση των πωλήσεων. 

Στρατηγική Διοίκηση 

Ο στόχος αυτής της υποενότητας είναι να ενσωματωθούν γνώσεις από τις προηγούμενες 

θεματικές υποενότητες και να τονιστεί ο στρατηγικός και συντονιστικός ρόλος των ανωτάτων 

διευθυντικών στελεχών. Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι σημαντικός δεδομένου ότι αφορά την 

εκδήλωση των πολιτικών και στρατηγικών για το σύνολο του οργανισμού. Οι φοιτητές 

μαθαίνουν να αξιολογούν τις δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές, καθώς και τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που σχετίζονται με επιχειρήσεις και 

βιομηχανίες. Επιπλέον, κατανοούν τις εσωτερικές συγκρούσεις μιας οργάνωσης και τις 

εξωτερικές πιέσεις σε δυναμικά περιβάλλοντα. Οι φοιτητές διδάσκονται πώς να αναπτύξουν 

δεξιότητες αναλυτικής σκέψης και λήψης αποφάσεων σε διαφορετικές οργανωτικές δομές. Άλλα 

θέματα που καλύπτονται επίσης είναι οι στρατηγικές επιλογές, η αλλαγή, οι διεθνείς στρατηγικές 

και η θεωρία συστημάτων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Μάνατζμεντ», οι 

φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

- Κατανοήσουν την εξέλιξη της σκέψης της διοίκησης 

- Αναλύουν τον παγκόσμιο χαρακτήρα του περιβάλλοντος της διοίκησης 

- Αναγνωρίζουν τη σημασία της επιχειρηματικής ηθικής και κοινωνικής ευθύνης 

- Κατανοούν τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης (σχεδιασμός, οργάνωση, στελέχωση, 

ηγεσία, έλεγχος) και την εφαρμογή σχετικών εργαλείων και τεχνικών 

- Αναλύουν το ρόλο της ποιότητας και της αλυσίδας αξίας στις επιδόσεις των οργανισμών 

- Εφαρμόζουν τεχνικές και εργαλεία σε διαφορετικά είδη επιχειρήσεων και οργανισμών. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων», οι φοιτητές θα 

είναι σε θέση να: 

- Αναλύουν και κατανοούν τη θεωρία των ανθρώπινων πόρων 

- Εφαρμόζουν τεχνικές και εργαλεία για την απόκτηση και την προετοιμασία του 

ανθρώπινου δυναμικού 

- Κατανοούν το ρόλο της αξιολόγησης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού 

- Εξηγούν τη σημασία της αποζημίωσης των ανθρώπινων πόρων και την εφαρμογή των 

σχετικών εργαλείων και τεχνικών 

- Κατανοούν την παγκόσμια διάσταση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων 

- Αναγνωρίζουν τη στρατηγική πτυχή της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Διοίκηση Μάρκετινγκ», οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Παρουσιάζουν τον ορισμό και τη διαδικασία του μάρκετινγκ 

- Κατανοούν την αγορά, τους πελάτες, τη συμπεριφορά τους και τις ανάγκες τους 
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- Σχεδιάζουν μια πελατοκεντρική στρατηγική μάρκετινγκ και κατανοούν το μείγμα 

μάρκετινγκ 

- Εξηγούν το ρόλο του μάρκετινγκ για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

- Κατανοούν το ρόλο της ηθικής και κοινωνικής ευθύνης στην παγκόσμια αγορά 

- Εφαρμόζουν σχετικά εργαλεία και τεχνικές. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποενότητας «Στρατηγική Διοίκηση», οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

- Κατανοούν το τι είναι στρατηγική και ποια η σημασία της 

- Αναλύουν τη διαδικασία χάραξης και εκτέλεσης στρατηγικών 

- Εφαρμόζουν έννοιες και αναλυτικά εργαλεία για την αξιολόγηση της κατάστασης μιας 

επιχείρησης 

- Κατανοούν τις ηθικά και κοινωνικά υπεύθυνες διαστάσεις των στρατηγικών της 

εταιρείας 

- Εφαρμόζουν πρακτικές για την επιτυχή εκτέλεση της επιλεγμένης στρατηγικής. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Διοικητική Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού (Management and Human Resource 

Management) 

- Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Management) 

- Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ MSC 

 

Σκοπός-Περιγραφή 

Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. Διοίκησης Μονάδων Υγείας είναι η προετοιμασία στελεχών με 

γνώσεις και ικανότητες ώστε να διοικήσουν αποτελεσματικά μονάδες υγείας. Μέσω της 

εκπαίδευσης οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες ώστε να μπορούν να 

διαμορφώνουν και να λαμβάνουν αποφάσεις ορθολογικά θεμελιωμένες και 

κοινωνικοπολιτιστικά αποδεκτές. Πρόσθετος σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επιστήμης 

και της έρευνας στον χώρο της υγείας και των υπηρεσιών υγείας και η καλλιέργεια 

διεπιστημονικής προσέγγισης στα θέματα αυτά.  

 

Γνωστικό Αντικείμενο του ΠΣ είναι: 

η σύγχρονη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και συγκεκριμένα η διεπιστημονικότητα στη θεώρηση της 

υγείας και της ασθένειας, προκειμένου να συνεκτιμώνται οι διοικητικές, οικονομικές και 

ψυχοκοινωνικές πτυχές της παροχής υπηρεσιών υγείας . 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να: 
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- Γνωρίζουν την ιδιαιτερότητα της άσκησης της διοίκησης σε ένα χώρο που οι 

επαγγελματίες της υγείας παράγουν-προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, επιχειρώντας να 

αποκαταστήσουν την υγεία των ανθρώπων. 

- Κατανοούν το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι αρχές της διοίκησης ασκούνται για την 

επίτευξη αποδεκτών λύσεων που μεγιστοποιούν το κοινωνικό όφελος. 

- Διακρίνουν την αναγκαιότητα της δημόσιας παρέμβασης στον χώρο της οργάνωσης και 

διοίκησης των υπηρεσιών υγείας. 

- Αντιλαμβάνονται την πολιτική υγείας ως ένα υποσύνολο της κοινωνικής πολιτικής. 

- Κατανοούν με επάρκεια την ιστορική εξέλιξη του ΕΣΥ, τα προβλήματα και τις προοπτικές 

του σε σχέση με το οικονομικό, κοινωνικό και υγειονομικό περιβάλλον της χώρας μας. 

- Γνωρίζουν ότι το επίπεδο υγείας του πληθυσμού είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων 

και όχι μόνο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας ή του τρόπου οργάνωσης των 

υπηρεσιών υγείας. 

- Αντιλαμβάνονται ότι δημόσιοι οικονομικοί πόροι θα πρέπει να διατίθενται με σκοπό την 

μεγιστοποίηση του υγειονομικού αποτελέσματος της κοινωνίας. 

- Γνωρίζουν τις μεθόδους και τεχνικές οικονομικής αξιολόγησης και κατανομής των πόρων 

με σκοπό την ισότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στο σύστημα υγείας. 

- Γνωρίζουν τις μεθόδους αποτελεσματικής χρηματοδότησης του συστήματος υγείας και 

των προμηθευτών του. 

- Εφαρμόζουν τεχνικές χρηματο-οικονομικής ανάλυσης και διαχείρισης των 

νοσοκομειακών μονάδων. 

- Κατανοούν τα διαφορετικά υποδείγματα συμπεριφοράς χρήσης των υπηρεσιών υγείας, 

ως επίσης και τα υποδείγματα της σχέσης γιατρού-ασθενούς που αναπτύσσεται μέσα 

στο σύστημα υγείας. 

- Εφαρμόζουν διαφορετικά μοντέλα μελέτης και κατανόησης της συμπεριφοράς σε 

θέματα πρόληψης των ασθενειών 

- Σχεδιάζουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) στο χώρο της υγείας 

- Χρησιμοποιούν βασικές έννοιες για τη μελέτη της δυναμικής των ομάδων 

- Περιγράφουν τον τρόπο που το πολιτιστικό μόρφωμα (culture) επηρεάζει τη χρήση των 

υπηρεσιών υγείας 

- Κατανοούν την εμπειρία της χρόνιας ασθένειας και τις απώλειες που τη συνοδεύουν. 

- Σχεδιάζουν παρεμβάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την 

ικανοποίηση των χρηστών. 

- Γνωρίζουν τις αρχές της επιστημονικής μεθοδολογίας έρευνας και επιλέγουν την 

κατάλληλη κάθε φορά ερευνητική μέθοδο. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 31 Social and Behavioral Sciences 
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- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0311 - Social and Behavioural Sciences/Econommics 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 430 

Γίνονται δεκτοί/ές: 

α) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των εξής Σχολών/Τμημάτων: Σχολών Επιστημών Υγείας (τμήματα 

Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής) ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Ψυχολογίας ή  Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών ή Διοίκησης ή Οικονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Αρχειονομίας ή τμημάτων 

Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. 

β) Πτυχιούχοι πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και 

των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας/Πρόνοιας (πχ τμήματος κοινωνικής εργασίας, 

φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, δημόσιας και κοινοτικής υγείας, ιατρικών εργαστηρίων, 

μαιευτικής, νοσηλευτικής, ακτινολογίας/ακτινοθεραπείας) 

γ) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. εφόσον έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 

τεσσάρων ετών σε οργανωμένες μονάδες υγείας με αποκλειστικά ιατρικό σκοπό, του δημόσιου ή 

ιδιωτικού τομέα ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις μετά τη λήψη του πτυχίου. 

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική. Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι 

απαραίτητη, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, 

επιπέδου τουλάχιστον Β2. 

Ποσοστό 20% από τις προσφερόμενες θέσεις (86 θέσεις) καταλαμβάνονται από υποψηφίους 

που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. Ειδικά για τους υποψηφίους/ες της 

κατηγορίας (γ) στη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία θα πρέπει να περιλαμβάνεται και 

αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών σε οργανωμένες μονάδες 

υγείας με αποκλειστικά ιατρικό σκοπό, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή φαρμακευτικές 

επιχειρήσεις μετά τη λήψη του πτυχίου. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Διδακτικό Υλικό 
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Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

τηλ: 2610 367361 - fax: 2610 367110 - e-mail: dmy@eap.gr 

Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση 

Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία 

περιλαμβάνουν τέσσερις (4) θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για την 

απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων θεματικών 

ενοτήτων καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS. 

 

 1o έτος σπουδών  

ΔΜΥ50 Βασικές Αρχές Διοίκησης (Μάνατζμεντ) Υπηρεσιών Υγείας  (Υ¹,20 ECTS) 

ΔΜΥ51 Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και προκλήσεις  (Υ,20 ECTS) 

ΔΜΥ60 Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας  (Υ,20 ECTS) 

 2o έτος σπουδών  

ΔΜΥ61 Κοινωνιολογική και Ψυχολογική προσέγγιση της Υγείας και των 

Υπηρεσιών Υγείας 

(Υ,20 ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Υ,40 ECTS) 

Σημείωση: 

Υ¹: Υποχρεωτική  

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε. 

Στο πρώτο έτος σπουδών, αν επιλέξετε μία ΘΕ πρέπει να επιλέξετε την ΔΜΥ50, ενώ αν επιλέξετε 

δύο ΘΕ επιλέγετε τις ΔΜΥ50 και ΔΜΥ51. Aν επιλέξετε τρεις (3) ΘΕ, επιλέγετε και τη ΘΕ ΔΜΥ60. 

Στο δεύτερο έτος σπουδών, αν επιλέξετε μία ΘΕ πρέπει να επιλέξετε τη ΘΕ ΔΜΥ61, ενώ αν 

επιλέξετε δύο ΘΕ επιλέγετε την ΔΜΥ61 και τη ΜΔΕ. 

Η παρουσίαση και εξέταση  της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) γίνεται μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων ΘΕ του προγράμματος σπουδών. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και 

κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. 

Προκειμένου να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, θα πρέπει να 

ολοκληρώσετε επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. και κατά το δεύτερο έτος μία ΘΕ 

παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. 

 

mailto:dmy@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΔΜΥ50: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (MANAGEMENT) YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΜΥ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: H Θεματική Ενότητα έχει σκοπό: 

- να εξοικειώσει τις/ους σπουδάστριες/τές με τις βασικές αρχές της διοίκησης τόσο σε 

θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο  

- να προσδιορίσει την υφή και την ιδιοτυπία των προκλήσεων σχετικών με τη διοίκηση των 

υπηρεσιών υγείας και κυρίως των νοσοκομείων  

- να δώσει την ευκαιρία στις/ους σπουδάστριες/τές να αντιμετωπίσουν (μέσω ασκήσεων, 

μελέτης περιπτώσεων κ.α.) συγκεκριμένα ζητήματα και προβλήματα διοίκησης. 

 Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να: 

- Κατανοούν την έννοια, τη σημασία, τα επίπεδα και τις βασικές λειτουργίες της 

σύγχρονης διοίκησης αλλά να αναγνωρίζουν τις βασικές εξελικτικές προσεγγίσεις της 

διοίκησης.  

- Γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες και τις μορφές των οργανισμών που παρέχουν 

υπηρεσίες υγείας καθώς και να διακρίνουν τις βασικές οργανωτικές ιδιαιτερότητες στο 

χώρο αυτό.  

- Κατανοούν τον ορισμό, να τεκμηριώνουν τη σημασία, να διακρίνουν τα είδη και να 

αναπτύσσουν τη διαδικασία του σχεδιασμού προγραμματισμού με παραδείγματα από 

τον χώρο των υπηρεσιών υγείας.  

- Αντιλαμβάνονται τον ορισμό, να τεκμηριώνουν τη σημασία, να διακρίνουν τα είδη της 

οργάνωσης καθώς και να κατανοούν τη διαδικασία της τμηματοποίησης αλλά να 

αναλύουν ένα οργανόγραμμα μιας μονάδας υγείας.  

- Κατανοούν την έννοια και τη σημασία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και 

τις βασικές λειτουργίες της (προγραμματισμός, ανάλυση εργασίας, στελέχωση, 

αξιολόγηση, εκπαίδευση, αμοιβές) εστιάζοντας στον υγειονομικό τομέα.  

- Αναγνωρίζουν τα επιχειρησιακά προβλήματα στον χώρο των υπηρεσιών υγείας, να 

διακρίνουν και να συγκρίνουν τις προγραμματισμένες και τις απρογραμμάτιστες  

αποφάσεις, τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

- Εξηγούν γιατί η επικοινωνία είναι απαραίτητη στην αποτελεσματική διοίκηση μονάδων 

υγείας, να ορίζουν την επικοινωνία, να αναφέρουν τη διαδικασία επικοινωνίας καθώς 

και τις μορφές της επίσημης και της ανεπίσημης επικοινωνίας.    

- Δίνουν έναν ορισμό για την ηγεσία, να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των 

θεωριών που την εξηγούν καθώς και να χρησιμοποιούν  το διευθυντικό πλέγμα.   

- Περιγράφουν τη σχέση υποκίνησης με την απόδοση σε μονάδα υγείας, να αξιολογούν 

και να συγκρίνουν τις βασικές θεωρίες υποκίνησης.   

- Εξηγούν την αναγκαιότητα του ελέγχου, να περιγράφουν τους τύπους και τη διαδικασία 

ελέγχου και να εντοπίζουν πιθανές παρενέργειες της διαδικασίας ελέγχου στον 

υγειονομικό τομέα.    
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- Γνωρίζουν την ανθρωπογεωγραφία του χώρου των υπηρεσιών υγείας αλλά και τους 

βασικούς παραγωγούς επαγγελματιών υγείας.  

- Κατανοούν τις ιδιαιτερότητες του χώρου των υπηρεσιών υγείας και να γνωρίζουν τις 

λειτουργίες διοίκησης σε ένα νοσοκομείο.  

- Γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν το ρόλο και τη σημασία της διεύθυνσης ενός 

οργανισμού υγείας ως προς το ιατρονοσηλευτικό έργο του αλλά και την εκπαιδευτική, 

ερευνητική λειτουργία του.  

- Κατανοούν τις κοινωνικές πτυχές της ταυτότητας και της λειτουργίας των μονάδων 

υγείας ως προς τις σχέσεις που αναπτύσσονται με το κοινωνικό γίγνεσθαι αλλά και 

μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών ή των συγγενών τους.       

- Κατανοούν το αγαθό υγεία ως ένα ξεχωριστό των υπολοίπων αγαθό, αλλά και να 

παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά του αγαθού υγεία, τους 

παράγοντες που καθορίζουν τη ζήτηση και την προσφορά του αγαθού αυτού.    

- Συνδέουν και να συσχετίζουν την υγειονομική περίθαλψη με ευρύτερα κοινωνικά και 

πολιτικά ζητήματα.  

- Κατανοούν τις βασικές ιστορικές περιόδους και τα βασικά σημεία της ιστορικής εξέλιξης 

των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα κατά τη νεότερη περίοδο, με έμφαση στην 

εγκαθίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και στις μεταγενέστερες 

μεταρρυθμίσεις. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Οργάνωση συστημάτων και μονάδων υγείας 

- Λήψη αποφάσεων στις υπηρεσίες υγείας: προγραμματισμός και έλεγχος 

- Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και ο ανθρώπινος παράγοντας στις υπηρεσίες υγείας. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΜΥ51: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΙΔΙΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΜΥ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: H Θεματική Ενότητα έχει σκοπό: 

- να παρουσιάσει το οικονομικό, θεσμικό και κοινωνικό περιβάλλον που αποτελεί το 

πλαίσιο λειτουργίας και δράσης των υπηρεσιών υγείας  

- να προσδιορίσει τα κρίσιμα ζητήματα σε επίπεδο οικονομικό, διοικητικό και νομικό που 

καθορίζουν το παρόν και το μέλλον των υπηρεσιών υγείας  

- να επικεντρώσει το ενδιαφέρον των σπουδαστών/-τριών στο αίτημα για μια ποιοτική 

αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας σε σχέση με το μεγάλο αριθμό των δυσκολιών και 

περιορισμών εντός και εκτός των υπηρεσιών. 

 Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η προετοιμασία στελεχών στο χώρο 

της Υγείας ικανών και να διαμορφώσουν και να λαμβάνουν αποφάσεις ορθολογικά 

θεμελιωμένες και κοινωνικο-πολιτιστικά αποδεκτές. 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές με τη μελέτη και παρακολούθηση της ενότητας 

ΔΜΥ51 θα είναι σε θέση: 

1. ΓΝΩΣΗ 

- Να περιγράφουν και να καθορίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις στους ορισμούς 

υγείας και αρρώστιας 

- Να περιγράφουν και να καθορίζουν τα διαφορετικά επίπεδα περίθαλψης  

- Να ορίσουν την υγεία και τις παραμέτρους της 

- Να προσδιορίζουν το αντικείμενο της προαγωγής της υγείας, καθώς και τους πομπούς, 

τους αγωγούς και τους αποδέκτες της αγωγής της υγείας 

- Να καθορίζουν τους δείκτες θνησιμότητας, νοσηρότητας, και θετικής υγείας 

- Να καθορίζουν και να περιγράφουν το εργασιακό αντικείμενο και πεδίο της πρόληψης 

- Να καθορίζουν και να περιγράφουν το αντικείμενο της επιδημιολογίας  

- Να δίνουν παραδείγματα μελετών υπηρεσιών υγείας 

- Να καθορίσουν βασικούς ορισμούς  για το κοινωνικό κράτος και το σύστημα υγείας 

- Να καθορίσουν βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για  το κοινωνικό κράτος όπως τον 

κλασικό φιλελευθερισμό, το μαρξισμό, το νέο-μαρξισμό, το νέο-φιλελευθερισμό, την 

παράδοση και τη θεωρία της «citizenship» και άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις Τόμος Β’, 

Κεφ.1.1  

- Να καθορίζουν το περιεχόμενο της πολιτικής υγείας 

- Να αναγνωρίζουν τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας των συστημάτων υγείας 

ορισμένων κρατών 

- Να αναγνωρίζουν σε αδρές έστω γραμμές τις δαπάνες σε καθένα από τα κράτη αυτά  

- Να αναγνωρίζουν τους βασικούς παράγοντες που επηρέασαν την ανάπτυξη του κράτους 

πρόνοιας αλλά και τον τρόπο ανάπτυξης του  

- Να προσδιορίζουν και να περιγράφουν τα τρία βασικότερα χαρακτηριστικά της 

κοινωνικής πολιτικής την περίοδο ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας 

- Να προσδιορίζουν και να περιγράφουν τις διαφορές που αφορούν τον τρόπο ανάπτυξης 

και τη μορφή που έλαβε η κοινωνική πολιτική στις διάφορες χώρες 

- Να αναφέρουν τους πέντε σημαντικότερους παράγοντες που οδήγησαν στην 

αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής πολιτικής τη μεταπολεμική 

περίοδο  

- Να αναφέρουν τους νέους περιορισμούς με τους οποίους είναι αντιμέτωπη η κοινωνική 

πολιτική 

- Να αναφέρουν ποιες είναι σήμερα οι τάσεις της κοινωνικής πολιτικής  

- Να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις δύο κυριότερες παραμέτρους που επηρεάζουν τις 

δαπάνες του συστήματος υγείας 

- Να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις κυριότερες μορφές και τις διαστάσεις της 

παραοικονομίας στο σύστημα της υγειονομικής περίθαλψης 

- Να αναγνωρίζουν πώς το σύστημα υγείας επηρεάζει και επηρεάζεται από το οικονομικό, 

κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον  

- Να αναφέρουν τη δομή και τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του 

ελληνικού συστήματος υγείας και να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις 

ιδιαιτερότητες του όπως και τα κύρια συστατικά/δομικά του στοιχεία Τόμος Γ’, Κεφ.1 

- Να αναφέρουν τις βασικές αρχές και τους θεσμούς που εισήγαγε η νομοθεσία με σκοπό 

τη συγκρότηση του υγειονομικού τομέα και του συστήματος υγείας στη χώρα μας 

- Να προσδιορίζουν την «κατάργηση»/φιλελευθεροποίηση του ΕΣΥ το 1992 και τους 

θεσμούς που υιοθέτησε ο Ν.2071/1992 
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- Να εκθέτουν την ισχύουσα κατάσταση και να προσδιορίζουν ποιοι θεσμοί μπορεί να 

συνέβαλαν στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό του  συστήματος υγείας με το 

Ν.2519/1997 για το ΕΣΥ 

- Να παρουσιάζουν μια λίστα με τα δικαιώματα των νοσοκομειακών ασθενών Τόμος Γ’, 

Κεφ.2 

- Να προσδιορίζουν έννοιες και όρους (σχετικά με τις ηθικές και δεοντολογικές διαστάσεις 

της υγείας) η χρήση των οποίων προκαλεί σήμερα σύγχυση 

- Να εκθέτουν τα πολύπλοκα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών και από τα επιτεύγματα της βιοϊατρικής επιστήμης και έρευνας 

- Να προσδιορίζουν τα ηθικά διλήμματα που γεννά η πολιτική για την υγεία, καθώς και η 

οικονομία και χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας Τόμος Γ’, Κεφ.3 

- Να προσδιορίζουν τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η ποιότητα στην προώθηση των 

προϊόντων και των υπηρεσιών 

- Να παραθέτουν λίστα με τις διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη 

διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, όπως και 

τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους Τόμος Δ’, Κεφ.1 

- Να αναφέρουν του λόγους για τους οποίους το κράτος δεν μπόρεσε να συμβάλει στη 

διοικητική οργάνωση των νοσοκομείων κατά τα πρώτα χρόνια της συγκρότησή του 

- Να ορίζουν τα διάφορα συστήματα διοίκησης των νοσοκομείων 

- Να απαριθμούν τις καινοτομίες που εισήγαγε το ΕΣΥ στο διοίκηση των νοσοκομείων 

- Να καταγράφουν το ρόλο της διοίκησης ενός νοσοκομείου   

- Να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους τα Δ.Σ. των νοσοκομείων αποτελούν 

ανασταλτικό παράγοντα στη λειτουργία τους 

- Να αναφέρουν και να απαριθμούν τα αίτια της κακοδιοίκησης των νοσοκομείων  

- Να αναφέρουν τη σημασία και την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του διοικητικού 

συστήματος των νοσοκομείων 

- Να καθορίζουν τη δυνατότητα λειτουργικής συνύπαρξης διαφόρων μορφών διοίκησης 

νοσοκομείων 

2. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

- Να διακρίνουν μεταξύ παραγόντων υγείας και αρρώστιας  

- Να εξηγούν τους λόγους που οδηγούν στην ανάπτυξη διαφορετικών μορφών 

περίθαλψης 

- Να εξηγούν τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην περίθαλψη και να κατανοούν ζητήματα 

που σχετίζονται με το κόστος (αύξηση ή συγκράτηση δαπανών) της περίθαλψης 

- Να δίνουν παραδείγματα των παραμέτρων της υγείας 

- Να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ νόσου και αρρώστιας 

- Να διακρίνουν τις διάφορες μορφές αγωγής της υγείας 

- Να εξηγούν τις διαφορές μεταξύ επιδημιολογίας στις αρχές του αιώνα και της σημερινής  

- Να διακρίνουν τις έννοιες παροχής και πληρωμής υπηρεσιών 

- Να διακρίνουν μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου/κρατικού σε ότι αφορά την παροχή και 

την πληρωμή υπηρεσιών υγείας 

- Να αναγνωρίζουν και να εξηγούν τη δομή ενός συστήματος υγείας, όπως και τις βασικές 

λειτουργίες του (πρόληψη, προαγωγή, θεραπεία-περίθαλψη, αποκατάσταση)  

- Να εξηγούν γιατί το κράτος πρόνοιας έλαβε διαφορετικές μορφές στις διάφορες χώρες 

- Να εξηγούν τη μορφή που έλαβε το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα και τα αίτια της κρίσης 

του  
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- Να καταγράφουν τα κυριότερα προβλήματα που τίθενται σήμερα και να εξηγούν γιατί η 

μέχρι σήμερα ασκούμενη κοινωνική πολιτική έχει καταστεί ως ένα βαθμό 

αναποτελεσματική 

- Να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο οι δημογραφικές μεταβολές επηρεάζουν την 

κοινωνική πολιτική 

- Να εξηγούν τις αλλαγές στον τρόπο άσκησης της κοινωνικής πολιτικής σήμερα 

- Να εξηγούν το χαρακτήρα και τη φύση της νέας κοινωνικής πολιτικής  

- Να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνική πολιτική επηρέασε και επηρεάστηκε 

από το μεταπολεμικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης 

- Να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνική πολιτική επηρέασε και επηρεάστηκε 

από το ελληνικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης  

- Να εξηγούν σε τι διαφέρει ο υγειονομικός τομέας από το σύστημα υγείας 

- Να εντοπίζουν τα σημαντικότερα προβλήματα, τις ελλείψεις και τις στρεβλώσεις που 

παρουσιάζει το ελληνικό σύστημα υγείας 

- Να διατυπώνουν αξιολογικές κρίσεις σχετικά με τα προβλήματα και τις αδυναμίες που 

εμφανίζει  

- Να κάνουν περιορισμένες συγκριτικές αναφορές στο νομικό πλαίσιο του υγειονομικού 

τομέα άλλων χωρών και να διακρίνουν τις επιδράσεις που άσκησε στο σύστημα υγείας 

στη χώρα μας 

- Να διακρίνουν τον ιατροκεντρικό χαρακτήρα του συστήματος 

- Να εξηγούν το καθεστώς των επαγγελματιών υγείας  

- Να διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η παραγωγή και η διάθεση 

υπηρεσιών, και ειδικότερα των υπηρεσιών υγείας, σε σχέση με την παραγωγή και 

διάθεση των υλικών αγαθών 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

- Να ερμηνεύουν και να περιγράφουν τη σχέση μεταξύ ευεξίας και κακής υγείας 

- Να υπολογίζουν τους δείκτες θνησιμότητας, νοσηρότητας, ενός πληθυσμού 

- Να υπολογίζουν τους δείκτες υπηρεσιών υγείας  

- Να ταξινομούν τα συστήματα υγείας και να εκθέτουν τους στόχους τους  

- Να εντοπίζουν δυσκολίες και προβλήματα στην εκτίμηση & αξιολόγηση της ποιότητας 

των υπηρεσιών υγείας 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ 

- Να συγκρίνουν μοντέλα αγωγής της υγείας 

- Να αναλύουν το ρόλο της ατομικής στάσης και συμπεριφοράς στην επιτυχία ενός 

προγράμματος αγωγής της υγείας 

- Να αναλύουν τη σχέση αγωγής και προαγωγής της υγείας 

- Να συγκρίνουν τους δείκτες θνησιμότητας διαφόρων χωρών ή περιφερειών μιας χώρας 

- Να ταξινομούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα πρόληψης σε κάποια από τις κατηγορίες 

πρόληψης 

- Να εξετάζουν τη σχέση κόστους-οφέλους από την εφαρμογή ενός προγράμματος  

- Να υπολογίζουν τις ανάγκες μιας υπηρεσίας υγείας για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα 

υγείας 

- Να γνωρίζουν πού θα διερευνήσουν και πού θα αναζητήσουν στοιχεία  για τις δαπάνες 

υγείας για διάφορα κράτη  

- Να κατατάσσουν ένα φορέα παροχής υπηρεσιών σε μία από τις τρεις βαθμίδες  

- Να αναλύουν και να ερμηνεύουν τα αίτια της κρίσης του κράτους πρόνοιας 
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- Να αναλύουν τη σχέση ανάμεσα στο κράτος, την αγορά και την οικογένεια ως προς την 

προώθηση της κοινωνικής ευημερίας 

- Να καταγράφουν τις τάσεις και τις προοπτικές που διαφαίνονται για το μέλλον του 

κράτους πρόνοιας 

- Να αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο διαπλέκονται οικογένεια, κράτος, και αγορά στην 

κάλυψη των κοινωνικών αναγκών τόσο στη φορντική όσο και στη μεταφορντική περίοδο 

- Να καταγράφουν τα σημαντικότερα προβλήματα που η κοινωνική πολιτική και 

γενικότερα το σύστημα κοινωνικής προστασίας αντιμετωπίζει σήμερα  

- Να αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές στην αγορά εργασίας επηρεάζουν 

σήμερα την κοινωνικής πολιτική  

- Να αναλύουν τη σχέση ανάμεσα στο σύστημα κοινωνικής προστασίας και το μοντέλο 

οικονομικής ανάπτυξης 

- Να αναλύουν το ρόλο της κοινωνικής πολιτικής στο σημερινό μοντέλο οικονομικής 

ανάπτυξης  

- Να αναλύουν πώς οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν και θα επηρεάσουν το σύστημα 

υγείας 

- Να επεξηγούν και να αναλύουν το ρόλο των δαπανών σ’ ένα σύστημα υγείας και τον 

τρόπο με τον οποίο αυτές συνδέονται με την αποδοτικότητα του συστήματος  

- Να διατυπώνουν έγκυρα ερωτήματα έχοντας σαφή άποψη για μια σειρά από θέματα 

που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την οργάνωση του ελληνικού συστήματος υγείας  

- Να αναλύουν το ΕΣΥ σε νομικό επίπεδο και να εξηγούν αν ήταν πράγματι εθνικό και 

ποιες καινοτομίες εισήγαγε 

- Να αναλύουν το δικαίωμα στην υγεία και την προστασία του Τόμος Γ’, Κεφ.2 

- Να συγκρίνουν τα δύο συστήματα διοίκησης νοσοκομείων, το συγκεντρωτικό και το 

αποκεντρωτικό  

5. ΣΥΝΘΕΣΗ 

- Να προτείνουν αιτίες των διαφορών θνησιμότητας και νοσηρότητας μεταξύ δύο ή 

περισσότερων πληθυσμών 

- Να κατασκευάζουν ερωτηματολόγια για τη μέτρηση δεικτών  θετικής υγείας 

- Να συντάσσουν τον προϋπολογισμό μιας μελέτης πρόληψης ή προαγωγής υγείας  

- Να θέτουν τη δράση και τις επιλογές της διαχείρισης ενός συστήματος υγείας σ? ένα 

θεωρητικό πλαίσιο  

- Να προτείνουν μέτρα και πολιτικές μέσω των οποίων είναι δυνατόν, κατά τη γνώμης 

τους, να επιλυθούν τα προβλήματα, να αρθούν οι στρεβλώσεις και γενικά να βελτιωθεί η 

κατάσταση στο ελληνικό σύστημα υγείας  

- Να σκιαγραφούν το σύγχρονο μοντέλο διοίκησης νοσοκομείων   

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

- Να αξιολογούν τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της κατάστασης 

υγείας ή ασθένειας ενός πληθυσμού  

- Να επιλέγουν μεταξύ των δεικτών, αυτόν που απαιτείται για τη μελέτη ενός 

συγκεκριμένου προβλήματος υγείας  

- Να αξιολογούν τα αποτελέσματα διαφόρων δεικτών μέτρησης της υγείας 

- Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα, την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα 

εφαρμογής εκτέλεσης ενός προγράμματος πρόληψης 

- Να εκτιμούν το μέγεθος και τη σημαντικότητα (ή σοβαρότητα) ενός προβλήματος υγείας 

που απαιτεί (ή δικαιολογεί) την εφαρμογή ενός προγράμματος πρόληψης  
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- Να συγκροτούν κριτικά ή υποστηρικτικά επιχειρήματα για το κοινωνικό κράτος και τις 

υπηρεσίες υγείας  

- Να αξιολογούν τους δείκτες υγείας των υγειονομικών συστημάτων  

- Να εκτιμούν τεκμηριωμένα την ορθή ή εσφαλμένη δομή ενός συστήματος υγείας  

- Να προσδιορίζουν τις επιπτώσεις που επιφέρει η κρίση του κράτους πρόνοιας στην 

ευημερία του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου 

- Να αξιολογούν τουλάχιστον τις βασικές ηθικές και δεοντολογικές διαστάσεις των 

καθημερινών ιατρικών πράξεων, όπως για παράδειγμα, την ενημέρωση και τη 

συναίνεση  των ασθενών σε μια θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση  

- Να αξιολογούν τη συμμετοχή και την ευθύνη των εμπλεκόμενων παραγόντων (πολιτείας, 

φορέων, υπηρεσιών, χρηστών, και κοινωνίας) στη διαμόρφωση του επιπέδου των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας  

Το πλήθος των παραπάνω δεξιοτήτων/αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται με τη μελέτη του υλικού 

της ενότητας, την υλοποίηση των αναφερόμενων δραστηριοτήτων, αλλά και την εκπόνηση των 

εργασιών της ενότητας. Αξιολογείται δε με τη βαθμολόγηση των εργασιών της ενότητας, καθώς 

και τις τελικές εξετάσεις, η μορφή των οποίων είναι έτσι καθορισμένη ώστε να ελέγχει κατά το 

δυνατόν αρτιότερα την όποια αποκομιδή των παραπάνω μαθησιακών αποτελεσμάτων από 

τις/τους φοιτήτριες/τές. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Υγεία: οριοθετήσεις, αξιολόγηση και παράγοντες που την επηρεάζουν 

- Συστήματα, υπηρεσίες υγείας και πολιτικές 

- Ποιότητα υπηρεσιών υγείας, πληροφοριακά συστήματα και νέες τεχνολογίες. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών (4) εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΜΥ60: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΜΥ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα έχει ως σκοπό: 

- να εξηγήσει τις ιδιαιτερότητες της αγοράς φροντίδων υγείας σε σχέση με άλλες αγορές  

- να εξετάσει εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης και αποζημίωσης των 

προμηθευτών  

- να αναπτύξει την έννοια της αποδοτικότητας κατά τη λειτουργία ενός νοσοκομείου  

- να αναλύσει τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων  

- να παρουσιάσει τις τεχνικές οικονομικής αξιολόγησης της ιατρικής τεχνολογίας  

- να περιγράψει οικονομικές μεθόδους για τον καθορισμό προτεραιοτήτων στον τομέα της 

υγείας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι σπουδάστριες/στές 

θα: 
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- Έχουν κατανοήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγαθού «φροντίδα υγείας», τα 

προβλήματα που αυτά δημιουργούν στην αγορά υπηρεσιών υγείας και τα μέτρα 

πολιτικής που μπορούν να ληφθούν για την αντιμετώπισή τους  

- Έχουν εμβαθύνει στα κίνητρα που δημιουργούν στους ασθενείς, τους ασφαλιστικούς 

φορείς, και τους προμηθευτές υπηρεσιών υγείας ο τρόπος οργάνωσης και 

χρηματοδότησης διαφορετικών συστημάτων υγείας 

- Μπορούν να αξιολογούν σφαιρικά διαφορετικά συστήματα υγείας και χρηματοδότησης, 

εκτιμώντας ταυτόχρονα πολλές παραμέτρους με βάση τόσο θεωρητικά επιχειρήματα, 

όσο και ευρήματα εμπειρικών ερευνών  

- Γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας και θα είναι σε 

θέση να εντοπίζουν τις αδυναμίες του και να προτείνουν αποτελεσματικές πολιτικές 

υγείας 

- Έχουν κατανοήσει τις δυσκολίες προσδιορισμού του βέλτιστου ύψους των δαπανών 

υγείας 

- Αντιλαμβάνονται το νοσοκομείο ως μια οικονομική οντότητα που χρησιμοποιεί εισροές 

οι οποίες, μέσα από μια παραγωγική διαδικασία, μετασχηματίζονται σε εκροές 

- Διακρίνουν τα διάφορα είδη αποδοτικότητας, θα αντιλαμβάνονται τις δυσχέρειες 

μέτρησής της και θα μπορούν να προτείνουν κατάλληλες πολιτικές αύξησής της  

- Γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους οικονομικής αξιολόγησης και το πεδίο εφαρμογής 

καθεμιάς 

- Μπορούν να αξιολογούν διεξαχθείσες εμπειρικές μελέτες οικονομικής αξιολόγησης 

- Είναι σε θέση να κατανοήσουν τους βασικούς σκοπούς, τη μέθοδο, τα αποτελέσματα και 

τα συμπεράσματα έγκριτων εμπειρικών μελετών της διεθνούς βιβλιογραφίας   

- Έχουν κατανοήσει τα κύρια χαρακτηριστικά των βασικότερων μηχανισμών καθορισμού 

προτεραιοτήτων και εντοπίσει τα βασικά πλεονεκτήματα και αδυναμίες καθενός 

- Μπορούν να αναλύουν τις βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις μονάδων παροχής 

υπηρεσιών υγείας με τη χρήση αριθμοδεικτών 

- Μπορούν να περιγράφουν τις κυριότερες μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων. 

- Κατανοούν την ανάγκη μετάβασης προς ένα σύγχρονο σύστημα λογιστικής στα 

νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να διακρίνουν τις διαφορές 

απλογραφικού και διπλογραφικού λογιστικού συστήματος  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Οικονομικά της υγείας 

- Χρηματοοικονομική διαχείριση (Financial management) υπηρεσιών υγείας 

- Οικονομική αξιολόγηση προγραμμάτων υγείας και καθορισμός προτεραιοτήτων. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΜΥ61: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΜΥ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
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Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα έχει ως σκοπό: 

- να συμπληρώσει τις προσεγγίσεις που ήδη έχουν αναπτυχθεί στις τρεις πρώτες 

Θεματικές Ενότητες  

- να εξοικειώσει τους σπουδαστές/-τριες με τις βασικές θεωρήσεις της Κοινωνιολογία / 

Ψυχολογία της Υγείας 

- να δώσει στους σπουδαστές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να προετοιμάσουν την 

ολοκλήρωση της λήψης των αποφάσεων, εξασφαλίζοντας κοινωνική αποδοχή και 

συναίνεση  

- να παρουσιάσει ευρήματα και μεθόδους από κοινωνιολογικές και ψυχολογικές έρευνες 

που είναι σχετικές και χρήσιμες στη διοίκηση / διαχείριση των μονάδων υγείας  

- να δώσει την ευκαιρία στους σπουδαστές/-τριες να αντιληφθούν πώς παράγεται η 

γνώση σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας και τις πολλαπλές παραμέτρους τους  

- να εκθέσει το ζήτημα της μεθοδολογίας της έρευνας και τη διεπιστημονικότητας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της ΘΕ, η/ο μεταπτυχιακή/ός φοιτήτρια/τής 

αναμένεται να είναι σε θέση να: 

- Εφαρμόζει τις αρχές της Διοίκησης Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) στην επίλυση πρακτικών 

προβλημάτων. 

- Ορίζει βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών ΔΜΥ, 

όπως πολιτιστικό μόρφωμα, σχέση γιατρού- ασθενούς, ανισότητες στην υγεία, 

κοινωνικο-γνωστικά μοντέλα προληπτικής συμπεριφοράς, εμπειρία χρόνιας αρρώστιας, 

ερευνητικές μέθοδοι στο χώρο των υπηρεσιών υγείας. 

- Συγκρίνει διαφορετικούς παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά πρόληψης των 

ασθενειών. 

- Αναλύει κριτικά τα ερευνητικά δεδομένα στο χώρο των υπηρεσιών υγείας. 

- Σχεδιάζει παρεμβάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

- Κάνει διάκριση μεταξύ διαφορετικών μοντέλων σχέσης γιατρού- ασθενούς (όπως η 

θεωρία του Parsons, του Freidson, των Szasz & Hollender). 

- Περιγράφει το πώς το πολιτιστικό μόρφωμα επηρεάζει την εμπειρία της χρόνιας 

ασθένειας. 

- Εξηγεί το ρόλο του φύλου και της κοινωνικής τάξης στην εμφάνιση υγειονομικών 

ανισοτήτων. 

- Διεξάγει βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσω του διαδικτύου και χρησιμοποιεί τις 

κατάλληλες ερευνητικές μεθόδους για τη μελέτη προβλημάτων στο χώρο της υγείας. 

- Αναπτύσσει ερευνητικά πρωτόκολλα και γράφει την ερευνητική πρόταση. 

- Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην μείωση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης στο χώρο της υγείας. 

- Προσδιορίζει τις διαφορές ανάμεσα στις επιδημίες του παρελθόντος και τις σύγχρονες 

χρόνιες ασθένειες. 

- Αναγνωρίζει τις διαφορετικές στρατηγικές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ 

γιατρού- ασθενούς. 

- Συζητά τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση του ασθενούς από 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. 

- Εκτιμά τα αίτια και τις συνέπειες της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

- Εφαρμόζει διαφορετικά μοντέλα μελέτης της προληπτικής συμπεριφοράς (όπως το 

μοντέλο πεποιθήσεων για την υγεία, τη θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς, τη 
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θεωρία της αυτο- αποτελεσματικότητας, τη θεωρία της κινητοποίησης για την προστασία 

της υγείας, τη θεωρία της εστίασης του ελέγχου υγείας). 

- Χρησιμοποιεί βασικές έννοιες για τη μελέτη της ηγεσίας, της οργανωσιακής 

συμπεριφοράς, της δυναμικής της ομάδας, της επίλυσης των συγκρούσεων. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές της υγείας, της αρρώστιας και της ιατρικής 

- Συμπεριφορά και διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο της υγείας/ Ψυχολογία της υγείας, 

της αρρώστιας και της φροντίδας της υγείας 

- Μεθοδολογία και μέθοδοι επιστημονικής έρευνας στο χώρο της υγείας και στις 

υπηρεσίες υγείας. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ MSC 

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε άτομα που 

απασχολούνται ή θα απασχοληθούν στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτήτριες/τές πρέπει να είναι σε θέση: 

- Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες του πολιτισμού, της πολιτιστικής βιομηχανίας, της 

πολιτιστικής πολιτικής και διοίκησης. 

- Να διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους η πολιτιστική διαχείριση, πολιτική και 

επικοινωνία διαμορφώνονται στο πολιτισμικό γίγνεσθαι.  

- Να προσδιορίσουν τα συστήματα οικονομικής διαχείρισης, διοίκησης,  επικοινωνίας και 

πολιτιστικής πολιτικής στο θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί. 

- Να περιγράψουν τις νέες τάσεις της πολιτιστικής οικονομίας, καθώς και των μεθόδων 

προώθησης του πολιτισμού στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης.  

- Να εξετάσουν τη δομή, οργάνωση, και διοίκηση των πολιτισμικών μονάδων, στο 

υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. 

- Να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους ικανότητες και την κριτική τους σκέψη στην 

διαχείριση, ανάπτυξη πολιτιστικής πολιτικής, οικονομικής ανάλυσης και επικοινωνιακής 

στρατηγικής για την προώθηση πολιτιστικών αγαθών και οργανισμών. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα τρία (3) 

ακαδημαϊκά έτη.  
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Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 34 Business Administration 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0314 - Sociology and Cultural Studies 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις:  450 

Γίνονται δεκτές/οί: 

α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και των Σχολών Καλών 

Τεχνών ή Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Ελληνικού Πολιτισμού ή 

Ευρωπαϊκού Πολιτισμού ή Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου ή των Τμημάτων Ιστορίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Διαχείρισης 

Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Μεθοδολογίας, 

Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης ή Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 

Χωρών ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικής Επιστήμης και 

Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και 

Διεθνών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας ή Θεολογίας ή Επιστημών 

της Τέχνης ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Διοίκησης ή Νομικής ή οικονομικά 

τμήματα ή Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης ή Επιστημών Εκπαίδευσης στην προσχολική Ηλικία ή Προσχολικής Εκπαίδευσης, ή 

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Εκπαίδευσης και 

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 

Ανθρωπογεωγραφίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής 

Πολιτικής ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ή 

Επικοινωνίας & Δημοσιογραφίας ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Επικοινωνίας και 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Θεατρικών 

Σπουδών ή Θεάτρου ή Μουσικής ή Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή 

Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης ή Τεχνών Ήχου και Εικόνας ή Βιβλιοθηκονομίας – 

Αρχειονομίας ή Μεσογειακών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Bαλκανικών, Σλαβικών και 

Ανατολικών Σπουδών ή ΠΣΕ Μουσειοπαιδαγωγικής ή ΠΣΕ Επιστήμης και Πολιτισμού ή Ξένων 

Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (όλες οι ειδικεύσεις) ή Οικιακής Οικονομίας ή Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ή Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανικών Οικονομίας 

και Διοίκησης. 

β) Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. των τμημάτων Διοίκησης ή των τμημάτων Λαϊκής και Παραδοσιακής 

Μουσικής ή Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και 

Σχεδιασμού Εκθέσεων ή Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων ή Τεχνολογίας Μουσικών 

Οργάνων ή Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 

Πληροφόρησης ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων 

ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών ή Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ή του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ή του τμήματος Ψηφιακών Μέσων και 

Επικοινωνίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών. 
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Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική. Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι 

απαραίτητη, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, 

επιπέδου τουλάχιστον Β2. 

Ποσοστό 20% από τις προσφερόμενες θέσεις καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν 

αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. Σε περίπτωση που δεν καλυφτούν οι ανωτέρω 

θέσεις από υποψηφίους με δεκαετή εμπειρία οι υπολειπόμενες θέσεις δύναται να καλυφθούν 

από υποψηφίους χωρίς επαγγελματική εμπειρία. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που δεν καλυφθούν 

οι θέσεις από υποψηφίους χωρίς επαγγελματική εμπειρία οι υπολειπόμενες θέσεις δύναται να 

καλυφθούν από υποψηφίους με εμπειρία. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

 τηλ: 2610 367342 - fax: 2610 367110 - e-mail: dpm@eap.gr 

Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

  

 

Διάρθρωση 

1o έτος σπουδών  

ΔΠΜ50 Οι Διαστάσεις των Πολιτισμικών Φαινομένων (Υ¹, 24 ECTS) 

ΔΠΜ51 Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση (Υ, 24 ECTS) 

2o έτος σπουδών  

mailto:dpm@eap.gr
mailto:info@eap.gr


  

304 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

ΔΠΜ60 Οικονομία του Πολιτισμού (Υ, 24 ECTS) 

ΔΠΜ61 Πολιτιστική Επικοινωνία (Υ, 24 ECTS) 

 3o έτος σπουδών  

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Υ, 24 ECTS) 

Σημείωση: 

Υ¹: Υποχρεωτική 

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.  

Οι φοιτήτριες/τές μπορούν μπορούν να επιλέξουν στο πρώτο έτος είτε τη Θ.Ε. ΔΠΜ 50 είτε τη 

Θ.Ε. ΔΠΜ 51. Προκειμένου όμως να επιλέξουν οποιαδήποτε Θ.Ε. του δεύτερου έτους, θα πρέπει 

να έχουν ολοκληρώσει πρώτα επιτυχώς τη Θ.Ε. ΔΠΜ51. 

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 

και των τεσσάρων Θ.Ε. του προγράμματος. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και 

κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. 

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων ΘΕ καθώς 

και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΔΠΜ50: ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΠΜ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της Θ.Ε. είναι: 

- Να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες του πολιτισμού, τις πολιτιστικές βιομηχανίες και την 

πολιτιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.  

- Να διερευνήσει τους τρόπους, με τους οποίους η πολιτισμική πραγματικότητα και τα 

πολιτιστικά πλαίσια διαμορφώνονται στο Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

πολιτισμικό γίγνεσθαι.  

- Να αναφερθεί στη δομή του πολιτισμού και την ανάπτυξη των πολιτιστικών ιδρυμάτων. 

- Να παρουσιάσει το θεσμικό πλαίσιο και την ανάπτυξη των πολιτισμικών φαινομένων.  

- Να διερευνήσει τη συμβολή των πολιτισμικών πλαισίων στην διαμόρφωση νέων 

συστημάτων ανάπτυξης για τον πολιτισμό. 

- Να εισάγει συνοπτικά τις νέες τάσεις ανάπτυξης και τους σημαντικούς προβληματισμούς 

καθιέρωσης του πολιτισμού στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας. 

- Να εξετάσει και να αναλύσει την ανάπτυξη των πολιτιστικών βιομηχανιών και των 

πολιτιστικών ιδρυμάτων στον 21ον αιώνα. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μαθησιακοί στόχοι της θεματικής ενότητας «Πολιτισμικά 

Φαινόμενα» (ΔΠΜ50) είναι: 

- Να κατανοήσουν οι φοιτήτριες/τές τις βασικές έννοιες του πολιτισμού, της πολιτιστικής 

βιομηχανίας και της πολιτιστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.  
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- Να διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους η πολιτισμική πραγματικότητα και τα 

πολιτισμικά πλαίσια διαμορφώνονται στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

πολιτισμικό γίγνεσθαι.  

- Να εξετάσουν τη δομή του πολιτισμού, το θεσμικό πλαίσιο και την ανάπτυξη των 

πολιτιστικών βιομηχανιών, οργανισμών, ιδρυμάτων, φορέων 

- Να αναλύσουν τις νέες τάσεις στο πολιτισμικό περιβάλλον και το ρόλο του πολιτισμού 

στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας.  

- Να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους ικανότητες και την κριτική τους σκέψη. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Πολιτισμική Θεωρία 

- Εθνική και Διεθνής Πολιτιστική Πολιτική 

- Σύγχρονα θέματα Πολιτισμού & Πολιτιστικής Πολιτικής 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΠΜ51: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΠΜ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της Θ.Ε. είναι: 

- Να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες της διαχείρισης, της στρατηγικής, της οργάνωσης και 

της διοίκησης των πολιτισμικών μονάδων στο περιβάλλον των πολιτιστικών 

βιομηχανιών.  

- Να διερευνήσει τους τρόπους, με τους οποίους η πολιτιστική πολιτική και η πολιτιστική 

διαχείριση συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των πολιτισμικών μονάδων στο τοπίο 

των πολιτιστικών βιομηχανιών. 

- Να αναφερθεί στη δομή της πολιτιστικής πολιτικής και πολιτιστικής διαχείρισης των 

πολιτισμικών μονάδων.  

- Να εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο για την πολιτιστική διαχείριση και την πολιτιστική 

πολιτική των πολιτισμικών μονάδων στο τοπίο των πολιτιστικών βιομηχανιών.  

- Να διερευνήσει τη συμβολή των διευθυντικών στελεχών στην ανάπτυξη και διαμόρφωση 

στρατηγικών και πολιτικών για τις πολιτισμικές μονάδες. 

- Να εισάγει συνοπτικά σημαντικούς προβληματισμούς για τους θεσμούς, τη ρύθμιση και 

το δημόσιο συμφέρον για την ανάπτυξη της πολιτιστικής πολιτικής στην εποχή της 

ψηφιακής επικοινωνίας. 

- Να εξετάσει και να αναλύσει την ανάπτυξη των πολιτικών για τον πολιτισμό, την 

πολιτιστική διαχείριση και την διοίκηση των πολιτισμικών μονάδων στο τοπίο των 

πολιτιστικών βιομηχανιών στον 21ον αιώνα. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μαθησιακοί στόχοι της Θεματικής Ενότητας «Πολιτιστική Πολιτική 

και Διοίκηση» (ΔΠΜ51) είναι: 



  

306 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

- Να κατανοήσουν οι φοιτήτριες/τές τις βασικές έννοιες της πολιτιστικής διαχείρισης και 

διοίκησης, της πολιτιστικής πολιτικής στην εποχή της ψηφιο-επικοινωνιακής 

παγκοσμιοποίησης.  

- Να διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους οι επιστημονικές έρευνες για τη 

πολιτιστική πολιτική και διοίκηση επηρεάζουν τηv ανάπτυξη των συστημάτων 

οργάνωσης, διαχείρισης και προώθησης των πολιτισμικών μονάδων στο ελληνικό, 

ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι των πολιτιστικών αγαθών.  

- Να εξετάσουν τα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης των πολιτισμικών μονάδων, το 

θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών (προϊόντα και υπηρεσίες) 

και τα πολιτισμικά πλαίσια ανάπτυξης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην κοινωνία 

των πληροφοριών και της γνώσης. 

- Να αναλύσουν τις νέες τάσεις για την πολιτιστική πολιτική, διαχείριση και διοίκηση των 

πολιτισμικών μονάδων, τις αρχές του γενικού (δημόσιου) συμφέροντος των αγαθών και 

την παραγωγή και διαχείριση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  

- Να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους ικανότητες και την κριτική τους σκέψη για την 

πολιτιστική πολιτική και διοίκηση των οργανισμών, των ιδρυμάτων και των φορέων 

παραγωγής και διαχείρισης πολιτισμού. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Πολιτισμική Θεωρία 

- Εθνική και Διεθνής Πολιτιστική Πολιτική 

- Σύγχρονα θέματα Πολιτισμού & Πολιτιστικής Πολιτικής 

 Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΠΜ60: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΠΜ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της Θ.Ε. είναι: 

- Να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες της πολιτιστικής και οικονομικής διαχείρισης των 

πολιτισμικών μονάδων στο περιβάλλον των πολιτιστικών βιομηχανιών.  

- Να διερευνήσει τις μεθόδους και τα ζητήματα πολιτιστικού και οικονομικού σχεδιασμού 

και προγραμματισμού.  

- Να αναφερθεί στη δομή της οικονομικής και πολιτιστικής διαχείρισης των πολιτισμικών 

μονάδων. 

- Να εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο για την πολιτιστική οικονομία καθώς και τους τρόπους 

χρηματοδότησης και εξεύρεσης πόρων των πολιτισμικών μονάδων.  

- Να διερευνήσει τη συμβολή των διευθυντικών στελεχών για την ανάπτυξη και την 

διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών για την χρηματοδότηση των πολιτισμικών 

μονάδων.  
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- Να εισάγει συνοπτικά σημαντικούς προβληματισμούς για τις μορφές χρηματοδότησης 

των πολιτισμικών μονάδων και το πολιτιστικό μάρκετινγκ στην εποχή της ψηφιακής 

επικοινωνίας και γνώσης. 

- Να εξετάσει και να αναλύσει την ανάπτυξη των στρατηγικών και καινοτόμων μοντέλων 

για την διαχείριση πόρων, την πολιτιστική αξία και χορηγία στις πολιτισμικές μονάδες. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

- Να κατανοήσουν οι φοιτήτριες/τές τo πολιτισμικό και οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης, 

διαχείρισης και διοίκησης των πολιτισμικών μονάδων.  

- Να διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους οι επιστημονικές έρευνες για τη σχέση 

του πολιτισμού, της οικονομίας και των πολιτιστικών αγαθών συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη της πολιτιστικής αγοράς στην εποχή της ψηφιο-επικοινωνιακής 

παγκοσμιοποίησης. 

- Να εξετάσουν τα συστήματα οικονομικής διαχείρισης των πολιτισμικών μονάδων και το 

θεσμικό πλαίσιο χρηματοδότησης των πολιτιστικών αγαθών (π.χ. πολιτιστική χορηγία, 

επιχορηγήσεις, κ.ά.) στη Ελλάδα και την Ευρώπη. 

- Να αναλύσουν τις νέες τάσεις της πολιτιστικής οικονομίας και των πολιτιστικών 

επενδύσεων στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης. 

- Να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους ικανότητες και την κριτική τους σκέψη για την 

σχέση πολιτισμού και οικονομίας. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Οικονομική Διαχείριση των Πολιτισμικών Μονάδων 

- Πόροι Πολιτισμικών Μονάδων 

- Μέθοδοι Χρηματοδότησης Πολιτισμικών Μονάδων 

 Προαπαιτούμενα: Έχει ως προαπαιτούμενο τη Θ.Ε. ΔΠΜ51 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΠΜ61: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΠΜ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της Θ.Ε. είναι: 

- Η κατανόηση του ρόλου της επικοινωνίας στην πολιτιστική θεώρηση και πρακτική. 

- Η κατανόηση του πολυεπίπεδου ρόλου της επικοινωνίας στην πολιτιστική 

δραστηριότητα, με στόχο την απόκτηση γνώσεων για την κριτική προσέγγιση των 

πρακτικών που καλείται ο καθένας να εφαρμόσει για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό. 

- Η κατανόηση της αλληλένδετης σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στον πολιτισμό και την 

επικοινωνία, μέσα από την αντιμετώπιση του πολιτισμικού φαινομένου ως μιας ευρείας 

κοινωνικής λειτουργίας, όπου η επικοινωνία ως καθοριστικός μοχλός γέννησης, 

μετάδοσης αλλά και αναπαραγωγής πολιτιστικών πράξεων εμφανίζεται να κατέχει 

σημαντική θέση στα πλαίσια της κοινωνικής πραγματικότητας. 
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- Η εξέταση των μηχανισμών της επικοινωνίας, των θεωρητικών επικοινωνιακών 

μοντέλων, των στρατηγικών επικοινωνίας, καθώς και των επικοινωνιακών μεθόδων. 

- Η εξέταση των μεθόδων και των τεχνικών έρευνας αγοράς και σφυγμομέτρησης της 

κοινής γνώμης, απαραίτητο εργαλείο για το σχεδιασμό της κατάλληλης στρατηγικής, 

όπως και για την κατανόηση των αναγκών του κοινού και παράλληλα την 

ευαισθητοποίηση του σε πολιτιστικές πρακτικές. 

- Η κατανόηση της πρακτικής του marketing στον τομέα του πολιτισμού και των τεχνών, 

όπου αναλύονται ζητήματα σχετικά με την έρευνα και το σχεδιασμό marketing στις 

πολιτιστικές μονάδες, τη θεώρηση του πολιτιστικού αγαθού ως προϊόντος καθώς και το 

ζήτημα της διανομής του πολιτιστικού αγαθού. 

 Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

- Να κατανοήσουν οι φοιτήτριες/τές τις βασικές έννοιες της πολιτιστικής επικοινωνίας και 

προβολής των πολιτισμικών μονάδων στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης.  

- Να διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους οι επιστημονικές έρευνες για την 

προβολή, την προώθηση και τα ενδιαφέροντα του κοινού για τις πολιτισμικές μονάδες 

συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη προβολή των πολιτιστικών οργανισμών. 

- Να εξετάσουν το ρόλο της πολιτιστικής επικοινωνίας στους πολιτιστικούς οργανισμούς 

στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

- Να αναλύσουν τις νέες τάσεις για την πολιτιστική επικοινωνία και την προώθηση των 

πολιτισμικών μονάδων.  

- Να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους ικανότητες και την κριτική τους σκέψη για την 

προβολή και προώθηση των πολιτισμικών μονάδων. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Αρχές και Μέθοδοι Επικοινωνίας 

- Στρατηγικές Πολιτιστικής Επικοινωνίας και Προβολής 

- Μέσα Προώθησης Πολιτισμικών Μονάδων  

 Προαπαιτούμενα: Έχει ως προαπαιτούμενο τη Θ.Ε. ΔΠΜ51 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MSC 

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι η 

παροχή των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται για μια διοικητική καριέρα στην 

τουριστική βιομηχανία. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 

οργανώνει και προσφέρει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτρέπει 

στους φοιτητές να αναπτύσσουν τόσο τις θεωρητικές γνώσεις όσο και τις πρακτικές ικανότητες 

που απαιτούνται στις διοικητικές θέσεις της τουριστικής βιομηχανίας. Παράλληλα προάγει την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων ανάλυσης και των προσωπικών χαρακτηριστικών που απαιτούνται για 

την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Το 

πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονικότητα των στοιχείων της τουριστικής 
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διοίκησης που εξηγούν τη φύση και την ανάπτυξη της σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό 

επίπεδο. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την εις βάθος κατανόηση και την ικανότητα σύνθεσης των 

πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων που σχετίζονται με τη 

σύγχρονη τουριστική διοίκηση. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 Το πρόγραμμα σκοπεύει να προσφέρει στις/ους φοιτήτριες/τές τις εξειδικευμένες γνώσεις που 

απαιτούνται για μια διοικητική καριέρα στην τουριστική βιομηχανία. Στα πλαίσια αυτού του 

συνολικού στόχου, το πρόγραμμα σκοπεύει να επιτρέψει στις/ους φοιτήτριες/τές να:  

- Καλλιεργήσουν την ικανότητα σύνθεσης των διεπιστημονικών στοιχείων της τουριστικής 

διοίκησης που εξηγούν τη φύση και την ανάπτυξη της.  

- Επιδείξουν τη θεωρητική γνώση και να κατέχουν τις πρακτικές ικανότητες που 

απαιτούνται στις διοικητικές θέσεις της τουριστικής βιομηχανίας.  

- Αναπτύξουν ακαδημαϊκές ικανότητες ανάλυσης και προσωπικά χαρακτηριστικά που 

απαιτούνται για την επίλυση προβλημάτων στην τουριστική διοίκηση. 

- Αξιολογούν με κριτική σκέψη τα διαφορετικά στοιχεία που συνθέτουν την τουριστική 

βιομηχανία.  

- Αναπτύξουν εις βάθος κατανόηση των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και 

τεχνολογικών παραγόντων που σχετίζονται με τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και 

οργανισμών. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 81 Personal Services 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 1015 Travel, Tourism and Leisure 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 390 

Γίνονται δεκτοί/ές : 

α) Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Τμημάτων Τουρισμού, 

β) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών 

Προϊόντων και Τροφίμων ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ή 

Πολιτικών Επιστημών ή Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής ή Μαθηματικών ή Στατιστικής ή 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ή Μάρκετινγκ ή 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων ή Διαχείρισης 

Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών με κατεύθυνση Διαχείριση Πολιτισμικών 
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Πόρων ή Νομικής ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Μετάφρασης ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή 

Θεολογίας ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Γεωγραφίας ή Γεωργικής Οικονομίας ή 

Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μεθοδολογίας 

Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης ή Πολυτεχνικών Σχολών ή Ευρωπαϊκού Πολιτισμού ή 

Ελληνικού Πολιτισμού ή Οικονομικών ή Επικοινωνίας & ΜΜΕ ή Ψυχολογίας ή Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού ή Πληροφορικής ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή Βαλκανικών, 

Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας ή Φιλολογίας ή 

Μεσογειακών Σπουδών ή Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Χωρών ή 

Κοινωνικής Πολιτικής ή Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας ή Επικοινωνίας Μέσων και 

Πολιτισμού . 

γ) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι Τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκηση 

Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκηση επιχειρήσεων – Παραγωγικών Μονάδων ή Διοίκησης 

και Διαχείρισης Έργων ή Αυτοματισμού ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Στελεχών 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Δημοσίων Σχέσεων 

και Επικοινωνίας, ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή 

Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών έργων Υποδομής ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη 

Διοίκηση και Οικονομία, ή Ηλεκτρονικής ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ή Μηχανικών 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή 

Χρηματοοικονομικής ή Εφαρμογών ξένων γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο ή Διοίκησης 

Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή 

Διπλωματούχοι της σχολής Α.Σ.Τ.Ε. με πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή του τμήματος Τηλεπληροφορικής και 

Διοίκησης (της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας) ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και 

Πληροφοριακών Συστημάτων ή Μουσειολογίας Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων ή 

Πληροφορικής. 

Ποσοστό 20% από τις προσφερόμενες θέσεις καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν 

αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. Σε περίπτωση που δεν καλυφτούν οι ανωτέρω 

θέσεις από υποψηφίους με δεκαετή εμπειρία οι υπολειπόμενες θέσεις δύναται να καλυφθούν 

από υποψηφίους χωρίς επαγγελματική εμπειρία. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που δεν καλυφθούν 

οι θέσεις από υποψηφίους χωρίς επαγγελματική εμπειρία οι υπολειπόμενες θέσεις δύναται να 

καλυφθούν από υποψηφίους με εμπειρία. 

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική. 

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι απαραίτητη, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η 

επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 
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της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό διδακτικό υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

τηλ: 2610 367317 - fax: 2610 367110 - e-mail: dte@eap.gr 

Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr  

 

Διάρθρωση 

Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα 

οποία περιλαμβάνουν τέσσερις (4) θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για 

την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων θεματικών 

ενοτήτων καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS. 

 1ο έτος σπουδών  

ΔΤΕ50 Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση 

Εργοδοτικών και Συλλογικών Φορέων Τουρισμού  

(Υ¹,20 ECTS) 

ΔΤΕ51 Τουριστικός Τομέας  (Υ,20 ECTS) 

ΔΤΕ60 Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων  (Υ,20 ECTS) 

ΔΤΕ61 Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων  (Υ,20 ECTS) 

 2ο έτος σπουδών  

ΔΤΕ60 Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων  (Υ,20 ECTS) 

ΔΤΕ61 Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων  (Υ,20 ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Υ,40 ECTS) 

Σημείωση: 

Υ¹: Υποχρεωτική  

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε. 

Στο πρώτο έτος σπουδών μπορείτε να επιλέξετε μέχρι και τρεις (3) ΘΕ: ΔΤΕ50, ΔΤΕ51 και ΔΤΕ60 ή 

ΔΤΕ61. Εάν δεν διαθέτετε τον απαιτούμενο χρόνο πρέπει να επιλέξετε κατά σειρά τη ΘΕ ΔΤΕ50 ή 

τις ΘΕ ΔΤΕ50 και ΔΤΕ51. 

Στο δεύτερο έτος, μπορείτε να επιλέξετε τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία παράλληλα με 

την τελευταία ΘΕ (ΔΤΕ60 ή ΔΤΕ61), εφόσον έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τις τρεις θεματικές 

ενότητες. 

mailto:dte@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Η παρουσίαση και εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, θα πραγματοποιείται 

μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων (4) ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και 

κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. 

Προκειμένου να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, θα πρέπει να 

ολοκληρώσετε επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. και κατά το δεύτερο έτος μία ΘΕ 

παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΔΤΕ50: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔTE50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι: 

- Να αποκτήσουν οι φοιτήτριες/τές επαρκείς γνώσεις για τις αρχές, τις θεωρίες και τις 

εφαρμογές του Μάνατζμεντ.  

- Να γνωρίσουν οι φοιτήτριες/τές τη θεσμική και οργανωτική διάσταση των λειτουργιών 

του Τουρισμού (Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας, Συλλογικοί Φορείς, Οργανισμοί και 

Οργανώσεις). 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι 

φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

- Ορίζουν το μάνατζμεντ και να συνοψίσουν την εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης για τη 

διοίκηση.  

- Εξηγούν τις βασικές αρχές, έννοιες και εφαρμογές της διοίκησης. 

- Αναγνωρίζουν και να αναλύουν τους παράγοντες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και 

τις επιρροές που ασκούν στην αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και οργανισμών. 

- Κατανοήσουν τους τύπους των αποφάσεων που λαμβάνονται στο σύγχρονο 

επιχειρησιακό περιβάλλον.  

- Αναγνωρίζουν το ρόλο της διοίκησης στους σύγχρονους τουριστικούς οργανισμούς. 

- Αναλύουν τη θεσμική και οργανωτική διάσταση των τουριστικών οργανισμών και των 

λειτουργιών του τουρισμού. 

- Αναγνωρίζουν νομικά ζητήματα σε σύνθετα προβλήματα της τουριστικής βιομηχανίας 

και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε αυτά τα ζητήματα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ 

- Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμών και Φορέων Τουρισμού 

- Νομοθεσία Τουρισμού 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  
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ΔΤΕ51: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔTE51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι: 

- Η συστηματική πληροφόρηση της λειτουργίας και συγκρότησης του Τουρισμού και του 

Τουριστικού Τομέα.  

- Η πολυεπιστημονική ανάλυση της ανάπτυξης και οργάνωσης του Τουρισμού στο 

σύγχρονο κόσμο.  

- Η επισήμανση των διεπιστημονικών παραμέτρων στην οργάνωση και τη διαχείριση του 

Τουρισμού και των Τουριστικών επιχειρήσεων.  

- Η ανάδειξη του δυναμικού ρόλου του Τουρισμού στην οικονομική περιβαλλοντική και 

κοινωνική ανάπτυξη των τουριστικών χωρών. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 Τόμος Α:  Οικονομική του Τουρισμού και Οργάνωση των Τουριστικών Ταξιδιών  

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση 

να: 

- Περιγράφουν και να ερμηνεύουν την εξέλιξη του διεθνούς τουρισμού 

- Περιγράφουν συστήματα ταξινόμησης των ταξιδιωτικών μετακινήσεων. 

- Επιδεικνύουν γνώση των διαφορετικών δομών και τύπων ταξιδιωτικών προϊόντων. 

- Γνωρίζουν και επεξηγούν τη δομή και τη λειτουργία της τουριστικής αγοράς. 

- Αναλύουν και ερμηνεύουν τη λειτουργία του τουρισμού ως οικονομικού φαινομένου. 

- Προσδιορίζουν και να αναλύουν τη δημιουργία των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων του 

τουρισμού. 

- Αναλύουν τις διαστάσεις της τουριστικής κατανάλωσης.  

 Τόμος Β: Ανάπτυξη και Περιβάλλον στον Τουρισμό  

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση 

να: 

- Προσδιορίζουν και αναλύουν τις διαφορετικές παραμέτρους διαμόρφωσης της 

τουριστικής ζήτησης. 

- Γνωρίζουν τις αρχές, τις διαδικασίες, τα επίπεδα και τους τρόπους εφαρμογής του 

σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης. 

- Ερμηνεύουν και αξιολογούν τις επιπτώσεις του τουρισμού στο φυσικό και δομημένο 

περιβάλλον. 

- Καθορίζουν και εφαρμόζουν τουριστικές περιβαλλοντικές πολιτικές. 

- Γνωρίζουν τους φορείς και τα μέσα άσκησης πολιτικής για το περιβάλλον και τον 

τουρισμό. 

 Τόμος Γ: Πολιτική και Κοινωνιολογία της Τουριστικής Ανάπτυξης  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση 

να: 

- Αναλύουν τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την παρέμβαση του κράτους στο χώρο 

του τουρισμού και την ανάπτυξη τουριστικής πολιτικής. 

- Γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο οργάνωσης και τις αρμοδιότητες των εθνικών 

οργανισμών τουρισμού. 
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- Προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης 

στον τουρισμό. 

- Αναλύουν και αξιολογούν τους κύριους άξονες της ευρωπαϊκής τουριστικής πολιτικής.  

- Κατανοούν τη κοινωνική διάσταση του τουρισμού. 

- Καθορίζουν τους κυριότερους τύπους τουριστών και να αναλύουν τα κίνητρα τους. 

- Αναλύουν, ερμηνεύουν και αξιολογούν τις κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις της 

τουριστικής ανάπτυξης. 

 Τόμος Δ: Πληροφορική στον Τουρισμό 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση 

να: 

- Γνωρίζουν τις διαφορετικές εφαρμογές και χρήσεις της πληροφορικής για την ανάπτυξη 

και την επιχειρηματική οργάνωση του τουρισμού. 

- Αναλύουν και εφαρμόζουν τις δυνατότητες του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών 

στην ανάπτυξη του τουρισμού και στην τουριστική προβολή. 

- Κατανοούν τις λειτουργίες και τις χρήσεις των πληροφορικών συστημάτων στα 

ξενοδοχεία και στα τουριστικά γραφεία.  

- Καθορίζουν και ερμηνεύουν τις σύγχρονες τάσεις της πληροφορικής στον τουρισμό. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Οικονομική του Τουρισμού 

- Ανάπτυξη και περιβάλλον 

- Κοινωνιολογία και Πολιτική της Τουριστικής Ανάπτυξης 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΤΕ60: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔTE60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) ή Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι αυτής της θεματικής ενότητας είναι: 

- Να αποκτήσουν οι φοιτήτριες/τές επαρκείς γνώσεις για την ιδιαίτερη φύση και τις κύριες 

λειτουργίες του Τουριστικού Μάνατζμεντ.  

- Να γνωρίσουν οι φοιτήτριες/τές την οικονομική, διαχειριστική και οργανωτική διάσταση 

του Μάνατζμεντ του Τουρισμού σε Ξενοδοχεία, Επιχειρήσεις Εστίασης και Αναψυχής, 

Πρακτορεία, Φορείς και Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.  

- Να κατανοήσουν τις διαδικασίες οργάνωσης μεγάλων αθλητικών γεγονότων και 

ειδικότερα των Ολυμπιακών Αγώνων με ιδιαίτερη αναφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

του 2004 στην Αθήνα. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι 

φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

- Καθορίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διοίκηση των τουριστικών 

επιχειρήσεων και οργανισμών. 
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- Αξιολογούν ευκαιρίες και απειλές στο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

- Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κατάλληλες διοικητικές στρατηγικές για διαφορετικού 

τύπου τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

- Καθορίζουν το ρόλο της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στη διαχείριση σημαντικών 

δεικτών απόδοσης των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών. 

- Επιλέγουν και εφαρμόζουν κατάλληλα αναλυτικά πλαίσια εργασίας και θεωρίες για την 

επιτυχημένη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.  

- Αναγνωρίζουν και προβλέπουν τις μεταβολές που συντελούνται στη τουριστική 

βιομηχανία. 

- Χρησιμοποιούν κατάλληλα μοντέλα για τη διοίκηση αλλαγής και την ανάπτυξη νέων 

ανταγωνιστικών τουριστικών υπηρεσιών/προϊόντων. 

- Εφαρμόζουν αναλυτικά πλαίσια εργασίας και θεωρίες για τη διαχείριση κρίσεων στην 

τουριστική βιομηχανία. 

- Καθορίζουν και αναλύουν τις προϋποθέσεις για την αειφόρο διοίκηση και ανάπτυξη του 

τουρισμού.  

- Κατανοούν τον δυναμικά μεταβαλλόμενό ρόλο και τις υπηρεσίες των μεσαζόντων στη 

λειτουργία και στη δομή της τουριστικής βιομηχανίας.  

- Αναλύουν το ρόλο, την οργανωτική δομή και τις υπηρεσίες των οργανισμών διοίκησης 

τουριστικών προορισμών.  

- Κατανοούν και εφαρμόζουν τη διαδικασία προσφοροδότησης και οργάνωσης 

εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας (mega events). 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Βασικές αρχές και Λειτουργίες του Τουριστικού Μάνατζμεντ 

- Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 

- Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού και Αναψυχής 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΔΤΕ61: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΦΟΡΕΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΤΕ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) ή Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι της θεματικής Ενότητας είναι: 

- Να αποκτήσουν οι φοιτήτριες/τές επαρκείς γνώσεις για τις παραμέτρους σχεδίασης, 

λειτουργίας και προώθησης του Τουριστικού Μάρκετινγκ.  

- Να κατανοήσουν την οργανωτική και λειτουργική διάσταση των Εθνικών και 

Περιφεριακών Σχεδίων Μάρκετινγκ.  

- Να γνωρίσουν την λειτουργική διασύνδεση Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων και 

Προώθησης Πωλήσεων στον Τουρισμό. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι 

φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 
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- Εξηγούν τις βασικές αρχές και έννοιες του τουριστικού μάρκετινγκ. 

- Αναλύουν με κριτική προσέγγιση τη διαδικασία εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 

τουριστικού μάρκετινγκ. 

- Αναπτύσσουν μικρής έκτασης έρευνες αγοράς σε πραγματικές συνθήκες. 

- Αναλύουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά στον 

τουρισμό. 

- Αναπτύσσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επικοινωνίας και προώθησης τουριστικού 

μάρκετινγκ. 

- Κατανοούν τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής του μάρκετινγκ σε διαφορετικούς κλάδους 

της τουριστικής βιομηχανίας. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Τουριστικό Μάρκετινγκ 

- Προώθηση & Επικοινωνία στον Τουρισμό 

- Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων(4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ MSC 

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. της Τραπεζικής είναι η δημιουργία εξειδικευμένων τραπεζικών 

στελεχών που διαθέτουν σύγχρονες τεχνικές και δεξιότητες για τη λήψη και την πραγματοποίηση 

αποτελεσματικών αποφάσεων στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό 

οικονομικό περιβάλλον. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Τραπεζικής, δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά εργασίας, προάγει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, 

της συλλογικής προσπάθειας, της δημιουργικής και πρωτοβουλιακής δράσης για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων και των τραπεζών στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. Το πρόγραμμα αναπτύσσει, οργανώνει και προσφέρει τη γνώση με τέτοιον τρόπο έτσι 

ώστε να είναι ενιαία, κατανοητή, ελκυστική και εφαρμόσιμη. Παράλληλα προσφέρει στο φοιτητή 

νέες δυνατότητες σκέψης, κρίσης, δράσης, κατανόησης και αντιμετώπισης των τραπεζικών 

θεμάτων. Η καινοτόμος αυτή προσπάθεια προωθεί την εξοικείωση του φοιτητή με τις νέες 

τεχνολογίες και την τεχνολογία γενικότερα, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της διασύνδεσης 

γνωστικών αντικειμένων και ενισχύει τη σφαιρική ανάλυση βασικών θεμάτων για την 

αποτελεσματικότερη απόκτηση χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Τραπεζικής, οι 

συμμετέχουσες/οντες θα είναι σε θέση να: 

- Αναφέρουν και να αναλύουν τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης 

και προσφοράς χρήματος σε μια σύγχρονη οικονομία. 

- Αναπτύσσουν με σαφήνεια και να συζητούν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος και 

η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των πιστωτικών ιδρυμάτων.  
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- Αναλύουν τα δομικά χαρακτηριστικά του χρηματοοικονομικού συστήματος καθώς και τα 

μέσα άσκησης της νομισματικής πολιτικής. 

- Παρουσιάζουν το έργο της επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία.  

- Εκτιμούν τις αναμενόμενες ταμειακές ροές ενός επενδυτικού προγράμματος και να 

υπολογίζουν το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης. 

- Χρησιμοποιούν, ερμηνεύουν και αξιολογούν τις σημαντικότερες μεθόδους αξιολόγησης 

επενδυτικών προτάσεων.  

- Εξετάζουν την κεφαλαιακή Διάρθρωση μιας επιχείρησης και να κρίνουν εάν αυτή 

επηρεάζει τις προτιμήσεις των επενδυτών και επομένως την τιμή της μετοχής της 

επιχείρησης.  

- Ερμηνεύουν τη μερισματική πολιτική που ακολουθεί μια επιχείρηση και να εξετάζουν 

εάν αυτή επηρεάζει τις προτιμήσεις των επενδυτών και επομένως την τιμή της μετοχής 

της εταιρίας.  

- Εφαρμόζουν στην πράξη τις δύο βασικές υποστηρικτικές λειτουργίες τις διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή την ανάλυση και περιγραφή των θέσεων εργασίας και 

τον προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού. 

- Αναλύουν τις λογιστικές καταστάσεις των τραπεζών και να αξιολογούν την κερδοφορία, 

την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

- Προτείνουν τη διαχείριση ενεργητικού - παθητικού που θα πρέπει να κάνει ένα 

πιστωτικό ίδρυμα, σε εκτιμούμενες μεταβολές των επιτοκίων. 

- Κατανοούν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των τραπεζών. 

- Εμβαθύνουν στο περιεχόμενο και τη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων.  

- Συλλέγουν και να παρουσιάζουν στατιστικά δεδομένα. 

- Χρησιμοποιούν τις πιθανότητες και τις κατανομές πιθανοτήτων.  

- Χρησιμοποιούν την τεχνολογία των βάσεων δεδομένων.  

- Αξιολογούν τα βασικά συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στις ελληνικές 

τράπεζες και να προτείνουν εξειδικευμένες λειτουργίες αυτών ανά τραπεζική 

δραστηριότητα.  

- Αναγνωρίζουν, να κατηγοριοποιούν και να εκτιμούν τους βασικούς κινδύνους που 

αντιμετωπίζει ο τραπεζικό τομέας.  

- Κατανοούν το ρόλο και τη χρήση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων που 

χρησιμοποιούν οι τράπεζες. 

- Εφαρμόζουν τεχνικές διαχείρισης κινδύνου. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 34 Business Administration 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 
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Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0412 - Finance, banking and insurance 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 455 

Γίνονται δεκτοί/ές : 

Απόφοιτοι/ες ελληνικών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. καθώς και απόφοιτοι/ες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι. χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική. 

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι απαραίτητη, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η 

επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Γ1 (C1) σύμφωνα με το Κοινό 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. 

Ποσοστό 20% από τις προσφερόμενες θέσεις καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν 

αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. Σε περίπτωση που δεν καλυφτούν οι ανωτέρω 

θέσεις από υποψηφίους με δεκαετή εμπειρία οι υπολειπόμενες θέσεις δύναται να καλυφθούν 

από υποψηφίους χωρίς επαγγελματική εμπειρία. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που δεν καλυφθούν 

οι θέσεις από υποψηφίους χωρίς επαγγελματική εμπειρία οι υπολειπόμενες θέσεις δύναται να 

καλυφθούν από υποψηφίους με εμπειρία. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι 

πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι 

πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 
Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

τηλ: 2610 367344 - fax: 2610 367110 - e-mail: tra@eap.gr  

Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

 

Διάρθρωση 

mailto:tra@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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1o έτος σπουδών  

ΤΡΑ50 Τραπεζικό Περιβάλλον (Υ¹, 20 ECTS) 

ΤΡΑ51 Τραπεζική Διοίκηση (Υ, 20 ECTS) 

ΤΡΑ60 Μέσα Τραπεζικής Εργασίας (Υ, 20 ECTS) 

ΤΡΑ61 Στρατηγική Τραπεζών (Υ, 20 ECTS) 

2o έτος σπουδών  

ΤΡΑ60 Μέσα Τραπεζικής Εργασίας (Υ, 20 ECTS) 

ΤΡΑ61 Στρατηγική Τραπεζών  (Υ, 20 ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 40 ECTS) 

Σημείωση:  

Υ¹: Υποχρεωτική  

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:  

Κατά το πρώτο έτος σπουδών η/ο φοιτήτρια/τής μπορεί να επιλέξει και τις τρεις Θ.Ε. ΤΡΑ50, 

ΤΡΑ51 και ΤΡΑ60 ή ΤΡΑ61. Εάν η/ο φοιτήτρια/τής δεν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο θα πρέπει 

να επιλέξει πρώτα τη Θ.Ε. ΤΡΑ50 ή τις Θ.Ε. ΤΡΑ50 και ΤΡΑ51.  

Η/Ο φοιτήτρια/τής μπορεί να επιλέξει την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία παράλληλα με 

την τελευταία Θ.Ε. (ΤΡΑ60 ή ΤΡΑ61), εφόσον έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τις τρεις θεματικές 

ενότητες. Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά 

έτη, η/ο φοιτήτρια/τής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις 

Θ.Ε. (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. 

παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας πάντως θα πραγματοποιείται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων 

των Θ.Ε. του προγράμματος σπουδών. 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων 

Θ.Ε καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΤΡΑ50: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΤΡΑ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν το 

Πρόγραμμα, θα είναι σε θέση να γνωρίζουν: 

- την οικονομική σημασία, την έννοια και τα είδη του χρήματος, την ποσότητα και αξία του 

σύγχρονου χρήματος καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση και την 

προσφορά χρήματος, 

- τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος τόσο σε μια κλειστή όσο και σε μια 

ανοικτή οικονομία, 

- το διεθνές, ευρωπαϊκό κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο που διέπει αφενός μεν τη 

λειτουργία και εποπτεία των τραπεζών, αφετέρου δε το νομισματικό σύστημα 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι 

συμμετέχουσες/οντες θα είναι σε θέση να: 
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- Eξηγούν το ρόλο και την έννοια του χρήματος σε μια οικονομία, καθώς και να 

περιγράφουν λεπτομερώς τα είδη του χρήματος.  

- Αναφέρουν και αναλύουν τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και 

προσφοράς χρήματος σε μια σύγχρονη οικονομία. 

- Αξιολογούν και να συγκρίνουν κριτικά τις εγχώριες και διεθνείς αγορές χρήματος και 

κεφαλαίου και τη διαμεσολάβηση στις αγορές αυτές.  

- Αναπτύσσουν με σαφήνεια και να συζητούν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος και 

η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των πιστωτικών ιδρυμάτων.  

- Αναλύουν τα δομικά χαρακτηριστικά του χρηματοοικονομικού συστήματος καθώς και τα 

μέσα άσκησης της νομισματικής πολιτικής. 

- Διακρίνουν τη σημασία του ισοζυγίου πληρωμών για την οικονομία μιας χώρας και το 

πως επηρεάζει την εγχώρια νομισματική διαδικασία. 

- Συζητούν την ύπαρξη εναλλακτικών συστημάτων συναλλαγματικών ισοτιμιών και πως 

αυτά επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής. 

- Παρουσιάζουν το έργο της επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία.  

- Επεξηγούν το θεσμικό πλαίσιο για την ενιαία τραπεζική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

- Διευκρινίσουν την θεμελιώδη σημασία του χρήματος και της χρηματοοικονομικής 

διαμεσολάβησης σε μια οικονομία. 

- Συζητούν την δομή, λειτουργία και την διαχρονικά αυξανόμενη σημασία των παράγωγων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων και των αγορών τους. 

- Περιγράφουν την δομή, λειτουργία και διαχρονική εξέλιξη των Διεθνών Οικονομικών 

Οργανισμών. 

- Καθορίσουν την σημασία της καμπύλης απόδοσης και τις σχετικές θεωρίες για την 

χρονική διάρθρωση των επιτοκίων. 

- Επεξηγούν τις μορφές και είδη κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα καθώς και τους τρόπους για την ελαχιστοποίησή τους. 

- Εξηγήσουν τις μορφές διεθνούς επέκτασης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να 

αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Νομισματική θεωρία και πολιτική 

- Το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

- Τραπεζικό και νομισματικό δίκαιο 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΤΡΑ51: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΤΡΑ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
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Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι να βοηθήσει την/ον φοιτήτρια/τή να κατανοήσει 

τον τρόπο με τον οποίο βασικές έννοιες και τεχνικές χρηματοοικονομικής διοίκησης, διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού και στρατηγικές ανάπτυξης εφαρμόζονται στη διοίκηση των τραπεζών.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι 

συμμετέχουσες/οντες θα είναι σε θέση να: 

- Αξιολογούν διάφορα επενδυτικά σχέδια υπό συνθήκες βεβαιότητας και υπό συνθήκες 

κινδύνου.  

- Εκτιμούν τις αναμενόμενες ταμειακές ροές ενός επενδυτικού προγράμματος και να 

υπολογίσουν το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης. 

- Χρησιμοποιούν, ερμηνεύουν και αξιολογούν τις σημαντικότερες μεθόδους αξιολόγησης 

επενδυτικών προτάσεων.  

- Εξετάζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση μιας επιχείρησης και να κρίνουν εάν αυτή 

επηρεάζει τις προτιμήσεις των επενδυτών και επομένως την τιμή της μετοχής (stock 

price) της εταιρίας.  

- Ερμηνεύουν τη μερισματική πολιτική που ακολουθεί μια επιχείρηση και να εξετάζουν 

εάν αυτή επηρεάζει τις προτιμήσεις των επενδυτών και επομένως την τιμή της μετοχής 

της εταιρίας.  

- Διακρίνουν τις διαφορετικές μορφές μίσθωσης (leasing) και πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.  

- Εφαρμόσουν στην πράξη τις δύο βασικές υποστηρικτικές λειτουργίες τις διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή την ανάλυση και περιγραφή των θέσεων εργασίας και 

τον προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού. 

- Διακρίνουν τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την στελέχωση των επιχειρήσεων 

και οργανισμών με ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τις θεωρητικές προσεγγίσεις που 

ορίζουν τις συγκεκριμένες πρακτικές.  

- Διευκρινίσουν πώς η αξιολόγηση και η εκπαίδευση/ανάπτυξη των εργαζομένων 

στοχεύουν στη βελτίωση της διοίκησης και της απόδοσης μιας επιχείρησης.  

- Περιγράφουν τα διάφορα είδη συστημάτων αμοιβών που χρησιμοποιούνται σήμερα 

στην πράξη. 

- Αναλύουν τις λογιστικές καταστάσεις των τραπεζών και να αξιολογούν την κερδοφορία, 

την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

- Προτείνουν την διαχείριση ενεργητικού - παθητικού που θα πρέπει να κάνει ένα 

πιστωτικό ίδρυμα, σε εκτιμούμενες μεταβολές των επιτοκίων. 

- Προτείνουν την χορήγηση ή μη ενός δανείου από ένα πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και τους 

όρους της χορήγησης. 

- Κρίνουν εάν συμφέρει η προσέγγιση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς για δάνεια και 

επενδύσεις ή η προσέγγιση αγορών άλλων νομισμάτων με παράλληλη κάλυψη του 

συναλλαγματικού κινδύνου. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Χρηματοοικονομική διοίκηση 

- Διοίκηση ανθρώπινων πόρων 

- Στρατηγικές τραπεζικής ανάπτυξης 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 
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της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΤΡΑ60: ΜΕΣΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΤΡΑ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) και Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι να βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει τον 

ρόλο που παίζει σήμερα η πληροφορική στον τραπεζικό χώρο και επιπλέον να προσφέρει τις 

γνώσεις που είναι απαραίτητες σε όσους εργάζονται ή πρόκειται να εργασθούν σε λογιστήρια 

και οικονομικές υπηρεσίες τραπεζών για να είναι σε θέση να επιτελέσουν με επιτυχία το έργο 

τους 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι συμμετέχοντες θα 

είναι σε θέση να: 

- Κατανοούν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των τραπεζών 

- Αντλούν πληρέστερη πληροφόρηση από τη λογιστική συναλλάγματος 

- Εμβαθύνουν στο περιεχόμενο και τη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων.  

- Κατανοούν σε βάθος και να προτείνουν βελτιώσεις στο σύστημα χορηγήσεων των 

τραπεζών.  

- Εμβαθύνουν με μεγάλη λεπτομέρεια στα θέματα των καταθέσεων, την έννοια και το 

λογιστικό χειρισμό των καταθέσεων, των ρέπος και των ομολογιακών δανείων.  

- Συλλέγουν και να παρουσιάζουν στατιστικά δεδομένα. 

- Χρησιμοποιούν τις πιθανότητες και τις κατανομές πιθανοτήτων.  

- Κατανοούν σε βάθος την κανονική κατανομή, κατανομές δειγματοληψίας και 

διαστήματα εμπιστοσύνης.  

- Πραγματοποιούν έλεγχο των υποθέσεων 

- Πραγματοποιούν απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση, καθώς και πολλαπλή 

παλινδρόμηση.  

- Αναλύουν τις αρχές λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων των τραπεζών.  

- Χρησιμοποιούν την τεχνολογία των βάσεων δεδομένων.  

- Διακρίνουν τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και να τα προσαρμόζουν στο 

εκάστοτε τραπεζικό περιβάλλον.  

- Προσαρμόζουν τα συστήματα πληρωμών και κάλυψης πληροφοριακών αναγκών ανά 

κατηγορία πελατών 

- Αξιολογούν τα βασικά συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στης ελληνικές 

τράπεζες και να προτείνουν εξειδικευμένες λειτουργίες αυτών ανά τραπεζική 

δραστηριότητα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Χρηματοοικονομική &Τραπεζική Λογιστική 

- Τραπεζική Πληροφορική 

- Ειδικές Τραπεζικές Ποσοτικές Μέθοδοι 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 
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της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΤΡΑ61: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΤΡΑ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) και Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι να εισαγάγει την/ον 

φοιτήτρια/τή στη χρηματοδοτική λειτουργία των τραπεζών και τις μορφές τραπεζικών 

χρηματοδοτήσεων, στη θεωρία χαρτοφυλακίου και τις σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης 

κεφαλαίου, καθώς και στη διαχείριση κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις σύγχρονες μεθόδους αποτίμησης του κινδύνου και 

πρόβλεψης της μεταβλητότητας των προϊόντων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την περάτωση της ενότητας η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να: 

- Αναγνωρίζει, κατηγοριοποιεί και να εκτιμά τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο 

τραπεζικό τομέας  

- Πραγματοποιεί τους αναγκαίους υπολογισμούς οι οποίοι θα διευκολύνουν τις 

διοικητικές αποφάσεις 

- Αναπτύξει εκτεταμένη γνώση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές και επενδυτικές 

αποφάσεις των τραπεζών 

- Συνθέτει κριτικά τα ευρήματα της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας 

- Κατανοήσει το ρόλο και τη χρήση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων που 

χρησιμοποιούν οι τράπεζες 

- Εφαρμόζει τεχνικές διαχείρισης κινδύνου 

- Επιδείξει πρακτική κατανόηση των απαιτούμενων ποσοτικών τεχνικών που απαιτούνται 

για μία επιτυχή καριέρα στον τραπεζικό τομέα 

 Μαθησιακά αποτελέσματα ανά επίπεδο μάθησης: 

- Γνώση : Αναγνωρίζει 

- Κατανόηση : Πραγματοποιεί, Κατανοεί  

- Εφαρμογή : Αναπτύξει, Εφαρμόζει, Επιδείξει 

- Ανάλυση : Κατηγοριοποιεί 

- Σύνθεση : Συνθέτει 

- Αξιολόγηση : Εκτιμά 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Διαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου 

- Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 

- Ειδικές Μορφές Πίστης 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  
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ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»  

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Ειδικός σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος «Δίκαιο της Οικονομίας και των 

Επιχειρήσεων» είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων συγκεκριμένων σχολών σε σύγχρονα θέματα 

δικαίου των επιχειρήσεων και των εμπορικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 

με απώτερο στόχο την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με την 

εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα. 

Η Διπλωματική αυτή Εργασία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα επιστημονικά πρότυπα, όπως 

έχουν διαμορφωθεί από τους ισχύοντες κανόνες δικαίου σε κοινοτικό επίπεδο. Η/Ο απόφοιτος 

μέσα από την εκπόνηση ενός υψηλού επιστημονικού επιπέδου Διπλωματικής Εργασίας 

εξειδικεύει τις γνώσεις του σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα υπό την πλήρη και συνεχή 

παρακολούθηση του επιβλέποντα Καθηγητή, ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό τη διεύρυνση 

του επιστημονικού τους υποβάθρου στις γνωστικές περιοχές του Δικαίου, των Οικονομικών και 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο προβαίνει στην αναμόρφωση, στον εμπλουτισμό και στην επικαιροποίηση του 

εκπαιδευτικού υλικού των Θεματικών Ενοτήτων. 

Οι φοιτήτριες/τές θα παρακολουθούν τις Θεματικές Ενότητες με τη μεθοδολογία της ανοικτής εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Η επιλογή των υποψήφιων φοιτητριών/τών θα γίνει με αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια. 

 Κύριος στόχος της διάθρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι η διεύρυνση της 

δεξαμενής γνώσεων των φοιτητριών/τών και η ανταγωνιστική ένταξη τους στην αγορά εργασίας 

σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Περαιτέρω, το περιεχόμενο του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών προσφέρει στις/ους αποφοίτους τη δυνατότητα της προσαρμογής στα 

νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνολογίας. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και την επιτυχή εξεταστική 

δοκιμασία στην διπλωματική εργασία, η/ο απόφοιτος αποκτά πρόσθετα εφόδια και 

πλεονεκτήματα. Ειδικότερα: 

- Εμπεδώνει και διευρύνει τις γνώσεις του και τον επιστημονικό του ορίζοντα στο 

γνωστικό αντικείμενο του δικαίου των επιχειρήσεων και των διεθνών εμπορικών 

συναλλαγών. 

- Αποκτά τη δυνατότητα να διαμορφώσει νέες καινοτόμες πρακτικές στην έγκυρη και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση υποθέσεων. 

- Ενισχύει την ικανότητα να συνδυάσει την επαγγελματική του εμπειρία με τα νέα 

επιστημονικά δεδομένα σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα. 

- Προσεγγίζει αξιόπιστα και αποτελεσματικά σύνθετες και αμφισβητούμενες υποθέσεις 

και δίνει αποδεκτές λύσεις. 

- Αυξάνει την αναλυτική του ικανότητα και διαμορφώνει ένα νέο μοντέλο σκέψης, 

διάκρισης, επεξεργασίας και αξιολόγησης που συμβάλει καταλυτικά στην 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των υπό επίλυση ζητημάτων. 

- Πολλαπλασιάζει αφενός τις διαχειριστικές ικανότητες προσέγγισης και χειρισμού των 

εκάστοτε υποθέσεων και αφετέρου τις επικοινωνιακές δυνατότητες των αποφοίτων με 

τους συναλλασσόμενους σε επαγγελματικό περιβάλλον. 



  

325 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

- Ενδυναμώνει τις ικανότητες ευελιξίας και ικανοτήτων των αποφοίτων, προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής αγοράς σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 300 

α) Εκατόν εβδομήντα πέντε (175) θέσεις καλύπτονται από πτυχιούχους Νομικών Σχολών 

Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή της Κύπρου ή ομοταγών ιδρυμάτων άλλων χωρών. 

β) Εκατόν δέκα (110) θέσεις να καλυφθούν από πτυχιούχους Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών, 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Δημόσιας Διοίκησης και Διοικητικής 

Επιστήμης, από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας ή της Κύπρου ή ομοταγών ιδρυμάτων άλλων χωρών καθώς 

και οι απόφοιτοι άλλων Τμημάτων που εντάσσονται στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία. 

γ) Δεκαπέντε (15) θέσεις να καλυφθούν από πτυχιούχους άλλων σχολών της Ελλάδας ή της 

Κύπρου ή ομοταγών ιδρυμάτων άλλων χωρών οι οποίοι δεν πληρούν τα ανωτέρω ακαδημαϊκά 

κριτήρια εισαγωγής, και οι οποίοι θα προσκομίσουν έγγραφα με επαγγελματική εμπειρία στη 

θεματολογία του ΜΠΣ. Οι Υποψήφιοι αυτοί θα τύχουν αποδοχής με απόφαση της Συντονιστικής 

Επιτροπής του προγράμματος και αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία προπαρασκευαστικό 

μάθημα (foundation course) πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. 

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι απαραίτητη, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η 

επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β1. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι 

πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Τηλ.: 00357 22841659 και 6983021568 

Email: doe@unic.ac.cy 
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Διάρθρωση 

1ο έτος σπουδών   

ΔΟΕ51 Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο  (Υ¹, 20 ECTS) 

ΔΟΕ52 Δίκαιο των Επιχειρήσεων  (Υ, 20 ECTS) 

ΔΟΕ53 Δίκαιο των Δημόσιων Συμβάσεων, Ενέργειας και Περιβάλλοντος  (Υ, 20 ECTS) 

2ο έτος σπουδών  

ΔΟΕ54 Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Εμπορικών Συναλλαγών  (Υ, 20 ECTS) 

ΔΟΕΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Υ, 40 ECTS) 

Σημείωση:  

Υ¹: Υποχρεωτική  

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.  

Στο α’ έτος σπουδών μπορείτε να επιλέξετε από μία (1) έως τρεις (3) ΘΕ. Αν επιθυμείτε να 

εγγραφείτε σε μία ΘΕ πρέπει να επιλέξετε την ΔΟΕ51. Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε σε δύο ΘΕ 

πρέπει να επιλέξετε τις ΘΕ ΔΟΕ51 και ΔΟΕ52, ενώ αν επιθυμείτε και τρίτη ΘΕ θα επιλέξετε την 

ΔΟΕ53. Η σειρά επιλογής των ΘΕ είναι υποχρεωτική. 

Στο β’ έτος πρέπει να επιλέξετε τη ΘΕ ΔΟΕ54. Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε τη ΔΟΕ54 

παράλληλα με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σε δύο ακαδημαϊκά έτη θα πρέπει στο α’ έτος να 

επιλέξετε τρεις ΘΕ και στο β’ έτος την τελευταία ΘΕ παράλληλα με την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας γίνεται μετά 

την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων ΘΕ του προγράμματος. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ του πρώτου έτους και μετά να 

αρχίζει η δήλωση των ΘΕ του επόμενου έτους. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΔΟΕ51 ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κωδικός ΘΕ: ΔΟΕ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

- Οικονομικές Ελευθερίες και Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

- Κράτος και αγορά − τα μοντέλα οικονομικής διακυβέρνησης 

- Παγκοσμιοποίηση, διεθνοποίηση της οικονομίας και οικονομική κρίση − οι θεσμικές 

συνέπειες 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

 

ΔΟΕ52  ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Κωδικός ΘΕ: ΔΟΕ52 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 
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- Δίκαιο Ανταγωνισμού 

- Δίκαιο προστασίας καταναλωτή 

- Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

 

ΔΟΕ53  ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Κωδικός ΘΕ: ΔΟΕ53 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

- Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Έργων 

- Δίκαιο Ενέργειας 

- Δίκαιο Περιβάλλοντος 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

 

ΔΟΕ54  ΔΙΚΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Κωδικός ΘΕ: ΔΟΕ54 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

- Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

- Χρηματοπιστωτικό δίκαιο 

- Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

 

 

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»  

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει την κουλτούρα και τις δεξιότητες που 

χρειάζονται, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να γίνουν ηγετικά στελέχη στον χρηματοπιστωτικό 

τομέα. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσφορά ενός ευρύτατου θεωρητικού και πρακτικού 

οπλοστασίου τραπεζικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών γνώσεων, καθώς και την 

ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος. Η επίτευξη του 

επιδιωκόμενου σκοπού θα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια νέα γενιά διευθυντικών 

στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να 

διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και 

στρατηγικές σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και έχει σχεδιαστεί για διευθυντικά στελέχη, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες 

τις απαιτούμενες τραπεζικές, λογιστικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις και δεξιότητες, που 

χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Οι συμμετέχοντες στο 
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πρόγραμμα αυτό θα είναι στελέχη, που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας 

θέσης εργασίας τους, στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην 

οποία απασχολούνται και άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα 

χρηματοοικονομικά εργαλεία για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. 

Για το σκοπό της προσφοράς διεθνώς του ανωτέρου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, 

τα δύο Πανεπιστήμια και συγκεκριμένα η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ και η Σχολή 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στο γνωστικό αντικείμενο των οποίων εμπίπτει το 

προσφερόμενο ΠΜΣ, δεσμεύονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τα μέσα που διαθέτουν σε 

φοιτητές, διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 500 

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της Ελλάδας ή της Κύπρου ή ομοταγών ιδρυμάτων άλλων 

χωρών. 

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι απαραίτητη, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η 

επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., 

οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:  

Τηλ.: 2610 367315 - fax: 2610 367110 

Email: tlx@eap.gr 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας  

Τηλ.: 00357 22841659, 00302610367-322-321-316 και 6983021568 

email: mbaf@unic.ac.cy 

 

Διάρθρωση 

1ο έτος σπουδών   

mailto:tlx@eap.gr
mailto:mbaf@unic.ac.cy
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ΤΛΧ51Β Διοίκηση Τραπεζικών Οργανισμών  (Y¹, 20 ECTS) 

ΤΛΧ53 Λογιστική Ι   (Y, 20 ECTS) 

ΤΛΧ52Β Χρηματοοικονομική   (Y, 20 ECTS) 

2ο έτος σπουδών  

ΤΛΧ54 Λογιστική ΙΙ   (Y, 20 ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Y, 40 ECTS) 

 Σημείωση:  

Υ¹: Υποχρεωτική  

 

Οδηγίες δήλωσης ΘΕ 

Μπορείτε να επιλέγετε από μία έως τρεις ΘΕ το έτος. 

Οι ΘΕ πρέπει να επιλεγούν με την εξής σειρά: ΤΛΧ51Β, ΤΛΧ53, ΤΛΧ52Β, ΤΛΧ54 και τέλος τη 

διπλωματική εργασία. 

Στο α’ έτος σπουδών, αν επιλέξετε μία ΘΕ αυτή πρέπει να είναι η ΤΛΧ51Β. Αν επιλέξετε δύο ΘΕ 

πρέπει να επιλέξετε τις ΘΕ ΤΛΧ51Β και ΤΛΧ53 ενώ επιθυμείτε να εγγραφείτε και σε τρίτη ΘΕ 

πρέπει να επιλέξετε και την ΤΛΧ52Β. 

Στο β’ έτος σπουδών μπορείτε να επιλέξετε την ΤΛΧ54 παράλληλα με την εκπόνηση της 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, υπό την προϋπόθεση η εξέταση/παρουσίαση της 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας να πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 

όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου έτους 

και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους. 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων 

Θ.Ε., καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Διευκρινίζεται ότι για την ολοκλήρωση του προγράμματος σε δύο ακαδημαϊκά έτη θα πρέπει στο 

α’ έτος να επιλέξετε τρεις ΘΕ και στο β’ έτος την τελευταία ΘΕ παράλληλα με την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΤΛΧ51Β ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Κωδικός ΘΕ: ΤΛΧ51Β 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

- Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

- Οργάνωση και Διοίκηση Τραπεζικών Οργανισμών 

- Στρατηγικές Τραπεζικής Ανάπτυξης 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 

70%. 
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ΤΛΧ53 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 

Κωδικός ΘΕ: ΤΛΧ53 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

- Χρηματοοικονομική Λογιστική 

- Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 

- Προχωρημένη Λογιστική 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 

70%. 

 

ΤΛΧ52Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

Κωδικός ΘΕ: ΤΛΧ52Β 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

- Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

- Ανάλυση Επενδύσεων 

- Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 

70%. 

 

ΤΛΧ54 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 

Κωδικός ΘΕ: ΤΛΧ54 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

- Λογιστική Εταιριών 

- Διοικητική Λογιστική 

- Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 
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30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 

70%. 

 

 

 ΚΟΙΝΟ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ : "MSC IN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT" 

 

SCOPE OF THE MASTER PROGRAMME 

Enterprise Risk Management is increasingly being recognized as the key for achieving and driving 

sustainable organizational performance, regardless if the organization is active in the public sector 

or the private sector and industrial domains. 

This Master's Programme in Risk Management is designed around four year-long thematic units 

and a Master's thesis, which capture the essential knowledge, and skills that are essential to a 

competent and contemporary Chief Risk Officer in any type of organization or enterprise. The 

Programme is designed to provide formal education contemporary Risk Management and its 

natural extensions to Crisis and Emergency Management to graduates. 

 

Learning Outcomes 

On successful completion of the Master in Risk Management students will be able to: 

- Understand the role of the Chief Risk Officer 

- Understand the main issues concerning Organizational Analysis, Crisis Protocols and 

Procedures 

- Understand the main issues concerning Continuity Planning and Preparedness Training 

- Use Essential Qualitative and Quantitative Techniques 

- Understand the main issues concerning Risk Identification, Risk Evaluation and Risk 

Treatment 

- Understand the main issues concerning Risk Information Systems and Technologies 

 

Entry Requirements 

Offered positions: 100 

- Applicants must hold an undergraduate degree from a valid/recognized higher education 

institution. 

- All candidates must have a very good knowledge of the English language and knowledge of a 

European/International language in order to be able to attend successfully the programme.   

Note: 

Where previously mentioned: 

a. Graduates of Universities or Technological Educational Institutes’ departments are all the 

degree holders of Greek Universities and Technological Educational Institutes’ departments as 

well as anyone with equivalent foreign degree recognised by the Hellenic NARIC (Hellenic National 

Academic Recognition and Information Center – DOATAP/former DIKATSA) or the Technical 

Training Institute (ITE), respectively, or holders of the first cycle of study of the above-mentioned 

departments of accredited foreign institutions*. 

b. Graduates of Universities or Technological Educational Institutes are all the degree holders of 

Greek Universities or Technological Educational Institutes, as well as anyone with equivalent 

foreign degree recognised by the Hellenic NARIC (Hellenic National Academic Recognition and 

Information Center – DOATAP/former DIKATSA) or the Technical Training Institute (ITE), 

respectively, or holders of the first cycle of study of accredited foreign institutions*. 
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The term “Universities” refers to University Schools, Technical Universities and the School of Fine 

Arts. 

*N.B.: Pursuant to par. 7, art. 34 of Law No. 4485/2017 “No Postgraduate Diploma shall be 

awarded to a student whose first cycle degree from a foreign institution has not been recognised 

by the Hellenic National Academic Recognition and Information Center (Hellenic NARIC), under 

Law No. 3328/2005 (Α80)”. 

 

Teaching Language 

The Master programme in "Enterprise Risk Management" is offered in the English language. 

 

Duration of the programme  

The minimum duration of the programme is two (2) years. 

 

European Credit Transfer System – ECTS 

120 ECTS 

 

Contact: 

Tel.: +35722411711 

E-mail: admissions@ouc.ac.cy 

 

Modules’ contents 

Year 1  

ERM50 Organization and Management - The Environment of Risk Management (C¹, 20 ECTS) 

ERM60 Advanced Quantitative Methods for Managers (C, 20 ECTS) 

ERM51 Risk Management and Risk Management Standards (C, 20 ECTS) 

Year 2  

ERM61 Crisis Management and Business Continuity Planning (C, 20 ECTS) 

ERMDE Master's Thesis   (C, 40 ECTS) 

Note: 

C¹: Compulsory  

 

Programme Structure 

For the successful completion of the Master programme, students must follow and successfully 

pass examinations in four (4) compulsory Modules (credited with 20 ECTS per module) and the 

Master’s Thesis (credited with 40 ECTS). 

Students are required to prepare four written assignments in each Module under the supervision 

and guidance of a tutor and if they gain the necessary grades they become eligible to participate 

in the final exams. 

The University's academic year begins in mid-September and ends in June, with the final written 

exams at the end of the year in May. 

The selection of 60 ECTS per academic year is equivalent to full-time, whereas the selection of less 

than 60 ECTS per academic year is considered as part-time. 

 

Modules’ Content 

ERM50 ORGANIZATION AND MANAGEMENT - THE ENVIRONMENT OF RISK MANAGEMENT 

Module Code: ERM50 

ECTS Credit Points: 20 

mailto:admissions@ouc.ac.cy
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Module Type: Compulsory 

Offered for the academic year: First (1st) 

Language: English 

General Description 

This thematic unit presents important issues related to the economic environment in which a firm 

operates, focusing on concepts and practices of the modern firms’ Management and Human 

Resource Management. 

Learning Outcomes 

The purpose of this thematic unit is to provide students a modern economic framework for 

analyzing a variety of problems that managers face in today's business environment, as well as to 

emphasize the strategic and coordinating role of a management executive. 

Prerequisites: There are no prerequisites for this module. 

 

ERM60 ADVANCED QUANTITATIVE METHODS FOR MANAGERS 

Module Code: ERM60 

ECTS Credit Points: 20 

Module Type: Compulsory 

Offered for the academic year: First (1st) 

Language: English 

General Description 

The objective of this thematic unit is to provide the general framework of quantitative methods 

and their application in business applications. Furthermore, this sub module describes the analytic 

methods managers use in a wide variety of decision situations. 

Learning Outcomes 

The purpose of this thematic unit is to help students understand how a model is built up, how it is 

specified, how it is estimated and finally how it is tested using diagnostic tools, which test how 

well a specified model fits the data. 

Prerequisites: There are no prerequisites for this module. 

 

ERM51 RISK MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT STANDARDS 

Module Code: ERM51 

ECTS Credit Points: 20 

Module Type: Compulsory 

Offered for the academic year: First (1st) 

Language: English 

General Description 

This thematic unit presents important issues related to Risk Management Standards and Risk 

Management Information Systems and Technologies. 

Learning Outcomes  

On successful completion of this thematic unit, students will be able to understand the main 

issues concerning Risk Standards Evolution, Integrating risk management in organizational 

functions as well as Decision Support and Executive Information Systems. 

Prerequisites: There are no prerequisites for this module. 

 

ERM61 CRISIS MANAGEMENT AND BUSINESS CONTINUITY PLANNING 

Module Code: ERM61 

ECTS Credit Points: 20 



  

334 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

Module Type: Compulsory 

Offered for the academic year: Second (2st) 

Language: English 

General Description 

The objective of this thematic unit is to provide the general framework of Crisis Management and 

Business Continuity Planning 

Learning Outcomes 

 On successful completion of this thematic unit, students will be able to understand the main 

issues concerning Organizational Analysis, Crisis Protocols and Procedures, Continuity Planning 

and Preparedness Training 

Prerequisites: There are no prerequisites for this module. 

 

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ 

ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ»  

 

Αντικείμενο – Σκοπός  

Το κοινό εξ αποστάσεως Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (εφεξής Π.Μ.Σ.) 

«Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων 

επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο θα έχουν τη δυνατότητα να 

ειδικευτούν στη διαχείριση ηλικιωμένων και πασχόντων από χρόνια νοσήματα, ένα τομέα που 

παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντικά προβλήματα. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι ο 

εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην 

παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας και στην εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην διαχείριση 

της γήρανσης και των χρόνιων νοσημάτων και στην προαγωγή της υγείας και της ποιότητας της 

ζωής. Το Π.Μ.Σ. προσφέρει εξειδίκευση η οποία θα καλύψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες 

και θα συμβάλει στην αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές: 

 Θα διαθέτουν σε ικανοποιητικό βαθμό σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες σε πεδία των 

Επιστημών της Υγείας και της κοινωνικής πολιτικής. 

 Θα είναι σε θέση να αξιολογούν κριτικά κοινωνικά, οικονομικά, ηθικά και πολιτισμικά 

θέματα στο πλαίσιο της φροντίδας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων. 

 Θα αναγνωρίζουν ικανοποιητικά θέματα που σχετίζονται με τη νοσηρότητα της 

γήρανσης και τις οικονομικές συνέπειές της. 

 Θα ανακαλούν το περιεχόμενο και την πρακτική εφαρμογή του νομικού πλαισίου που 

διέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα των ηλικιωμένων και των χρονίως πασχόντων. 

 Θα αναγνωρίζουν το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που 

καταρτίζουν οι μονάδες φροντίδας χρονίως πασχόντων και ηλικιωμένων και θα 

διακρίνουν τις παραμέτρους που επηρεάζουν επιχειρησιακές  και επενδυτικές 

αποφάσεις.  

 Θα είναι σε θέση εφαρμόζουν αποτελεσματικά σύγχρονα ερευνητικά εργαλεία. 

 

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Master of Science (MSc) 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 
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- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0921- Care of elderly and of disabled adults 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο: 200 

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 200 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ιατρικής ΑΕΙ, Φαρμακευτικής ΑΕΙ, Οδοντιατρικής ΑΕΙ, 

Βιολογίας ΑΕΙ, Βιοχημείας ΑΕΙ, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ΑΕΙ, Μοριακής Βιολογίας 

& Γενετικής ΑΕΙ, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ΑΕΙ, Βιοτεχνολογίας ΑΕΙ, 

Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας ΑΕΙ, Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής ΑΕΙ, Ειδικής Αγωγής ΑΕΙ, 

Ψυχολογίας ΑΕΙ, Νοσηλευτικής ΑΕΙ, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ, Κοινωνικής 

Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΑΕΙ, Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ, Κοινωνικής Πολιτικής ΑΕΙ, 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής AEI, Κοινωνιολογίας ΑΕΙ, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & 

Ιστορίας ΑΕΙ, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ΑΕΙ, 

Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΑΕΙ, Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών ΑΕΙ, Επιστήμης 

Τροφίμων & Διατροφής AΕΙ, Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ, Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ, Επισκεπτριών/ων 

Υγείας ΤΕΙ, Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας- Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ, Δημόσιας Υγείας και 

Κοινοτικής Υγείας – Κοινοτικής Υγείας ΤΕΙ, Εργοθεραπείας ΤΕΙ, Λογοθεραπείας ΤΕΙ, Διατροφής και 

Διαιτολογίας ΤΕΙ, Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ, Νοσηλευτικής ΤΕΙ, Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ, 

Ραδιολογίας Ακτινολογίας ΤΕΙ. 

Άλλων συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. τμημάτων των Α.Ε.Ι. της 

ημεδαπής ή πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Πτυχιούχοι αντίστοιχων, συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ., τμημάτων 

των Τ.Ε.Ι.. 

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται αποδεδειγμένη καλή γνώση της 

Αγγλικής σε επίπεδο Β2, καθώς μέρος του διδακτικού υλικού προσφέρεται στην αγγλική 

γλώσσα.  

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

Απόδειξη καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)  



  

336 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται με 

βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός 

προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 

185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 

116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄), ως 

εξής: 

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

ή 

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN 

ή 

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από 

τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή 

της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή 

αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας 

της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε 

τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες 

υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο 

αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα 

είναι η Αγγλική. 

Γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) τουΠανεπιστημίουτου CAMBRIDGE. 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, τουΠανεπιστημίουτου CAMBRIDGE. 

• International English Language Testing System (IELTS) απότο University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia 

μεβαθμολογίααπό 5,5 έως 6,5. 

• Business English Certificate - Vantage (BEC Vantage) απότο University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES). 

•(ECCE) EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH τουΠανεπιστημίου 

MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA). 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 

PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του 

EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2). 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -

COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -

COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & 

GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται 

αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). 

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογίααπό 505 έως 780 

του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 

Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEFR B2). 
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• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που 

η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό 

“Distinction” ή “Credit”. 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent 

level B2) (μέχρι 31.8.2009). 

• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). 

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 

• Michigan State University - Certificate of English Language Competency (MSU - CELC): CEF B2. 

• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS). 

• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse 

Awards). 

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 

• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 

Speaking). 

• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογίααπό 80 έως 90 του 

CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS. 

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογίααπό 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN 

Language ASSESSMENTS. 

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). 

• GA Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL 

International (Classic B2). 

• Β2 Language Cert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) 

(Communicator B2) καιΒ2 Language Cert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) 

(Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. 

 

Πιστωτικές μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.  

 

Διάρκεια φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι 

τέσσερα (4) εξάμηνα. Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του κοινού ΠΜΣ ορίζεται 

στα έξι (6) έτη. 

 

Γλώσσα διδασκαλίας 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική.  

 

Διδακτικό Υλικό 

Το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται αποκλειστικά ψηφιακά. Πρόκειται για εγχειρίδια και 

επιστημονικά άρθρα τα οποία από τη μια καλύπτουν τα δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας 

ανά πεδίο και από την άλλη είναι κατάλληλα για εκπαιδευτική χρήση στα πλαίσια ενός 

διδακτικού εξαμήνου σε ένα ΠΜΣ. Το υλικό παρέχεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

υπηρετώντας τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μέσω αυτής προσφέρεται επίσης, 

κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των φοιτητών στη μελέτη 
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και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό υλικό, ερωτήσεις και 

ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και μελέτες περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:  

Τηλ.: 2610 367312 - Fax: 2610367110 – e-mail: gxn@eap.gr 

Γενικές Πληροφορίες:  

 τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367650 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση του Προγράμματος 

A’ Εξάμηνο: 30 ECTS 

ΓΧΝ10 Φυσιολογία (Υ¹, 10 ECTS) 

Επιλογή δύο (2) ΘΕ από τις ακόλουθες προσφερόμενες: 

ΓΧΝ11 Παθολογία της γήρανσης-γηριατρική (Ε², 10 ECTS) 

ΓΧΝ12 Ψυχολογία - Συμβουλευτική (Ε, 10 ECTS) 

ΓΧΝ13 Κοινωνική γεροντολογία (Ε, 10 ECTS) 

 

Β’ Εξάμηνο: 30 ECTS 

ΓΧΝ20 Νευρολογικές, ψυχιατρικές διαταραχές (Υ, 10 ECTS) 

Επιλογή δύο (2) ΘΕ από τις ακόλουθες προσφερόμενες: 

ΓΧΝ21 Αναπνευστικές, καρδιαγγειακές διαταραχές (Ε, 10 ECTS) 

ΓΧΝ22 Σακχαρώδης διαβήτης, Νεφρική ανεπάρκεια, Μεσογειακή 

αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία 

(Ε, 10 ECTS) 

ΓΧΝ23 Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου - Υποστήριξη του τέλους της ζωής (Ε, 10 ECTS) 

 

Γ’ Εξάμηνο: 30 ECTS 

ΓΧΝ30 Οικονομικά της υγείας (Υ, 10 ECTS) 

Επιλογή δύο (2) ΘΕ από τις ακόλουθες προσφερόμενες: 

ΓΧΝ31 Ανθρώπινα δικαιώματα και Σύλλογοι ασθενών (Ε, 10 ECTS) 

ΓΧΝ32 Ασφαλιστικοί φορείς- Δομές υποστήριξης (Ε, 10 ECTS) 

ΓΧΝ33 Χρηματοοικονομική διαχείριση μονάδων υγείας (Ε, 10 ECTS) 

 

Δ΄ Εξάμηνο: 30 ECTS 

ΓΧΝΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30 ECTS) 

Σημειώσεις: 

Υ¹ : Υποχρεωτική 

Ε² : Επιλογής 

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.  

Οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν τις ενότητες του 1ου εξαμήνου στη συνέχεια μπορούν να 

εγγραφούν σε ενότητες τους 2ου εξαμήνου κοκ έως το 4ο εξάμηνο. 

1ο εξάμηνο: Υποχρεωτική παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΓΧΝ10 και επιλογή 2 

Θεματικών Ενοτήτων από τις ΘΕ: ΓΧΝ11, ΓΧΝ12, ΓΧΝ13. 

2ο εξάμηνο: Υποχρεωτική παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΓΧΝ20 και επιλογή 2 

Θεματικών Ενοτήτων από τις ΘΕ: ΓΧΝ21, ΓΧΝ22, ΓΧΝ23. 

3ο εξάμηνο: Υποχρεωτική παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΓΧΝ30 και επιλογή 2 

Θεματικών Ενοτήτων από τις ΘΕ: ΓΧΝ31, ΓΧΝ32, ΓΧΝ33. 

mailto:gxn@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούν πρώτα τις Θ.Ε. προηγούμενων εξαμήνων 

και κατόπιν να δηλώνουν τις Θ.Ε. επόμενου εξαμήνου ή να επιλέγουν όσες τους έχουν απομείνει 

από το/α προηγούμενο/α εξάμηνο/α και να συμπληρώνουν την επιλογή τους με Θ.Ε. επόμενου 

εξαμήνου. Στο τέταρτο εξάμηνο, για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας απαιτείται η 

επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. που προσφέρονται στα τρία πρώτα εξάμηνα. 

 

Περιγραφές των Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) 

 

ΓΧΝ10: Φυσιολογία 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ10 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10  

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο ) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Κυτταρική φυσιολογία  

 Φυσιολογία συστημάτων  

 Επιδράσεις του περιβάλλοντος στην υγεία 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.  

 

ΓΧΝ11: Παθολογία της γήρανσης-γηριατρική 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ11 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10  

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο ) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Παθολογία γήρανσης 

 Συνήθη νοσήματα στην τρίτη ηλικία 

 Προγράμματα αποκατάστασης 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.  

 

ΓΧΝ12: Ψυχολογία - Συμβουλευτική 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ12 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10  

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο ) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Ψυχολογία ατόμων τρίτης ηλικίας, χρονίως πασχόντων 

 Συμβουλευτική υπερηλίκων, χρονίως πασχόντων 

 Λειτουργία ομάδας υποστήριξης ατόμων τρίτης ηλικίας  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.  

 

ΓΧΝ13: Κοινωνική γεροντολογία 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ13 
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Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10  

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο ) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Κοινωνική φροντίδα 

 Υπηρεσίες υγείας για ηλικιωμένους 

 Δομές υποστήριξης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.  

 

ΓΧΝ20: Νευρολογικές, ψυχιατρικές διαταραχές 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ20 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10  

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Νευραλγικά εκφυλιστικά νοσήματα  

 Ψυχιατρικές διαταραχές (κατάθλιψη)  

 Αποκατάσταση ασθενών με νευρολογικά και ψυχιατρικά νοσήματα, επανένταξη 

νευροψυχιατρικών ασθενών 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.  

 

ΓΧΝ21: Αναπνευστικές, καρδιαγγειακές διαταραχές 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ21 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10  

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Αναπνευστικά χρόνια νοσήματα 

 Καρδιακά νοσήματα (έμφραγμα, ισχαιμικά, υπερ- λιπιδαιμίες) 

 Αγγειακά νοσήματα (εγκεφαλικό επεισόδιο, αγγειακές διαταραχές) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.  

 

ΓΧΝ22: Σακχαρώδης διαβήτης, Νεφρική ανεπάρκεια, Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική 

αναιμία 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ22 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10  

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης παρακολούθησης ασθενών  

 Αγγειακές βλάβες  

 Νεφρολογικές διαταραχές 
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Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.  

 

ΓΧΝ23: Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου - Υποστήριξη του τέλους της ζωής 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ23 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10  

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Χρόνιος πόνος  

 Πνευματικότητα, ψυχολογική υποστήριξη χρονίως πασχόντων  

 Υποστήριξη του τέλους της ζωής 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.  

 

ΓΧΝ30: Οικονομικά της υγείας 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ30 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10  

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο ) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Κρατική παρέμβαση και σύστημα υγείας  

 Ο ρόλος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης  

 Ο ρόλος της δευτεροβάθμιας περίθαλψης 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.  

 

ΓΧΝ31: Ανθρώπινα δικαιώματα και Σύλλογοι ασθενών 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ31 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10  

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο ) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Οριοθέτηση, Ιστορική Αναδρομή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεθνείς Οργανισμοί  

 Θεμελιώδη δικαιώματα (ατομικά, οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά)  

 Αυτοβοήθεια και Σύλλογοι Ασθενών (Αυτοβοήθεια, Δικαιώματα ηλικιωμένων, ασθενών 

και χρονίως πασχόντων, καλές πρακτικές συλλόγων ασθενών) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.  

 

ΓΧΝ32: Ασφαλιστικοί φορείς- Δομές υποστήριξης 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ32 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10  

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο ) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Φιλοσοφία και δομή της κοινωνικής ασφάλισης  
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 Φιλοσοφία και δομή της ιδιωτικής ασφάλισης  

 Κέντρα αποκατάστασης 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.  

 

ΓΧΝ33: Χρηματοοικονομική διαχείριση μονάδων υγείας 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ33 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10  

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο ) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Χρηματοοικονομική πληροφόρηση  

 Χρήση στοιχείων κόστους για προγραμματισμό και λήψη αποφάσεων  

 Αξιολόγηση επενδυτικών έργων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.  

 

ΓΧΝ ΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΧΝ ΔΕ 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική  

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου. 

 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ  

 

Αντικείμενο – Σκοπός: 

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με ζητήματα 

κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και πολιτισμικών 

σπουδών του αθλητισμού και των σπορ, μέσω της διασύνδεσης θεωρητικής γνώσης και 

ερευνητικής πρακτικής. 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, 

Ανθρωπολογία» (Α.Σ.Κ.) στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με ζητήματα 

κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και πολιτισμικών 

σπουδών του αθλητισμού και των σπορ, μέσω της διασύνδεσης θεωρητικής γνώσης και 

ερευνητικής πρακτικής. 

Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην 

κατάρτιση επιστημόνων 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 πολιτισμική 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, ιστορικών και 



  

343 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού. Στόχος 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 δομές 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 κοινωνικοποίησης, κοινωνικής ένταξης και δια-πολιτισμικού αναστοχασμού. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

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

- Να κατανοούν τις βασικές έννοιες, θεωρίες και μεθόδους, καθώς και τα ερευνητικά 

πεδία (topics) της ιστορίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και πολιτισμικών σπουδών 

του αθλητισμού 

- Να αντιλαμβάνονται τις σύνθετες ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις των 

σύγχρονων σπορ 

- Να διερευνήσουν κριτικά τις ιστορικές και κοινωνικές διαδικασίες παραγωγής και 

κατανάλωσης των αθλητικών πρακτικών, του αθλητικού θεάματος και των αθλητικών 

προϊόντων 

- Να γνωρίζουν τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, αλλά και τις 

επιστημονικές εξελίξεις της ύστερης νεωτερικότητας που συνέβαλαν στην 

επαναδιαπραγμάτευση του σώματος και του κοινωνικού φύλου 

- Να κατανοούν τη σημασία της φυσικής αγωγής στη διαμόρφωση της αθλητικής 

κουλτούρας, των αθλητικών ταυτοτήτων και των κοινωνικών χρήσεων του αθλητισμού 

και των σπορ 

- Να περιγράφουν τις νέες τάσεις της αθλητικής βιομηχανίας στο πλαίσιο της 

επαγγελματοποίησης και παγκοσμιοποίησης των σπορ 

- Να εξετάζουν κριτικά τη δομή, οργάνωση και λειτουργία, καθώς και τον ευρύτερο 

κοινωνικό και πολιτισμικό ρόλο των αθλητικών θεσμών και πρακτικών, αλλά και των 

φίλαθλων κοινοτήτων 

- Να γνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές, τα σύνθετα αίτια και τις πολλαπλές συνέπειες 

της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και του κοινωνικού ελέγχου στους αθλητικούς 

χώρους 

- Να αξιολογούν κριτικά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και τις πολιτικές που 

εφαρμόζονται στο χώρο του αθλητισμού 

- Να γνωρίζουν τους κύριους άξονες του θεωρητικού προβληματισμού και την αντίστοιχη 

ερευνητική ατζέντα των κοινωνικών επιστημών για το σώμα και το κοινωνικό φύλο, με 

βάση τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 

- Να γνωρίζουν εθνογραφικά και μικροκοινωνιολογικά παραδείγματα που καταδεικνύουν 

τις πολλαπλές και σύνθετες κοινωνικές και πολιτισμικές σημασιοδοτήσεις (έμφυλες, 

ταξικές, εθνο-πολιτισμικές, φυλετικές) που συνδέονται με το σώμα και το κοινωνικό 

φύλο, τις επιτελέσεις και τις μεταμορφώσεις τους 

- Να γνωρίζουν εθνογραφικά και μικροκοινωνιολογικά παραδείγματα που καταδεικνύουν 

το σώμα και το κοινωνικό φύλο ως πεδία πολιτικών διεκδικήσεων και συγκρούσεων 

- Να αξιολογούν τη σημασία της φυσικής αγωγής στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 

- Να κατανοούν το ρόλο, την επιρροή και τη σημασία του αθλητισμού στην σύγχρονη 

ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση 

- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εμπειρικές κοινωνικές έρευνες στο χώρο του 

αθλητισμού και της φυσικής αγωγής 
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- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής παρέμβασης και ανάπτυξης 

μέσω του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο 

- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα σωματικής αγωγής στην εκπαίδευση 

 

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Master of Science (MSc) 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Διάρκεια φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι 

τέσσερα (4) εξάμηνα. 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0388 - Inter-disciplinary programmes and qualifications 

involving social sciences, journalism and information/ 0388 - Διεπιστημονικό πρόγραμμα 

στους τομείς: 

0314 Sociology and cultural studies 

0312 Political sciences and civics 

0222 History and archaeology 

0114 Teacher training with subject specialisation 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο: 150 

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 150 

Γίνονται δεκτοί: 

1.Απόφοιτοι ΑΕΙ των Τμημάτων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (συμπεριλαμβάνονται 

οι απόφοιτοι των Προγραμμάτων Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών», «Σπουδές 

στον Ελληνικό Πολιτισμό», «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», «Ισπανική Γλώσσα και 

Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών 

Νομικής) 

2. Απόφοιτοι ΑΕΙ των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής. 

3. Άλλων συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. τμημάτων των Α.Ε.Ι. 

4. Πτυχιούχοι αντίστοιχων, συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του ΠΜΣ τμημάτων ΤΕΙ. 

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών είναι η ελληνική. 

Για την επιτυχή παρακολούθηση των ΘΕ του ΜΠΣ απαιτείται, επιπλέον της γλώσσας 

διδασκαλίας, η καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 
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αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

 Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».  

 

Διδακτικό Υλικό 

Το διδακτικό υλικό είναι στο σύνολό του ψηφιακό και παρέχεται μέσω των Ηλεκτρονικών Χώρων 

Εκπαιδευτικής Διαδικασίας του ΕΑΠ (πλατφόρμα Study).  Το υλικό περιλαμβάνει: 

1. Επιλεγμένα κείμενα (σε μορφή pdf ή σε μορφή υπερσυνδέσμου) 

2. Παρουσιάσεις (σε μορφή PowerPoint)   

3. Βίντεο 

4. Φωτογραφίες  

5. Φύλλα αυτοαξιολόγησης (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης-

σωστού/λάθους)   

Επίσης, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΕΑΠ παρέχονται στους φοιτητές ψηφιακά εργαλεία 

συμμετοχής στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως:  

1. Χώροι συζήτησης (forum) 

2. Ημερολόγιο (Journal) 

3. Δυναμικά υπερκείμενα (Wiki) 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

Τηλ.: 2610 367316, - fax: 2610 367110 e-mail: ask@eap.gr 

Γενικές Πληροφορίες: 

 τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367650 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση 

1ο Εξάμηνο  

ΑΣΚ50 Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του αθλητισμού και των σπορ   (Υ¹, 10 ECTS)   

ΑΣΚ51 Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία του αθλητισμού και των σπορ: θεωρία 

και μέθοδος   

(Υ, 10 ECTS) 

ΑΣΚ52 Ιστορία της Φυσικής Αγωγής   (Υ, 10 ECTS) 

2ο  Εξάμηνο   

ΑΣΚ53 Κοινωνικές  και πολιτικές λειτουργίες της Φυσικής Αγωγής   (Υ, 10 ECTS) 

ΑΣΚ54 Οι φίλαθλοι και οι κόσμοι τους I: η κοινωνική οργάνωση και  εξέλιξη των 

κοινοτήτων οπαδών   

(Υ, 10 ECTS) 

ΑΣΚ55 «Παραβατικότητα» και «βία» στους αθλητικούς χώρους   (Υ, 10 ECTS) 

3ο  Εξάμηνο   

ΑΣΚ60 Οι φίλαθλοι και οι κόσμοι τους II: οπαδικές ταυτότητες και κουλτούρα   (Υ, 10 ECTS) 

mailto:ask@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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ΑΣΚ61 Ζητήματα κοινωνικού ελέγχου στους αθλητικούς χώρους   (Υ, 10 ECTS) 

ΑΣΚ62 Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία του σώματος και του φύλου   (Υ, 10 ECTS) 

4ο Εξάμηνο  

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία   (Υ, 30 ECTS) 

Σημείωση: 

Υ¹: Υποχρεωτική  

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.: 

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) ΘΕ το εξάμηνο. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου εξαμήνου 

και κατόπιν να δηλώνετε ΘΕ επόμενου ή να  επιλέγετε ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει 

(από το προηγούμενο εξάμηνο). 

Η δήλωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και 

των τεσσάρων ΘΕ του προγράμματος. 

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι απαραίτητη η επιτυχής παρακολούθηση όλων των 

ΘΕ και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.  

Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 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 ή/και αρχειακή έρευνα ή σε πρωτότυπη κριτική 

ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΣΚ50: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΡ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΚ 50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Σύμφωνα με την κυρίαρχη αντίληψη, ο αθλητισμός αποτελεί ένα «οικουμενικό» και 

«διαχρονικό» φαινόμενο, η γενεαλογία του οποίου ανάγεται στις προνεωτερικές μορφές 

σωματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, όπως έχει δείξει η σύγχρονη έρευνα, η γέννηση του 

αθλητισμού όπως τον γνωρίζουμε σήμερα συνδέεται με ευρύτερες κοινωνικές, πολιτισμικές, 

οικονομικές και πολιτικές διαδικασίες που έλαβαν χώρα στη βιομηχανική Δύση.  

Στο πλαίσιο αυτό, εμφανίζονται καταρχήν στην Αγγλία του 18ου και 19ου αιώνα τα σύγχρονα 

σπορ μέσα από μια διαδικασία ρήξης και όχι συνέχειας με προγενέστερες μορφές σωματικής 

δραστηριότητας. Η βασική ειδοποιός διαφορά τους είναι η συστηματοποίηση των κανόνων τους, 

κάτι που εκτός των άλλων επιτρέπει τον έλεγχο της βίας, ο έντονα αγωνιστικός χαρακτήρας τους, 

αλλά και η αυτονόμησή τους από ευρύτερες θρησκευτικές και τελετουργικές πρακτικές, κάτι που 

αναδεικνύει ως μοναδικό σκοπό τους την «ευχαρίστηση» που αυτά προσφέρουν στους 

συμμετέχοντες.   

Με αφετηρία την περίπτωση της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, η Θ.Ε. αναπτύσσεται σε δύο 

αλληλένδετους θεματικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά στις ιστορικές διαδικασίες διαμόρφωσης, 

διάδοσης και θεσμοθέτησης του αθλητισμού και των σπορ.  Ο δεύτερος στις κοινωνικές, 

πολιτισμικές και πολιτικές-ιδεολογικές διαστάσεις που χαρακτηρίζουν κατά περιόδους το πεδίο 

του αθλητισμού.  
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι 

φοιτητές αναμένεται να: 

- Εξετάζουν τη θέση του αθλητισμού και των σπορ στο πλαίσιο της σύγχρονης ιστορικής 

έρευνας  

- διακρίνουν τα κύρια επιστημονικά παραδείγματα ιστορικής έρευνας του αθλητισμού και 

των σπορ  

- αναγνωρίζουν τους κύριους θεωρητικούς και εμπειρικούς άξονες της ιστορικής έρευνας 

του αθλητισμού και των σπορ  

- διερευνούν τις ιστορικές διαδικασίες διαμόρφωσης, διάδοσης και θεσμοθέτησης του 

αθλητισμού και των σύγχρονων σπορ στο πλαίσιο της νεωτερικότητας  

- αξιολογούν τη σημασία του αθλητισμού και των σπορ στη διαμόρφωση των σύγχρονων 

κοινωνιών.   

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

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

- Οι ιστορικές διαδικασίες γέννησης των σύγχρονων σπορ 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΑΣΚ51: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΡ:  

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΚ 51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες/ές και οι 

φοιτήτριες αναμένεται: 

- Να γνωρίζουν τις πολλαπλές και σύνθετες κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και 

πολιτικές διαστάσεις του αθλητισμού και των σπορ και τις μεταξύ τους διασυνδέσεις   

- Να γνωρίζουν τους κύριους άξονες του θεωρητικού προβληματισμού και την αντίστοιχη 

ερευνητική ατζέντα των κοινωνικών επιστημών για τον αθλητισμό και τα σπορ, με βάση 

τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία  

- Να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους αθλητικής κοινωνικής έρευνας, τη σύνδεση κάθε 

μιας με επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα και τις αντίστοιχες πηγές ερευνητικού υλικού  

- Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν κοινωνικές και ιστορικές μικρο-

έρευνες σχετικές με τον αθλητισμό και τα σπορ.   

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Ζητήματα κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας του αθλητισμού και των σπορ 

- Αθλητισμός και σπορ: μέθοδοι και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας πεδίου  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την Θ.Ε.. 

 

ΑΣΚ52: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΚ 52 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής 

ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτήτριες/ές θα είναι σε θέση: 

- Να συνδέουν τις διαδικασίες εξέλιξης της Φυσικής Αγωγής με διαφορετικές ιστορικές 

περιόδους  

- Να κατανοούν το ρόλο, την επιρροή και τη σημασία της φυσικής αγωγής και του 

αθλητισμού στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση 

- Να κατανοούν τη στενή  διασύνδεση του πεδίου της Φυσικής Αγωγής με τις 

εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες της κάθε περιόδου  

- Να αντιλαμβάνονται τις πολλαπλές αλυσίδες σημαινόντων που συμπυκνώνουν τα 

νοήματά τους στις κομβικές έννοιες: Σωμασκία Γυμναστική, Σωματική Αγωγή και  Φυσική 

Αγωγή 

- Να αξιολογούν και να αξιοποιούν ερευνητικά ευρήματα 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της Φυσικής Αγωγής  

- Ιστορική εξέλιξη της Φυσικής Αγωγής στην εκπαίδευση 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την Θ.Ε.. 

 

ΑΣΚ53: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΚ 53 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής 

ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτήτριες/ές θα είναι σε θέση: 

- Να κατανοούν το ρόλο, την επιρροή και τη σημασία της φυσικής αγωγής και του 

αθλητισμού στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση 

- Να κατανοούν τη στενή  διασύνδεση του πεδίου της Φυσικής Αγωγής με τις 

εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες της κάθε περιόδου  

- Να γνωρίζουν και να αναλύουν κριτικά τις διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών για 

τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό 

- Να αξιολογούν και να αξιοποιούν ερευνητικά ευρήματα 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Φυσική Αγωγή και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 

- Φυσική Αγωγή: κατασκευές της ταυτότητας 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την Θ.Ε.. 

 

ΑΣΚ54: ΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΤΟΥΣ I: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΚ 54 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες/ές και οι 

φοιτήτριες αναμένεται: 

- Να γνωρίζουν τις διαδικασίες ιστορικής συγκρότησης των φίλαθλων κοινοτήτων  
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- Να γνωρίζουν τις διαφορές στα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του κοινού 

των διαφορετικών αθλημάτων  

- Να γνωρίζουν τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά θεμέλια της αντίστιξης μεταξύ 

«φιλάθλου» και «οπαδού»  

- Να γνωρίζουν τις διαδικασίες ιστορικής συγκρότησης του οπαδισμού στα δημοφιλή 

ομαδικά αθλήματα, κυρίως στο ποδόσφαιρο  

- Να γνωρίζουν τις μορφές οργάνωσης, τη δομή και λειτουργία των συνδέσμων 

οργανωμένων οπαδών  

- Να γνωρίζουν τη σημασία των Μ.Μ.Ε. στην ανάπτυξη υπερτοπικών, φαντασιακών και 

νοερών φίλαθλων κοινοτήτων 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Ιστορικές και κοινωνικές διαστάσεις της συλλογικής οργάνωσης φιλάθλων και οπαδών  

- Όψεις της οργάνωσης και λειτουργίας των κοινοτήτων οργανωμένων φιλάθλων: η 

κοινωνική συγκρότηση του σύγχρονου οπαδισμού  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την Θ.Ε.. 

 

ΑΣΚ55: «ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΒΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΚ 55 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες/ές και οι φοιτήτριες αναμένεται: 

- Να γνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές «παραβατικότητας» μεταξύ των φιλάθλων   

- Να γνωρίζουν τον εν δυνάμει ρόλο των αθλητών και των αθλητικών παραγόντων στην 

εμφάνιση της «αθλητικής παραβατικότητας» και ειδικότερα της βίας   

- Να γνωρίζουν τις κυρίαρχες και εναλλακτικές αναπαραστάσεις της «παραβατικότητας» 

στο χώρο του αθλητισμού  

- Να γνωρίζουν τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα 

- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αντίστοιχες έρευνες 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Μορφές «παραβατικότητας» στους αθλητικούς χώρους  

- Αναπαραστάσεις και ερμηνείες της «παραβατικότητας» και της «βίας» στους αθλητικούς 

χώρους 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την Θ.Ε.. 

 

ΑΣΚ60: ΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΤΟΥΣ II: ΟΠΑΔΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΚ 60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες/ές και οι φοιτήτριες αναμένεται: 

- Να γνωρίζουν τη σημασία της οπαδικής στράτευσης στη συγκρότηση της αίσθησης του 

εαυτού και της κοινότητας  
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- Να γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ οπαδικής και άλλων μορφών κοινωνικής, πολιτισμικής 

και πολιτικής ταυτότητα 

- Να γνωρίζουν τη σημασία του αθλητισμού ως πεδίου λαϊκής πολιτισμικής δημιουργίας, 

αλλά και ως πηγής έμπνευσης της λόγιας καλλιτεχνικής παραγωγής 

- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μια αντίστοιχη εμπειρική έρευνα 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Το κοινωνικό και πολιτισμικό περιεχόμενο των οπαδικών ταυτοτήτων   

- Συλλογική δράση, αξίες και σύμβολα στις οπαδικές κοινότητες    

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την Θ.Ε.. 

 

ΑΣΚ61: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΚ 61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες/ές και οι 

φοιτήτριες αναμένεται: 

- Να γνωρίζουν το θεσμικό-νομικό, αλλά και το άτυπο πλαίσιο συγκρότησης και 

λειτουργίας των συνδέσμων οργανωμένων οπαδών 

- Να γνωρίζουν το νομικό-θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης της αθλητικής βίας  

- Να γνωρίζουν τους επιμέρους φορείς αντιμετώπισης της αθλητικής βίας  

- Να γνωρίζουν τις διαφορετικές πολιτικές που έχουν κατά καιρούς προταθεί ή/και 

εφαρμοστεί στην Ελλάδα και διεθνώς για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας 

- Να γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ των «θεωρητικών» προσεγγίσεων της «αθλητικής βίας» 

και «παρέκκλισης» και των αντίστοιχων πολιτικών και πρακτικών  

- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αντίστοιχες έρευνες  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Το θεσμικό-νομικό πλαίσιο λειτουργίας των συνδέσμων οργανωμένων οπαδών στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη  

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

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την Θ.Ε.. 

 

ΑΣΚ62: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΚ 62 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες/ές και οι 

φοιτήτριες αναμένεται: 

- Να γνωρίζουν τους κύριους άξονες του θεωρητικού προβληματισμού και την αντίστοιχη 

ερευνητική ατζέντα των κοινωνικών επιστημών για το σώμα και το κοινωνικό φύλο, με 

βάση τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 

- Να γνωρίζουν τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, αλλά και τις 

επιστημονικές εξελίξεις της ύστερης νεωτερικότητας που συνέβαλαν στην επανεξέταση 

του σώματος και του κοινωνικού φύλου  
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- Να γνωρίζουν εθνογραφικά και μικροκοινωνιολογικά παραδείγματα που καταδεικνύουν 

τις πολλαπλές και σύνθετες κοινωνικές και πολιτισμικές σημασιοδοτήσεις (έμφυλες, 

ταξικές, εθνο-πολιτισμικές, φυλετικές) που συνδέονται με το σώμα, το κοινωνικό φύλο, 

τις επιτελέσεις και τις μεταμορφώσεις τους  

- Να γνωρίζουν εθνογραφικά και μικροκοινωνιολογικά παραδείγματα που καταδεικνύουν 

το σώμα και το κοινωνικό φύλο ως πεδία πολιτικών διεκδικήσεων και συγκρούσεων 

- Να γνωρίζουν τη σημασία του αθλητισμού και των σπορ στις διαδικασίες κοινωνικής 

παραγωγής του σώματος και του κοινωνικού φύλου    

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Σώμα και φύλο στις κοινωνικές επιστήμες  

- Αθλητισμός, σώμα και κοινωνικό φύλο   

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την Θ.Ε.. 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΚ ΔΕ 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Π.Σ.) «Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές» 

απευθύνεται σε πτυχιούχους επιστήμονες και επαγγελματίες του δημοσιογραφικού χώρου. 

Περιλαμβάνει τη διδασκαλία Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) και την εκπόνηση διπλωματικής 

εργασίας. Παράλληλα, απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ που εργάζονταν, εργάζονται ή 

σκοπεύουν να εργασθούν στο χώρο της δημοσιογραφίας. Στόχος του είναι να τους προσφέρει 

μια ολοκληρωμένη και κριτική κατανόηση του ρόλου και της άσκησης της δημοσιογραφίας στο 

σύγχρονο κόσμο καθώς και να τους εκπαιδεύσει στις επαγγελματικές δεξιότητες και τεχνικές που 

απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας.   

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να κατανοούν τη 

σημασία και το ρόλο της δημοσιογραφίας στη δημοκρατική κοινωνία, να αναλύουν κριτικά τη 

συνθετότητα και τις προκλήσεις της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, να εφαρμόζουν 

τις βέλτιστες τεχνικές δημοσιογραφικής έρευνας,  προκειμένου να προσεγγίσουν κρίσιμους 

τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος , να αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία/μέσα για την εκπόνηση, 

σύνθεση και κοινοποίηση σε πολλαπλές πλατφόρμες των δημοσιογραφικών τους προϊόντων ενώ 

οι γνώσεις και η εμπειρία που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι του προτεινόμενου Μ.Π.Σ. θα τους 

επιτρέψει να αναβαθμίσουν το επίπεδο της δημόσιας πληροφόρησης και διαβούλευσης αλλά 

και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ποικιλόμορφων θεσμών ενημέρωσης. Επίσης, θα τους δοθεί 

η δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να διεκδικήσουν με 

αξιώσεις τη δημιουργική ένταξή τους στην κοινωνία της πληροφορίας. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 
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Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Διάρκεια φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι 

τέσσερα (4) εξάμηνα. 

 

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: 

Master of Arts (MA) 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0321-Journalism and reporting 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:  

τηλ.: 2610 367316 - e-mail: sds@eap.gr 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες: 

 τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367650 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση 

1ο εξάμηνο  

ΣΔΣ50 Δημοσιογραφία και Επικοινωνία στο Σύγχρονο Κόσμο  (Υ¹, 15 ECTS) 

ΣΔΣ51 Αρχές και Τεχνικές της Σύγχρονης Δημοσιογραφίας  (Υ, 15 ECTS) 

2ο εξάμηνο  

ΣΔΣ52 Δημοσιογραφική Ηθική και Δεοντολογία  (Υ, 15 ECTS) 

ΣΔΣ53 Διαδικτυακή Δημοσιογραφία   (Υ, 15 ECTS) 

3ο εξάμηνο  

ΣΔΣ60 Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Ειδικεύσεις Ι  (Υ, 15 ECTS) 

ΣΔΣ61 Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Ειδικεύσεις ΙΙ  (Υ, 15 ECTS) 

4ο εξάμηνο  

ΣΔΣ62 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Υ, 30 ECTS) 

Σημείωση: 

Υ¹: Υποχρεωτική  

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε. 

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) Θ.Ε. το εξάμηνο. 

Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) Θ.Ε. θα πρέπει υποχρεωτικά να 

δηλώσετε τη ΣΔΣ50.  

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε κατά σειρά προτεραιότητας τις Θ.Ε. των επόμενων εξαμήνων, 

εφόσον έχετε ολοκληρώσει όλες τις Θ.Ε. του προηγούμενου εξαμήνου ή επιλέγετε ταυτόχρονα 

όσες σας έχουν απομείνει (από το προηγούμενο εξάμηνο).  

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής 

ολοκλήρωση του συνόλου των Θεματικών Ενοτήτων, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του 

mailto:sds@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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φοιτητή στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Μ.Π.Σ. (ερευνητικών και διδακτικών) καθώς και η 

εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

 

Αξιολόγηση Θ.Ε. 

Σε κάθε Θεματική Ενότητα δίνονται/εκπονούνται: 

α) δύο (2) γραπτές εργασίες οι οποίες βαθμολογούνται με άριστα το δέκα (10) έκαστη και οι 

οποίες συμμετέχουν στο 20% του συνολικού βαθμού,  

β) λοιπές εβδομαδιαίες δραστηριότητες που αποτελούνται από: 

i)  ερωτήσεις κλειστού τύπου οι οποίες συμμετέχουν στο 10% του συνολικού βαθμού και 

ii) ερωτήσεις ανοικτού τύπου* οι οποίες συμμετέχουν στο 10% του συνολικού βαθμού.  

γ) Τελικές Γραπτές Εξετάσεις, οι οποίες συμμετέχουν στο 60% του συνολικού βαθμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις:  

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει ο/η φοιτητής/τρια στις τελικές εξετάσεις είναι: 

 α) η επιτυχής εκπόνηση και των δύο γραπτών εργασιών, συγκεντρώνοντας τουλάχιστον το 50% 

του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του 

αθροίσματος των δύο ΓΕ, δηλαδή να λάβει τουλάχιστον 10 στα 20, 

 β) να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το 

οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των ασκήσεων κλειστού τύπου, δηλαδή να 

λάβει τουλάχιστον 5 στα 10 και  

γ) να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το 

οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των ασκήσεων ανοικτού τύπου, δηλαδή να 

λάβει τουλάχιστον 5 στα 10.  

 Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν λαμβάνονται υπόψη στον τελικό βαθμό της 

θεματικής ενότητας, αλλά έχουν ως στόχο την εμπέδωση και εξοικείωση του 

εκπαιδευτικού υλικού της εκάστοτε εβδομάδας.  

*Επισημαίνεται ότι για τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου (συμμετοχή σε συζήτηση, συνεργατικές 

δραστηριότητες, υποβολή κειμένου, δημιουργία παρουσίασης κ.ά.) οι φοιτήτριες/φοιτητές 

αξιολογούνται για την ποιοτική συμμετοχή τους και για την αρτιότητα των απαντήσεών τους. 

Σχηματική Απόδοση αξιολόγησης: 

1η  Γραπτή Εργασία 10% 
20% (≥ 5) 

2η  Γραπτή Εργασία 10% 

Ασκήσεις Κλειστού τύπου 10% (≥ 5) 

Ασκήσεις Ανοικτού τού τύπου 10% (≥ 5) 

Τελικές Γραπτές Εξετάσεις 60% (≥ 5) 

Συνολικά 100% 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΣΔΣ50: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΣ 50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι: 

- η μετάβαση από τα μαζικά μέσα στα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας  

- νέες μορφές δημοσιογραφίας  
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- προβλήματα και απαιτήσεις της διαπολιτισμικής επικοινωνίας  

- η δημοσιογραφία ενώπιον των προκλήσεων της παγκόσμιας κοινωνίας  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΣΔΣ50  παρέχει την ευκαιρία στο 

φοιτητή: 

- Να κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου επικοινωνιακού τοπίου που προέκυψε 

από την ανάπτυξη του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων 

- Να διακρίνει την ποικιλία των συμμετοχικών, κοινοτικών και εναλλακτικών μορφών 

δημοσιογραφίας που έχουν αναπτυχθεί την ψηφιακή εποχή 

- Να συνειδητοποιεί τους νέους ρόλους που καλούνται να αναπτύξουν οι δημοσιογράφοι 

την ψηφιακή εποχή  

- Να αναλύει τα φαινόμενα και τις διαδικασίες της επικοινωνιακής-πολιτισμικής  

παγκοσμιοποίησης  

- Να αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχουν τα ζητήματα πολιτότητας, φυλής, φύλου, 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτισμικής ταυτότητας στη σύγχρονη δημοσιογραφία   

- Να εκτιμήσει το ρόλο των ΜΜΕ και της δημοσιογραφίας στις προκλήσεις της παγκόσμιας 

κοινωνίας (πόλεμοι, καταστροφές, περιβάλλον, τρομοκρατία, κρίσεις)  

- Να συμβάλει εποικοδομητικά στον κοινωνικό και διαπολιτισμικό διάλογο, την πολιτική 

και πολιτισμική πολυφωνία, την αλληλοκατανόηση των λαών, την επίλυση 

συγκρούσεων  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Θεωρία νέων μέσων   

- Εναλλακτικά και συμμετοχικά μέσα  

- Διαπολιτισμική επικοινωνία 

- Δημοσιογραφία κρίσεων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την Θ.Ε. 

 

ΣΔΣ51: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΣ 51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι: 

- Η διαμόρφωση του σύγχρονου ορισμού και αποστολής της δημοσιογραφίας  

- Βασικά μοντέλα άσκησης της δημοσιογραφίας  

- Οι τεχνικές της διερευνητικής δημοσιογραφίας  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΣΔΣ51  παρέχει την ευκαιρία στο 

φοιτητή: 

- Να κατανοεί τα βασικά στάδια εξέλιξης της δημοσιογραφίας και τους πολιτικούς, 

κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που τα επικαθόρισαν 

- Να συνειδητοποιεί το ρόλο και τη συμβολή της δημοσιογραφίας στη δημοκρατική 

δημόσια σφαίρα  

- Να διακρίνει και να αξιολογεί συγκριτικά τα βασικά σύγχρονα μοντέλα άσκησης της 

δημοσιογραφίας  

- Να γνωρίζει τις βασικές τεχνικές της διερευνητικής δημοσιογραφίας 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Ιστορία και θεωρία της δημοσιογραφίας 
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- Τεχνικές δημοσιογραφικής έρευνας  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

 

ΣΔΣ52: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΣ 52 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι: 

- Κανόνες δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας 

- Περιπτωσιολογικές μελέτες από τη διεθνή και εθνική δημοσιογραφία   

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΣΔΣ52  παρέχει την ευκαιρία στο 

φοιτητή: 

- Να κατανοεί τη φύση και τις αιτίες των ηθικών προκλήσεων που έχει αντιμετωπίσει η 

δημοσιογραφία κατά την ιστορική εξέλιξή της καθώς κι εκείνες που χαρακτηρίζουν την 

ψηφιακή εποχή  

- Να συνειδητοποιήσει το ζωτικό ρόλο που είχε η διαμόρφωση και καθιέρωση των 

κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο στην 

οριοθέτηση των ειδησεογραφικών πρακτικών όσο και στην ενίσχυση και αναβάθμιση της 

επαγγελματικής αυτονομίας των δημοσιογράφων  

- Να συνδυάζει την άσκηση της δημοσιογραφίας με την τήρηση των ηθικών αρχών και των 

κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Δημοσιογραφική Ηθική & Δεοντολογία  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

 

ΣΔΣ53: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ   

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΣ 53 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι: 

- Μορφές και τεχνικές της δημοσιογραφικής έρευνας και παραγωγής στο διαδίκτυο 

- Τεχνικές επιβεβαίωσης περιεχομένου από τα κοινωνικά  μέσα 

- Δημοσιογραφία Δεδομένων 

- Το κοινό των διαδικτυακών μέσων: πρακτικές παρακολούθησης/συμμετοχής/διάδρασης  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΣΔΣ53  παρέχει την ευκαιρία στο 

φοιτητή: 

- Να κατανοεί τους νέους τρόπους έρευνας και εργασίας που καλούνται να αναπτύξουν οι 

δημοσιογράφοι στην ψηφιακή εποχή  

- Να συνθέτει πολυμεσικά ρεπορτάζ/κείμενα για διαδικτυακή κοινοποίηση/διάχυση 

- Να αξιοποιεί αποτελεσματικά τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης  

- Να ελέγχει την αξιοπιστία των πληροφοριών που προέρχεται από τα κοινωνικά μέσα 

- Να αναπτύσσει ουσιαστική αλληλεπίδραση με το κοινό  
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- Να σχεδιάζει/διαχέει πληροφοριακό υλικό που να ανταποκρίνεται στα νέα ήθη χρήσης 

των ενημερωτικών διαδικτυακών μέσων  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Θεωρία και πρακτική της διαδικτυακής δημοσιογραφίας  

- Δημοσιογραφία Δεδομένων 

- Επιβεβαίωση περιεχομένου που παράγεται από τους χρήστες 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

 

ΣΔΣ60: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ   

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΣ 60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι: 

- Εμβάθυνση σε δύο (2) βασικούς τομείς εξειδίκευσης της σύγχρονης δημοσιογραφίας: 

Διεθνή/Ευρωπαϊκά θέματα, Επιστήμη-Τεχνολογία/Υγεία/Περιβάλλον  

- Εκπόνηση ερευνητικών ρεπορτάζ στους δύο ανωτέρω τομείς 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΣΔΣ60  παρέχει την ευκαιρία στο 

φοιτητή: 

- Κατανοεί τις ιδιαίτερες γνωστικές απαιτήσεις που αφορούν δύο (2) βασικούς τομείς της 

σύγχρονης δημοσιογραφίας: Θεσμούς και θέματα της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής 

κοινωνίας, Επιστήμη-Τεχνολογία/Υγεία/Περιβάλλον 

- Να αναπτύξει τις γνώσεις και ερευνητικές δεξιότητες που απαιτεί η άσκηση της 

διερευνητικής δημοσιογραφίας στους ανωτέρω δύο (2) τομείς 

- Να δημιουργήσει έναν επαγγελματικό φάκελο (portfolio) πρωτότυπων ερευνητικών 

ρεπορτάζ στους ανωτέρω δύο (2) τομείς 

- Να αναπτύξει το γνωστικό-ερευνητικό υπόβαθρο που απαιτείται για τη διαμόρφωση και 

εκπόνηση της Μ.Δ.Ε.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Διεθνής και Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία 

- Δημοσιογραφία Επιστήμης-Τεχνολογίας/Υγείας/Περιβάλλοντος 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

 

ΣΔΣ61: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΙΙ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΣ 61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι: 

- Εμβάθυνση σε δύο (2) βασικούς τομείς εξειδίκευσης της σύγχρονης δημοσιογραφίας: 

Πόλη/Ποιότητα ζωής/ Πολιτισμός, Τοπικές κοινωνίες/ανάπτυξη/τουρισμός  

- Εκπόνηση ερευνητικών ρεπορτάζ σε κάθε μια εκ των ανωτέρω τεσσάρων τομέων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΣΔΣ61  παρέχει την ευκαιρία στο 

φοιτητή: 
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- Να κατανοεί τις ιδιαίτερες γνωστικές απαιτήσεις που αφορούν 2 βασικούς τομείς της 

σύγχρονης δημοσιογραφίας: Πόλη/Ποιότητα ζωής/Πολιτισμός, Τοπικές κοινωνίες/ 

Ανάπτυξη/ Τουρισμός 

- Να αναπτύξει τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η άσκηση της διερευνητικής 

δημοσιογραφίας στους ανωτέρω 2 τομείς 

- Να δημιουργήσει έναν επαγγελματικό φάκελο (portfolio) πρωτότυπων ερευνητικών 

ρεπορτάζ στους ανωτέρω δύο τομείς   

- Να αναπτύξει το γνωστικό-ερευνητικό υπόβαθρο που απαιτείται για τη διαμόρφωση και 

εκπόνηση της Μ.Δ.Ε.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Αστικό-Πολιτισμικό Ρεπορτάζ  

- Ρεπορτάζ τοπικών κοινωνιών, τοπικής-περιφερειακής ανάπτυξης και τουρισμού 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι φοιτητές προτείνουν το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

τους Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη έναν ειδικά διαμορφωμένο κατάλογο θεμάτων (με 

αναλυτική περιγραφή) που καταρτίζουν οι Συντονιστές των Θ.Ε. Ο κατάλογος αυτός 

διαμορφώνεται με βάση το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών ΣΔΣ, καθώς και τις εξειδικευμένες γνωστικές περιοχές θεματικές των έξι θεματικών 

ενοτήτων.Η τελική διατύπωση και περιγραφή του θέματος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

τους Εργασίας γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή-σύμβουλο του εκάστοτε φοιτητή. 

Με την ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) η φοιτήτρια/ο φοιτητής 

αναμένεται να: 

- είναι σε θέση να διεξάγει πρωτότυπη δημοσιογραφική έρευνα σε μια ποικιλία ζωτικών 

περιοχών δημοσίου ενδιαφέροντος, 

- είναι σε θέση να αναζητά, συλλέγει, επαληθεύει, επεξεργάζεται κριτικά-συνθετικά 

πληροφορίες και τις παρουσιάζει αποτελεσματικά 

- τηρεί σχολαστικά τις αρχές και τους κανόνες της δημοσιογραφικής ηθικής και 

δεοντολογίας 

- έχει επίγνωση της δημόσιας αποστολής και κοινωνικής ευθύνης του δημοσιογράφου  

- αξιοποιεί αποτελεσματικά και δημιουργικά τα διαδικτυακά/ψηφιακά εργαλεία/μέσα για 

τη σύνταξη/επεξεργασία/διακίνηση των κειμένων τους 

- χειρίζεται κριτικά και υπεύθυνα τόσο τις πρωτογενείς όσο και τις δευτερογενείς πηγές 

Προαπαιτούμενα: Για να συγγράψει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία η φοιτήτρια/ο 

φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει  με επιτυχία τις έξι συνολικά  Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου 

εξαμήνου. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

 

Αντικείμενο – Σκοπός:  

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» (στο εξής ΚΑΟ) 

έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα καθώς περιλαμβάνει ένα συνδυασμό της πλειονότητας των 
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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 εφαρμοσμένη - πρακτική. Στοχεύει, 

λοιπόν, αφενός στην παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης σε ένα διεθνώς 

ραγδαία αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο και αφετέρου στην παροχή εξειδικευμένης 

πρακτικής, 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 πρακτικές της 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας συστήνοντας οι ίδιοι εγχειρήματα κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας ή αναβαθμίζοντας τη λειτουργία ήδη υπαρχόντων εγχειρημάτων, 

παρέχοντας συμβουλές 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. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (στο εξής ΚΑΟ) οι 

απόφοιτοι θα είναι σε θέση να: 

- Γνωρίζουν το περιεχόμενο, την ιστορία και τα θεμέλια της έννοιας της ΚΑΟ. 
- Γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές – επιστημολογικές παραδοχές και τα κεντρικά 

επιχειρήματα των σύγχρονων προσεγγίσεων της ΚΑΟ. 
- Διακρίνουν τις ποικίλες μορφές και τύπους επιχειρήσεων, αμοιβής της εργασίας, 

χρηματοδότησης και συναλλαγών της ΚΑΟ. 
- Γνωρίζουν και να προσεγγίζουν κριτικά τις σύγχρονες θεωρίες των κοινών. 
- Εξοικειωθούν με τεχνολογίες και να γνωρίσουν πρακτικές που είναι βασισμένες ή 

προσανατολισμένες στα κοινά. 
- Ερευνούν τα κοινά με διεπιστημονικό και πολύπλευρο τρόπο συνδυάζοντας τη 

θεωρητική μελέτη και συζήτηση με βιωματικές και συμμετοχικές διαδικασίες 
μάθησης. 

- Διακρίνουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την ανάδυση νέων 
συνεργατικών μοντέλων παραγωγής των κοινών αγαθών. 

- Γνωρίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις της πολιτικών ανάπτυξης και να διακρίνουν 
τις χωρικές τους παραμέτρους. 

- Γνωρίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις της κοινωνικής καινοτομίας. 
- Σχεδιάζουν σε επίπεδο κοινότητας, τοπικό ή περιφερειακό, την οργάνωση και την 

ανάπτυξη της ΚΑΟ. 
- Αντιλαμβάνονται τις στοχεύσεις και τα πολιτικά διακυβεύματα των δημόσιων 

πολιτικών καθώς και τους παράγοντες που τις διαμορφώνουν σε συγκεκριμένες 
χώρες. 

- Να προσεγγίζουν ιστορικά και κριτικά την σχέση του κράτους με την ΚΑΟ. 
- Γνωρίζουν την ιστορικότητα της πολιτικής διαμάχης που εξελίσσεται με επίκεντρο 

την ΚΑΟ. 
- Σχεδιάζουν την άσκηση δημόσιων πολιτικών για την ΚΑΟ. 
- Προσεγγίζουν ιστορικά και κριτικά τη σχέση των κοινωνικών κινημάτων με την ΚΑΟ. 
- Διακρίνουν και να αξιολογούν επιχειρηματικές "ευκαιρίες" και καινοτομικές 

προοπτικές στο χώρο της ΚΑΟ. 
- Γνωρίζουν τις πρόσφατες οικονομικές – τεχνολογικές εξελίξεις και να αποτιμούν τον 

αντίκτυπο που έχουν αυτές στην ΚΑΟ. 
- Αναπτύσσουν και να συντονίζουν τις στρατηγικές διοίκησης και λειτουργίας των 

εγχειρημάτων της ΚΑΟ. 
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- Αναπτύσσουν τις κατάλληλες στρατηγικές τοποθέτησης και διαφοροποίησης 
προϊόντων και υπηρεσιών. 

- Γνωρίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την 
δημιουργία διαφορετικών τύπων ομάδας καθώς και τα στάδια της ανάπτυξης τους. 

- Γνωρίζουν τους παράγοντες που διαμορφώνουν την δυναμική της ομάδας. 
- Σχεδιάζουν και να προωθούν μοντέλα επικοινωνίας μεταξύ όσων εμπλέκονται σε 

εγχειρήματα της ΚΑΟ. 
- Προτείνουν τεχνικές επίλυσης των συγκρούσεων που προκύπτουν στο πλαίσιο μιας 

ομάδας. 
- Σχεδιάζουν διαδικασίες αναστοχασμού και αυτό-αξιολόγησης ομαδικών 

εγχειρημάτων. 
- Αντιλαμβάνονται την ποικιλομορφία των μοντέλων διοίκησης της ΚΑΟ. 
- Υποστηρίζουν τα μέλη των εγχειρημάτων της ΚΑΟ στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή 

μοντέλων λήψης αποφάσεων και διακυβέρνησης. 
- Οργανώνουν τις διοικητικές λειτουργίες μιας επιχείρησης της ΚΑΟ. 
- Συντονίζουν με συλλογικό τρόπο τους/τις εργαζόμενους/ες σε φορείς της ΚΑΟ. 
- Προγραμματίζουν και να παρακολουθούν την υλοποίηση του σχεδίου της 

παραγωγικής διαδικασίας. 
- Προσδιορίζουν τις χρηματοδοτικές/χρηματοοικονομικές ανάγκες μιας επιχείρησης 

της ΚΑΟ. 
- Γνωρίζουν τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για τη χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων της ΚΑΟ και να διαχειρίζονται τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
αυτών των επιχειρήσεων. 

- Αναζητούν και να αξιολογούν τις διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης 
των επιχειρήσεων της ΚΑΟ. 

- Εκτιμούν τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν οι εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της ΚΑΟ για την ικανοποίηση των επιμέρους 
στόχων τους. 

- Λαμβάνουν αποφάσεις σε καθεστώς αβεβαιότητας και κινδύνου ελέγχοντας την 
επενδυτική ετοιμότητα της επιχείρησης της ΚΑΟ. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Διάρκεια φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι 

τέσσερα (4) εξάμηνα. 

 

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: 

Master of Science (MSc) 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0318 - Διεπιστημονικό πρόγραμμα στους τομείς: 

Economics, Political Sciences and Civics, Psychology, Sociology and Cultural Studies. 

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο: 200 
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Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 200 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική. Για την επιτυχή παρακολούθηση των ΘΕ του 

ΜΠΣ απαιτείται, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι 

πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι 

πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Διδακτικό Υλικό 

Οι φοιτήτριες/τές καλούνται να μελετήσουν επιστημονικά άρθρα ή κεφάλαια από βιβλία και να 

στοχαστούν πάνω σε αρχειακό ή οπτικοακουστικό υλικό. Με βάση τα ανωτέρω θα κληθούν να 

ανταποκριθούν σε δραστηριότητες, δοκίμια, εξαμηνιαίες εργασίες και γραπτές εξετάσεις. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών 

τηλ: 2610 367326 - fax: 2610 367110 - e-mail: kao@eap.gr 

 Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail:  info@eap.gr 

 

Διάρθρωση  

1ο Εξάμηνο 

ΚΑΟ50 Έννοιες και θεωρίες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Υ¹, 10 ECTS) 

ΚΑΟ51 Οργανωτικές μορφές και τύποι της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας 

(Υ, 10 ECTS) 

ΚΑΟ52 Τα κοινά: ένα εναλλακτικό παράδειγμα (Υ, 10 ECTS) 

 

2ο Εξάμηνο 

ΚΑΟ60 Χωρική Ανάπτυξη, Κοινωνική Καινοτομία και Κοινωνική και Αλληλέγγυα 

Οικονομία 

(Υ, 10 ECTS) 

ΚΑΟ61 Δημόσιες πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική και 

Αλληλέγγυα Οικονομία 

(Υ, 10 ECTS) 

ΚΑΟ62 Κοινωνικά κινήματα, κράτος και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Υ, 10 ECTS) 

 

3ο Εξάμηνο 

ΚΑΟ70 Επιχειρηματικός σχεδιασμός Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Υ, 10 ECTS) 

ΚΑΟ71 Διακυβέρνηση κοινωνικών εγχειρημάτων (Υ, 10 ECTS) 

ΚΑΟ72 Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοδότηση επιχειρήσεων της 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

(Υ, 10 ECTS) 

mailto:kao@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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4ο Εξάμηνο 

ΚΑΟΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία                                                                   (Υ, 30 ECTS) 

Σημείωση: 

Υ¹: Υποχρεωτική  

 

Οδηγίες Επιλογής ΘΕ 

Οι φοιτήτριες/φοιτητές μπορούν να επιλέγουν από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο. 

Στο 1ο εξάμηνο, εάν επιλέξουν μία (1) Θ.Ε.  τότε αυτή πρέπει να είναι η ΚΑΟ50, εάν επιλέξουν 

δύο (2) Θ.Ε.  τότε αυτές πρέπει να είναι οι ΚΑΟ50 και ΚΑΟ51 εάν, τέλος, επιλέξουν και τρίτη Θ.Ε. 

τότε αυτή θα είναι η ΚΑΟ52. 

Στα επόμενα δύο εξάμηνα, μπορούν να επιλέξουν όποια από τις ΘΕ του εξαμήνου επιθυμούν 

υπό τον όρο ότι θα επιλέξουν ταυτόχρονα και τις Θ.Ε.  που τους έχουν απομείνει από το 

προηγούμενο εξάμηνο. Για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου των γνωστικών 

αντικειμένων  προτείνεται, ωστόσο, κατά περίπτωση η σειρά ΚΑΟ62-ΚΑΟ61- ΚΑΟ60 το Β’ 

Εξάμηνο και ΚΑΟ71-ΚΑΟ72-ΚΑΟ70 το Γ’ Εξάμηνο. 

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 

και των εννέα (9) Θ.Ε.  του προγράμματος. 

 

Αξιολόγηση 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε Θ.Ε. απαιτείται να: 

- Εκπονήσετε μία (1) Γραπτή Εργασία (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο βαθμός της 

επίδοσής σας στην ΓΕ προσμετράται (σε ποσοστό 20%) στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. 

- Ανταποκρίνεστε κάθε εβδομάδα στα ζητούμενα των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων 

(ΕΔ) που έχουν αναρτηθεί στη πλατφόρμα εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση της συστηματικής 

σας συμμετοχής προσμετράται (σε ποσοστό 20%) στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. 

- Να επιτύχετε στις Εξετάσεις κάθε εξαμήνου. Η βαθμολόγηση των εξετάσεων 

προσμετράται (σε ποσοστό 60%) στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. 

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις: 

Οι φοιτήτριες/τές αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις εφόσον έχουν συγκεντρώσει 

τουλάχιστον το 50% του βαθμού της γραπτής εργασίας και το 50% του συνολικού βαθμού που 

αναλογεί στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η επίδοσή τους στις εξετάσεις προσμετράται στην 

τελική βαθμολογία της ΘΕ εφόσον είναι ίση ή ανώτερη της βάσης (βλ. τον παρακάτω πίνακα) 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΟ50 ΈΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΑΟ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γραπτή Εργασία 20% (≥5) 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 20% (≥5) 

Γραπτές Εξετάσεις 60% (≥5) 

Σύνολο             100% 
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Σκοπός- Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

Ο σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τις/ους φοιτήτριες/τές στο αντικείμενο της 

ΚΑΟ. Για το σκοπό αυτό, είναι διαρθρωμένη σε δύο βασικές υποενότητες. Στη πρώτη, 

πραγματοποιείται μια συστηματική συζήτηση που έχει σκοπό να περιγράψει το περιεχόμενο και 

τα θεωρητικά θεμέλια της έννοιας της ΚΑΟ σε σχέση με έννοιες που έχουν παρεμφερές 

περιεχόμενο. Στη δεύτερη, πραγματοποιείται μια ευσύνοπτη παρουσίαση των βασικών, 

κλασικών και σύγχρονων, προσεγγίσεων της ΚΑΟ, προκειμένου οι φοιτήτριες/τές να 

αντιληφθούν τον πλούτο της σχετικής επιστημονικής συζήτησης. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες και οι 

φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 Γνωρίζουν το περιεχόμενο, την ιστορία και τα θεωρητικά θεμέλια της έννοιας της ΚΑΟ και να 

αναγνωρίζουν τη διαφορά της από παρεμφερείς έννοιες. 

 Κατανοούν το περιεχόμενο των εννοιών που συχνά πλαισιώνουν τη μελέτη της  ΚΑΟ. 

 Γνωρίζουν τις απαρχές της θεωρητικής συζήτησης για την ΚΑΟ και να κατανοούν τη βαρύτητα 

που έχουν οι παλαιότερες προσεγγίσεις στη σημερινή συζήτηση. 

 Γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές και επιστημολογικές παραδοχές και τα κεντρικά 

επιχειρήματα των σύγχρονων προσεγγίσεων της ΚΑΟ. 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

- Εννοιολογικές διευκρινίσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

- Κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΚΑΟ51 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΑΟ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός - Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

Η θεματική ενότητα σκοπεύει να δείξει πως οι διάφοροι τύποι της ΚΑΟ, ξεπερνώντας την 

αυστηρή κερδοσκοπική λογική, υπηρετούν αρχές που προάγουν την κάλυψη κοινωνικών - 

περιβαλλοντικών αναγκών και παράλληλα καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών που 

προκύπτουν στις διαφορετικές φάσεις του οικονομικού κύκλου. Η διάρθρωση της ενότητας 

χωρίζεται σε 3 μέρη που αφορούν σε μορφές / τύπους επιχειρήσεων, αμοιβής της εργασίας και 

συναλλαγών. Παράλληλα, παρατίθενται παραδείγματα που βοηθούν τις φοιτήτριες και τους 

φοιτητές να κατανοήσουν το ευρύτατο φάσμα εγχειρημάτων που περιλαμβάνει η  ΚΑΟ. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με τά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες και οι 

φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 Διακρίνουν τις πολλαπλές μορφές και τύπους επιχειρήσεων που περιλαμβάνει η ΚΑΟ. 

 Αντιλαμβάνονται πως αμείβεται η εργασία που παρέχεται στο πλαίσιο της ΚΑΟ. 

 Αντιλαμβάνονται τους πολλαπλούς τύπους των συναλλαγών στο πλαίσιο της ΚΑΟ. 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

- 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 Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 
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Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΚΑΟ52 ΤΑ ΚΟΙΝΑ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΑΟ52 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός - Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

Η Θεματική Ενότητα επιδιώκει να εξοικειώσει τις/ους φοιτήτριες/τές με τις σύγχρονες έρευνες, 

τις θεωρίες και τις πρακτικές των «κοινών» ως εναλλακτικού παραδείγματος κοινωνικής 

οργάνωσης στην οικονομία, αλλά και στη διακυβέρνηση, στην πολιτική δράση, στον πολιτισμό 

και στην επικοινωνία. 

Με τον όρο κοινά εννοούμε ένα κοινό παρονομαστή διαφορετικών ονομασιών και θεωρήσεων, 

όπως: «κοινά» (commons) ή «πόροι κοινής δεξαμενής» (common-pool resources, Ostrom 1990), 

«ομότιμη παραγωγή βασισμένη στα κοινά» (commons-based peer production, Benkler και 

Nissenbaum 2006) ή απλώς «το κοινό» (common, Hardt και Negri 2012∙ commun, Dardot και 

Laval 2015). Tα «κοινά», λοιπόν, αναφέρονται κατά βάση σε αγαθά και πόρους τα οποία 

κατέχουν, παράγουν, διαχειρίζονται και μοιράζονται συλλογικά επιμέρους κοινότητες. 

Αυτά τα κοινά αγαθά εμφανίζονται με πολλές, διαφορετικές μορφές: φυσικοί πόροι κοινής 

δεξαμενής (βοσκότοποι, ψαρότοποι, δάση, αρδευτικά δίκτυα), κοινά μέσα παραγωγής σε 

εργατικούς συνεταιρισμούς, ανοικτά ψηφιακά αγαθά (ανοικτό λογισμικό, Wikipedia κ.α.). Αλλά, 

σε όλες τις περιπτώσεις, όταν κάνουμε λόγο για «κοινά» η πρόσβαση στα αγαθά γίνεται επί ίσοις 

όροις για τα μέλη της κοινότητας (οι ίσοι όροι μπορούν να διαφέρουν σημαντικά από κοινότητα 

σε κοινότητα, επιβάλλοντας άλλοτε τον κοινό αποκλεισμό από την κατανάλωση των αγαθών και 

άλλοτε την καθολική ανοικτή πρόσβαση, με πολλές άλλες δυνατότητες μεταξύ των δύο άκρων). 

Οι κοινότητες που δημιουργούν ή ελέγχουν ένα κοινό αγαθό το διαχειρίζονται με θεσμούς 

ισότιμης συμμετοχικής συνδιαχείρισης από όλα τα μέλη της συναφούς κοινότητας. Και οι θεσμοί 

των κοινών δημιουργούν εναλλακτικές μορφές και λογικές οργάνωσης έναντι των ηγεμονικών 

δομών του κράτους (δημόσια/κρατική ιδιοκτησία, γραφειοκρατική διοίκηση) και της αγοράς 

(ατομική ιδιοκτησία, οικονομία με κυρίαρχο σκοπό το κέρδος). 

Το μάθημα θα εμβαθύνει στη σύγχρονη βιβλιογραφία των «κοινών» στις ποικίλες εκδοχές τους 

για να διερευνήσει αν, και με ποιους τρόπους, τα «κοινά» συγκροτούν σήμερα βιώσιμους και 

εποικοδομητικούς τρόπους εναλλακτικής κοινωνικής οργάνωσης, καλλιεργώντας αξίες όπως: το 

μοίρασμα, η ελεύθερη συνεργασία και δημιουργία, η πολιτική συμμετοχή και η κοινωνική αυτο-

οργάνωση των πολιτών, η αλληλεγγύη, η ανοικτότητα και ο πλουραλισμός των κοινοτήτων, η 

οικολογικά βιώσιμη ανάπτυξη ή αποανάπτυξη. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να: 

 Έχουν εξοικειωθεί με τη σύγχρονη βιβλιογραφία των κοινών. 

 Γνωρίσουν τεχνολογίες και πρακτικές βασισμένες/προσανατολισμένες στα κοινά, καθώς και 

δομές οργάνωσης εγχειρημάτων που παράγουν κοινά. 

 Έχουν ερευνήσει τα παραπάνω θέματα με διεπιστημονικό και πολύπλευρο τρόπο 

συνδυάζοντας θεωρητική μελέτη και συζήτηση με βιωματικές και συμμετοχικές διαδικασίες 

μάθησης. 

 Αντιλαμβάνονται τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από  την ανάδυση νέων 

συνεργατικών μοντέλων παραγωγής κοινών αγαθών. 
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 Να γνωρίζουν τις κύριες θεωρίες για τα κοινά ως πολιτικό σχέδιο καθώς και τις πολιτικές 

αρχές και τις μορφές διακυβέρνησης που διακρίνουν τα κοινά ως εναλλακτικό παράδειγμα. 

 Να έχουν καλλιεργήσει τον κριτικό στοχασμό τους γύρω από τις σύγχρονες θεωρίες και 

προσεγγίσεις των κοινών. 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

- Βασικές έννοιες και θεωρίες των κοινών. 

- Ψηφιακά κοινά και δίκτυα: Τεχνολογίες, διακυβέρνηση, οικονομία και καινοτομία. 

- Πολιτικές θεωρίες των κοινών. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΚΑΟ60 ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΑΟ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός  - Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

 Η θεματική ενότητα εστιάζει στη σχέση της ΚΑΟ με την τοπική / κοινοτική και γενικότερα τη 

χωρική ανάπτυξη σε όλες τις κλίμακες. Παράλληλα, σκοπός της είναι να αναδείξει ως σημαντικό 

συστατικό της παραπάνω σχέσης την κοινωνική καινοτομία που είναι δυνατόν  να προκύψει από 

εγχειρήματα της ΚΑΟ. Για την ικανοποίηση αυτών των στοχεύσεων η ενότητα χωρίζεται σε τρία 

τμήματα. Στο πρώτο, αναλύονται κριτικά μία σειρά προσεγγίσεων της ανάπτυξης, δίνοντας 

έμφαση στις χωρικές τους διαστάσεις. Στο δεύτερο, αναλύονται κριτικά οι προσεγγίσεις της 

κοινωνικής καινοτομίας. Στο τρίτο, επιχειρείται η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των 

παραπάνω με την ΚΑΟ. Σε όλα τα τμήματα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη 

παραδειγμάτων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες και οι 

φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 Γνωρίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και τις χωρικές τους διαστάσεις. 

 Γνωρίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις της κοινωνικής καινοτομίας. 

 Γνωρίζουν τις σχέσεις μεταξύ της χωρικής ανάπτυξης, της κοινωνικής καινοτομίας και της 

ΚΑΟ. 

 Σχεδιάζουν σε επίπεδο κοινότητας και ευρύτερες κλίμακες την οργάνωση της ΚΑΟ με 

γνώμονα την παραγωγή κοινωνικών καινοτομιών. 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

- Εναλλακτικές προσεγγίσεις της χωρικής ανάπτυξης και η σχέση τους με την Κοινωνική και 

Αλληλέγγυα Οικονομία. 

- Προσεγγίσεις της κοινωνικής καινοτομίας και οι σχέσεις της με την Κοινωνική και 

Αλληλέγγυα Οικονομία και τη χωρική ανάπτυξη. 

- Χωρικές διαστάσεις και σχεδιασμός της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την 

παραγωγή κοινωνικής καινοτομίας στο πλαίσιο της χωρικής ανάπτυξης. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΚΑΟ61 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
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Κωδικός Θ.Ε.: ΚΑΟ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

Η ΚΑΟ έχει εισαχθεί στη δημόσια συζήτηση με την υποστήριξη διαφορετικών δρώντων 

υποκειμένων με συχνά αντιθετικές πολιτικές αντιλήψεις και πρακτικές όπως η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, εθνικές κυβερνήσεις με διαφορετικό πολιτικό προσανατολισμό, αλλά και κοινωνικά 

κινήματα ενάντια στις πολιτικές λιτότητας. Πώς εξηγείται η ελκυστικότητα της ΚΑΟ σε ένα τόσο 

ευρύ φάσμα πολιτικών αντιλήψεων και πρακτικών; Κατά πόσο η υποστήριξη της ΚΑΟ είναι 

ιδεολογικά ουδέτερη όπως συχνά παρουσιάζεται στη δημόσια συζήτηση; Υπάρχουν 

ανταγωνιστικοί λόγοι και διαφορετικές δημόσιες πολιτικές για την προώθηση της ΚΑΟ; Ποιες οι 

επιπτώσεις των δημόσιων πολιτικών για την ΚΑΟ; Στο πλαίσιο των προκλήσεων που θέτει η 

παρατεταμένη περίοδος κρίσης, ο στόχος της συγκεκριμένης ενότητας  είναι  να  αξιοποιήσει  την  

εμπειρία  άλλων  χωρών  στην  προώθηση  της  ΚΑΟ προκειμένου να παράσχει την απαραίτητη 

γνώση για τη κατάρτιση στελεχών που θα είναι ικανά να συμβάλουν στο σχεδιασμό δημοσίων 

πολιτικών για την ΚΑΟ στην Ελλάδα. Η συγκριτική ανάλυση των δημόσιων πολιτικών επιχειρεί να 

αποδομήσει την αντίληψη της ιδεολογικής ουδετερότητας που συχνά υιοθετείται στην 

προώθηση της ΚΑΟ, να αναδείξει τις διαφορές όπως αποτυπώνονται σε συγκεκριμένα πεδία 

διαμόρφωσης και άσκησης των δημόσιων πολιτικών και να αποδείξει ότι οι ερευνητικές 

διαφωνίες αναφορικά με τον ορισμό του πεδίου και τις χρησιμοποιούμενες έννοιες (κοινωνική & 

αλληλέγγυα οικονομία, κοινωνική επιχειρηματικότητα) δεν συνιστούν ακαδημαϊκό 

σχολαστικισμό αλλά, συμπυκνώνουν διαφορετικά οράματα και διαφορετικές πολιτικές 

πρακτικές. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες και οι 

φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 Διακρίνουν το διαφορετικό πολιτικό πρόσημο των δημόσιων πολιτικών όπως σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται σε συγκεκριμένες χώρες. 

 Γνωρίζουν τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις συγκεκριμένες δημόσιες πολιτικές καθώς 

και τις στοχεύσεις των τελευταίων. 

 Συμβάλουν στο σχεδιασμό και την άσκηση δημόσιων πολιτικών για την ΚΑΟ. 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

- 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 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΚΑΟ62 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ, ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΑΟ62 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 
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Σκοπός της ΘΕ είναι να συνδέσει την προβληματική της ΚΑΟ με το ευρύτερο κοινωνικό και 

πολιτικό περιβάλλον εντός του οποίου έχει ιστορικά αναπτυχθεί. Ταυτόχρονα, στοχεύει να 

μελετήσει την ΚΑΟ σε συνάρτηση αφενός με τις εκάστοτε σχέσεις εξουσίας και  αφετέρου με τις 

διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής. 

Για τους σκοπούς αυτούς στην ΘΕ εξετάζεται η σχέση της ΚΑΟ με τα κοινωνικά κινήματα και το 

κράτος, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ιστορικό επίπεδο. Το στοιχείο που συνδέει τους δύο 

αυτούς παράγοντες είναι το ζήτημα των σχέσεων εξουσίας, το οποίο απασχολεί σημαντικό 

κομμάτι της βιβλιογραφίας για την ΚΑΟ. Από τη μια πλευρά, βρίσκεται το  κράτος, ως η 

κατεξοχήν μορφή εξουσίας, η οποία ενίοτε περιορίζει τις δυνατότητες των εναλλακτικών 

εγχειρημάτων, άλλοτε ενισχύοντας ή και ενσωματώνοντας τα και άλλοτε καταστέλλοντάς τα, και 

από την άλλη τα κοινωνικά κινήματα, τα οποία όπως και τα εγχειρήματα της ΚΑΟ αμφισβητούν 

τις διάφορες μορφές εξουσίας και συχνά επιδιώκουν την κοινωνική αλλαγή. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες και οι 

φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 Αντιλαμβάνονται τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης των στρατηγικών που υιοθετούν τα 

κοινωνικά κινήματα και τα εγχειρήματα της ΚΑΟ που προσβλέπουν στην κοινωνική αλλαγή. 

 Δανείζονται από το πεδίο έρευνας των κοινωνικών κινημάτων εννοιολογικά και μεθοδολογικά 

εργαλεία που θα τους/ις βοηθήσουν να προσεγγίσουν την ΚΑΟ. 

 Αναλύουν κριτικά τις ιστορικά διαφοροποιημένες μορφές αντιμετώπισης της ΚΑΟ από το 

κράτος. 

 Αντιλαμβάνονται την ιστορικότητα της πολιτικής διαμάχης γύρω από την ΚΑΟ. 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

- Κοινωνικά Κινήματα και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 

- Κράτος και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΚΑΟ70 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΑΟ70 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός-Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

Στόχος της ΘΕ είναι να αναπτύξει την επιχειρηματική αντίληψη και νοοτροπία των φοιτητών, 

καλλιεργώντας τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση 

επιχειρηματικών ‘‘ευκαιριών’’ στην ΚΑΟ. Για το λόγο αυτό, κρίνεται χρήσιμο, οι φοιτητές/τριες 

να εξοικειωθούν με το σχεδιασμό και την ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

συγκροτώντας ομάδες και θα συλλάβουν και θα αναπτύξουν μια επιχειρηματική ιδέα. 

Παράλληλα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν εξειδικευμένα ζητήματα επιχειρηματικότητας και 

διαχείρισης καινοτομίας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να: 

 Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν επιχειρηματικές και καινοτομικές "ευκαιρίες". 

 Γνωρίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους. 

 Αναλύουν προβλήματα – έργου και να οργανώνουν τις κατάλληλες στρατηγικές διοίκησης 

λειτουργιών. 
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 Κατηγοριοποιούν τους καταναλωτές σε επιμέρους ομάδες βάσει συγκεκριμένων μεθόδων 

τμηματοποίησης. 

 Αναπτύσσουν και να προωθούν τις κατάλληλες στρατηγικές τοποθέτησης και 

διαφοροποίησης  προϊόντων υπηρεσιών. 

 Εφαρμόζουν μοντέλα στρατηγικής ανάλυσης και σχεδιασμού. 

 Μετουσιώνουν επιχειρηματικές ιδέες σε συγκεκριμένα κοινωνικά επιχειρηματικά σχέδια. 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 Η φύση της επιχειρηματικής ιδέας στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία -Τεχνικές 

παραγωγής πρωτότυπων ιδεών 

 Επιχειρηματικά μοντέλα εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

 Ανάπτυξη προϊόντος και έρευνα αγοράς - Μάρκετινγκ 

 Σχεδιασμός επιχειρηματικών λειτουργιών 

 Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΚΑΟ71 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΑΟ71 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός - Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

Η συγκρότηση της ιδρυτικής ομάδας, η εσωτερική λειτουργία και η δημοκρατική διοίκηση των 

εγχειρημάτων της ΚΑΟ αποτελούν, για δύο κυρίως λόγους, τις βασικές συνιστώσες της βιώσιμης 

ανάπτυξης τους. Πρώτον, σε συνθήκες έλλειψης άλλων μορφών κεφαλαίου, οι σχέσεις 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη της ομάδας αποκτούν ξεχωριστή σημασία. Δεύτερον, 

τα εγχειρήματα της ΚΑΟ καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε διαφορετικές λειτουργικές 

αρχές και πιέσεις (ανταγωνισμός στην αγορά, ρύθμιση και έλεγχος από το κράτος) ενισχύοντας 

παράλληλα τις σχέσεις εμπιστοσύνης που συνδέουν τα μέλη μεταξύ τους και με το ευρύτερο 

περιβάλλον. 

Η συγκεκριμένη ενότητα έχει τριπλή στόχευση. Πρώτον, η εμβάθυνση στην κατανόηση της 

δημιουργίας και λειτουργίας των ομάδων. Δεύτερον, η εξοικείωση με την πληθώρα μοντέλων 

λήψης αποφάσεων, πρακτικών και τεχνικών διευκόλυνσης της εσωτερικής λειτουργίας. Τρίτον, η 

εξοικείωση με αρχές διοίκησης που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις της ΚΑΟ. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά το πέρας της θεματικής οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να: 

 Κατανοούν τα διάφορα είδη των ομάδων, τους όρους και της προϋποθέσεις δημιουργίας μιας 

ομάδας και τα στάδια ανάπτυξης αυτής. 

 Αναγνωρίζουν ζητήματα που σχετίζονται με τη δυναμική της

 ομάδας (συμμετοχικότητα, δομή της ομάδας, σχέσεις μεταξύ των μελών). 

 Προτείνουν αποτελεσματικά μοντέλα επικοινωνίας μεταξύ των μελών. 

 Προτείνουν τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων στο πλαίσιο μιας ομάδας και διαδικασίες 

αναστοχασμού και αυτό-αξιολόγησης μιας ομάδας. 

 Σχεδιάζουν διαδικασίες δόμησης συλλογικών και αλληλέγγυων ομάδων και εγχειρημάτων. 

 Κατανοούν την πολλαπλότητα των μοντέλων διοίκησης σε ένα εγχείρημα της ΚΑΟ. 
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 Υποστηρίζουν τα μέλη των εγχειρημάτων της ΚΑΟ στο σχεδιασμό μοντέλων λήψης 

αποφάσεων και διακυβέρνησης. 

 Υποστηρίζουν τα μέλη των εγχειρημάτων της ΚΑΟ στη θέσμιση και λειτουργία διαδικασιών 

λήψης αποφάσεων που διευκολύνουν τη λειτουργία του  κάθε εγχειρήματος αξιολογώντας τα 

θετικά και τα αρνητικά σημεία των επιμέρους επιλογών. 

 Εκπαιδεύουν μέλη εγχειρημάτων και να τα συμβουλεύουν αναφορικά με πρακτικές 

διευκόλυνσης της εσωτερικής λειτουργίας των ομάδων. 

 Οργανώνουν τις επιμέρους διοικητικές λειτουργίες μιας επιχείρησης της ΚΑΟ. 

 Συντονίζουν με συλλογικό τρόπο τους/τις εργαζόμενους/ες. 

 Προγραμματίζουν και να παρακολουθούν την υλοποίηση του σχεδίου της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

- Δυναμική των ομάδων στα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

- Μοντέλα δημοκρατικής διακυβέρνησης, μοντέλα και διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 

τεχνικές διευκόλυνσης της εσωτερικής λειτουργίας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας 

- Διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ. 

 

ΚΑΟ72 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΑΟ72 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός - Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει την/ον σπουδάστρια/στή στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων εξεύρεσης αλλά και ορθολογικής διαχείρισης κεφαλαίων για να επιτευχθούν οι 

στόχοι της επιχείρησης της ΚΑΟ. Ειδικότερα η θεματική ενότητα στοχεύει: να αναλύσει τις 

τεχνικές της χρηματοοικονομικής διοίκησης με έμφαση στον κεφαλαιουχικό προϋπολογισμό 

επενδύσεων, στις χρηματοοικονομικές λειτουργίες και στη διοίκηση της χρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων της ΚΑΟ, να εισάγει στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στον προϋπολογισμό 

και ανάλυση επενδύσεων αλλά και συνολικά στη χρηματοοικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων 

της ΚΑΟ, όπως επίσης και να εξηγήσει τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες της κοινωνικής χρηματοδότησης και χρηματοοικονομικής. Επιμέρους θέματα που 

αναλύονται είναι τα εξής: η ανάλυση κόστους, η αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών και 

χρηματοδοτικών δεδομένων του επιχειρηματικού σχεδίου, η ανάλυση των χρηματοδοτικών 

αναγκών που προκύπτουν ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και τη φύση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, και η περιγραφή των εναλλακτικών μορφών και πηγών χρηματοδότησης για την 

κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Η προσέγγιση 

της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και οργανισμών της 

ΚΑΟ, ως διαδικασία που αποβλέπει στην μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου (έναντι της 

μεγιστοποίησης του κέρδους), συνιστά την ειδοποιό διαφορά σε σύγκριση με τις αντίστοιχες 

προσεγγίσεις που εστιάζουν στις συμβατικές επιχειρήσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία.  
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να: 

 Χειρίζονται τις χρηματο-οικονομικές καταστάσεις και να προσδιορίζουν τις 

χρηματοδοτικές/χρηματοοικονομικές ανάγκες μιας επιχείρησης ΚΑΟ 

 Γνωρίζουν τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της 

ΚΑΟ  

 Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων της ΚΑΟ. 

 Κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για 

την ικανοποίηση των επιμέρους στόχων των  επιχειρήσεων  της ΚΑΟ. 

 Λαμβάνουν αποφάσεις σε καθεστώς αβεβαιότητας και κινδύνου και να ελέγχουν την 

επενδυτική ετοιμότητα της επιχείρησης της ΚΑΟ. 

 Διαπραγματεύονται και να προτείνουν λύσεις χρηματοδότησης που προσιδιάζουν στους 

σκοπούς και στόχους των επιχειρήσεων της ΚΑΟ. 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

- Χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

- Χρήση στοιχείων κόστους για προγραμματισμό και λήψη αποφάσεων 

- Χρηματοδότηση επιχειρήσεων και οργανισμών της ΚΑΟ 

- Κοινωνικο-Οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων της ΚΑΟ 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ 

 

ΚΑΟΔΕ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΑΟΔΕ 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Θέμα: 

Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 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 

βιβλιογραφίας. 

Στη ΜΔΕ συνδυάζονται θεωρητικές και εφαρμοσμένες πτυχές του επιστημονικού πεδίου του 

Προγράμματος και ευνοούνται μελέτες περίπτωσης για εγχειρήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας. 

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου. 

 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, ΤΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ  

 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Εγκληματολογικές και Ποινικές Προσεγγίσεις της Διαφθοράς, του 

Οικονομικού και του Οργανωμένου Εγκλήματος» είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην μελέτη, 

στη θεωρητική εμβάθυνση, στην επιστημονική έρευνα, στην εφαρμογή του νόμου και στον 

σχεδιασμό προγραμμάτων αντεγκληματικής πολιτικής, σχετικά με τα φαινόμενα του οικονομικού 
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και του οργανωμένου εγκλήματος με άξονα και το φαινόμενο της διαφθοράς και ιδίως στο 

Δημόσιο Τομέα. 

 

Σκοπός 

Το ΠΜΣ έχει σκοπό α) να προσφέρει εξειδικευμένη επιστημονική και σε βάθος θεωρητική γνώση 

για το αντικείμενό του, β) να παρέχει τα εφόδια για την εξοικείωση των φοιτητών με τις 

μεθόδους συστηματικής μελέτης, εκπόνησης επιστημονικής έρευνας και ανάλυσης των 

εγκληματολογικών και ποινικών όψεων της διαφθοράς, του σοβαρού οικονομικού και του 

οργανωμένου εγκλήματος και ιδίως, των κοινωνικών συνθηκών που τα παράγουν, γ) να 

προσφέρει τα βασικά εφόδια που απαιτούνται για να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να 

παρακολουθούν τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στους τομείς αυτούς μετά την αποφοίτησή τους, 

ως επαγγελματίες δ) να προσφέρει στοχευμένη εκπαίδευση σχετικά με πρακτικές όψεις και 

προβλήματα που αφορούν την εφαρμογή πολιτικών πρόληψης, την εφαρμογή του νόμου 

(έρευνα, έλεγχος, αξιοποίηση δεδομένων-πληροφορίας, όρια εφαρμογής του νόμου, ποινική 

αξιολόγηση περιστατικών, διακριτική ευχέρεια, δικαιώματα εμπλεκομένων κλπ) και τη 

λειτουργία του ποινικοκατασταλτικού συστήματος για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων αυτών, 

ε) να αναδείξει πρότυπα επαγγελματισμού των λειτουργών του ποινικοκατασταλτικού 

συστήματος, όπως και των στελεχών του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στ) να εφοδιάσει τους διδασκόμενους με επαρκείς γνώσεις για τον 

σχεδιασμό και την αξιολόγηση μέτρων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων αντεγκληματικής 

πολιτικής και να τους καλλιεργήσει τις αναγκαίες ικανότητες στον τομέα αυτόν.  

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να επιτελέσουν 

επιστημονικό ερευνητικό έργο στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ., να ανταποκριθούν ως στελέχη του 

δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα στις ανάγκες πρόληψης και καταστολής των εν λόγω 

φαινομένων. Ειδικότερα, θα μπορούν να ανταποκριθούν στον σχεδιασμό και εφαρμογή ελέγχων, 

έρευνας, αποκάλυψης και πρόληψης των φαινομένων αυτών όπως και να αντιμετωπίσουν 

υποθέσεις διαφθοράς, οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος, και τέλος να σχεδιάσουν 

επιμέρους μέτρα και ολοκληρωμένα προγράμματα αντεγκληματικής πολιτικής. 

Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν: 

α) να έχουν επαρκή γνώση και να κατανοούν πλήρως τις επιστημολογικές οπτικές, τις θεωρητικές 

προσεγγίσεις, τις εννοιολογικές κατηγοριοποιήσεις και οριοθετήσεις της διαφθοράς, του 

οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος, ως κοινωνικών φαινομένων με ποινική απαξία· 

β) να διερευνούν, να αναλύουν, να σταθμίζουν και να αξιολογούν συστηματικά τα κοινωνικά 

αίτια, τους συστημικούς παράγοντες, το κοινωνικό – πολιτικό και το οικονομικό υπόβαθρο και 

τις κοινωνικές επιπτώσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος· 

γ) να γνωρίζουν τη νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα και άπτεται των 

φαινομένων που αποτελούν αντικείμενο του ΠΜΣ· 

δ) να γνωρίζουν επαρκώς την ποινική και την ποινική δικονομική νομοθεσία που αφορά τις εν 

λόγω κατηγορίες εγκλημάτων και να κατανοούν τις δυνατότητες, τα όρια και τις συνέπειές της 

κατά την ποινική αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών· 

ε) να κατανοούν τον υποπολιτισμό (subculture), το mοdusoperandi, την επιχειρησιακή και 

κοινωνική οργάνωση των εμπλεκομένων με διάφορους τρόπους με τα φαινόμενα αυτά, ιδίως το 

νόημα που οι ίδιοι δίνουν στις πράξεις τους · 
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στ) να αναγνωρίζουν, να αντιλαμβάνονται και να αναλύουν τις ποικίλες μορφές εμφάνισής των 

προαναφερθέντων φαινομένων και το επίπεδο συμβιωτικής σχέσης τους με τη νόμιμη 

οικονομία, τη Δημόσια Διοίκηση και την πολιτική· 

ζ) να διεξάγουν επιστημονική έρευνα και να προβαίνουν σε ποσοτικές και ποιοτικές συσχετίσεις 

και συγκριτικές αναλύσεις δεδομένων για την διάρθρωση και εξέλιξη φαινομένων αυτών · 

Στ) να αναλύουν συστηματικά, να επεξεργάζονται ποιοτικά και να συγκρίνουν συστηματικά, 

δεδομένα σχετικά με υποθέσεις· 

η) να εξοικειωθούν με τις πολυδιάστατες πτυχές της αντεγκληματικής πολιτικής και ιδίως, να 

μπορούν: ηα) να αναλύουν, να συγκρίνουν, να αξιολογούν δικαιοπολιτικές διαφορές στις τάσεις, 

στα επιχειρησιακά πρότυπα της αντεγκληματικής πολιτικής και τους παράγοντες που επιδρούν 

στη θέσπιση επιμέρους μέτρων· ηβ) να γνωρίζουν επαρκώς τη λειτουργία της ποινικής 

τυποποίησης και τους παράγοντες που επιδρούν στην θεσμοθέτησή της ηγ) να γνωρίζουν και να 

παρακολουθούν τις διεθνείς διαστάσεις και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες για την 

αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών· 

θ) να κατανοούν την επαγγελματική τους αποστολή κατά περίπτωση και να αποκτήσουν 

επαγγελματικές δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να σταθμίζουν συνεχώς τη σημασία που έχει 

ο ρόλος τους ως επαγγελματιών και να ασκούν με νόμιμο, δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο 

καθήκοντα τους και ειδικότερα, θα είναι θέση: θα) να προβαίνουν σε συστηματικές συγκριτικές 

αναλύσεις διαφορετικών μεταξύ τους περιπτώσεων/ υποθέσεων εγκλημάτων· θβ) ως αρμόδιοι 

να αναλάβουν πρωτοβουλίες πρόληψης και αποτροπής της συγκάλυψης των φαινομένων που 

εξετάζει το ΠΜΣ και στο εργασιακό τους περιβάλλον, θγ) να συντελέσουν ή να διευθύνουν 

πρωτοβουλίες ή διαδικασίες αποκάλυψης περιστατικών προστασίας ευάλωτων ατόμων και 

θυμάτων και απονομής δικαιοσύνης· θδ) να κατανοούν, να εφαρμόζουν κανόνες και να 

διεξάγουν ελέγχους, έρευνες και ανάκριση και να οργανώνουν το ανακριτικό υλικό σύμφωνα 

τους νόμους, τα διεθνή πρότυπα και τις διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου· θδ) να ασκούν τη διακριτική τους ευχέρεια με ορθολογικό ανθρωποκεντρικό και 

δικαιοκρατικό τρόπο· θστ) να αναπτύσσουν συνεργασίες και σχέσεις εμπιστοσύνης με 

συναδέλφους, συναρμόδιες αρχές, πολίτες, οργανισμούς κλπ · 

ι) να προτείνουν, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν μέτρα, στρατηγικά προγράμματα 

αντεγκληματικής πολιτικής και επιμέρους πολιτικές για την αντιμετώπιση της διαφθοράς του 

οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

αλλά και διαμορφώνουν σχέδια παρέμβασης ή διαχείρισης από τις αρχές επιμέρους υποθέσεων. 

Για την εκπλήρωση των στόχων του ΠΜΣ και για τη διευκόλυνση της υλοποίησης του διδακτικού 

έργου του μπορούν να συνάπτονται από τα αρμόδια όργανα του συνεργασίες με εθνικές και 

διεθνείς αρχές, φορείς, υπηρεσίες κλπ που επιτελούν έργο ανάλογο συναφές ή ταυτόσημο με τα 

αντικείμενα του ΠΜΣ ή που μπορούν να συνδράμουν στο έργο αυτό με σύγχρονα τεχνολογικά, 

οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα. 

  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Διάρκεια φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι 

τέσσερα (4) εξάμηνα. 

 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική   
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Διδακτικό υλικό  

Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει ανά Θεματική Ενότητα βασικά και εξειδικευμένα κείμενα της 

ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας και έρευνας, κείμενα συστάσεων, οδηγιών, 

πολιτικής, από διεθνείς οργανισμούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και 

ανεξάρτητες αρχές. Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο, κατάλληλο για 

την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και περιλαμβάνει και την επιμέρους στοχοθεσία των ενοτήτων, 

καθοδήγηση και βοηθήματα μελέτης. Εφόσον δεν είναι ενσωματωμένα σε αυτό οι ειδικότερες 

προδιαγραφές, τότε το εκπαιδευτικό υλικό πλαισιώνεται από οδηγό μελέτης, στον οποίο 

περιγράφονται ο σκοπός και οι στόχοι ανά επιμέρους ενότητα ή κεφάλαιο, έννοιες κλειδιά, 

προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις και δραστηριότητες. Επίσης στο διδακτικό υλικό 

περιλαμβάνεται και βοηθητικό οπτικοακουστικό υλικό σε ποικίλες μορφές, το oποίο λειτουργεί 

συμπληρωματικά προς το υπόλοιπο εκπαιδευτικό υλικό και είναι κατάλληλο για την καλύτερη 

εκπαίδευση των φοιτητών/φοιτητριών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:  

Tηλ: 2610 367316. Fax: 2610 367110. E-mail: ped@eap.gr 

 ΓενικέςΠληροφορίες:  

Τηλ.: 2610 367300. Fax: 2610 367650. E-mail: info@eap.gr 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο: 80 

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 80 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) είναι απόφοιτοι Σχολών ή Τμημάτων Νομικής, Κοινωνικών, Πολιτικών, Οικονομικών 

Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Κοινωνικής Διοίκησης, Δημόσιας Διοίκησης και συναφών 

τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι οποίοι με βάση την 

αναλυτική τους βαθμολογία, έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα εγκληματολογικών ή 

ποινικών επιστημών. 

Εάν από την κατηγορία αυτή οι υποψήφιοι δεν επαρκούν να πληρώσουν τις διαθέσιμες θέσεις 

του ΜΠΣ τότε γίνονται δεκτοί υποψήφιοι και από την ακόλουθη κατηγορία β: 

β) είναι απόφοιτοι Σχολών ή Τμημάτων Νομικής, Κοινωνικών, Πολιτικών, Οικονομικών 

Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Κοινωνικής Διοίκησης, Δημόσιας Διοίκησης και συναφών 

τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Όλοι παραπάνω υποψήφιοι και από τις δύο κατηγορίες πρέπει να έχουν επάρκεια γνώσης της 

Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.  

Η καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα της Γαλλικής ή Ιταλικής ή Γερμανικής 

σε επίπεδο επάρκειας τουλάχιστον Β2, θα είναι βοηθητική για να μπορέσουν οι φοιτητές να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ΜΠΣ.  

Από τις διαθέσιμες θέσεις του ΜΠΣ το 50% καταλαμβάνονται από υποψηφίους ήδη 

υπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς ή αστυνομικούς ή άλλους μόνιμους υπαλλήλους ή με 

σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με σύμβαση έργου, στο Δημόσιο ή στον 

ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, με αποδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στα αντικείμενα του ΜΠΣ. 

Εάν το ποσοστό από αυτήν την κατηγορία υποψηφίων δεν καλυφθεί, καλύπτεται από τους 

υπόλοιπους υποψήφιους της άλλης κατηγορίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.  

Σημείωση: 

mailto:ped@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι 

πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι 

πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Διάρθρωση / Θ.Ε. 

A΄ Εξάμηνο: 30 ECTS  

ΠΕΔ50 Έγκλημα, Κοινωνικός Έλεγχος και Ποινική Καταστολή  (Υ, 10 ECTS) 

ΠΕΔ51 Η εγκληματολογία του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς  (Υ, 10 ECTS) 

ΠΕΔ52 Η ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος  (Υ, 10 ECTS) 

Β΄ Εξάμηνο: 30 ECTS  

ΠΕΔ53 Η διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα από την οπτική του Δημοσίου 

Δικαίου  

(Υ, 10 ECTS) 

ΠΕΔ54 Οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά- εγκληματολογική προσέγγιση  (Υ, 10 ECTS) 

ΠΕΔ55 Η ποινική καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος: διεθνής, ευρωπαϊκή 

και εθνική διάσταση  

(Υ, 10 ECTS) 

Γ΄ Εξάμηνο: 30 ECTS  

ΠΕΔ60 Έλεγχοι, έρευνα και ανάκριση για τη διαφθορά, το οικονομικό και το 

οργανωμένο έγκλημα  

(Υ, 10 ECTS) 

ΠΕΔ61 Η αντιμετώπιση του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος  (Υ, 10 ECTS) 

ΠΕΔ62 Αντεγκληματική Πολιτική: τάσεις, πρότυπα, αξιολόγηση σχεδιασμός  (Υ, 10 ECTS) 

Δ΄ Εξάμηνο: 30 ECTS  

ΠΕΔ63 Διεπιστημονικό Εργαστήριο με Συμβατική Διδασκαλία  (Υ, 10 ECTS) 

ΠΕΔΔΕ Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  (Υ, 20 ECTS) 

Σημείωση: 

Υ¹: Υποχρεωτική  

 

Οδηγίες δήλωσης Θ.Ε. 

1. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επιλέγουν από μία (1) έως τρεις (3) Θεματικές 

Ενότητες (Θ.Ε.) σε κάθε εξάμηνο. Η επιλογή των Θ.Ε. γίνεται με διαδοχική σειρά και επομένως, 

ακολουθεί την αρίθμηση των Θ.Ε. του προγράμματος. Κατά συνέπεια, εάν στο Α΄ εξάμηνο οι 

φοιτητές επιλέξουν μια ΘΕ, πρέπει να επιλέξουν τη ΘΕ1 (ΠΕΔ50) «Έγκλημα Κοινωνικός Έλεγχος 

και Ποινική Καταστολή»-. Αν επιλέξουν δύο ΘΕ, πρέπει να επιλέξουν την Θ.Ε.1 (ΠΕΔ50) «Έγκλημα 

Κοινωνικός Έλεγχος και Ποινική Καταστολή» και τη ΘΕ2 (ΠΕΔ 51) «Η Εγκληματολογία του 

οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς» που προσφέρεται στο ίδιο εξάμηνο. Εάν επιθυμούν 

να επιλέξουν και τις τρείς Θ.Ε., τότε σε συνέχεια των προηγουμένων θα επιλέξουν και την Θ.Ε. 3 

(ΠΕΔ 52). Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των 

προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν, να δηλώνονται Θ.Ε. από τα επόμενα εξάμηνα. Σε 

περίπτωση που οι φοιτητές δεν έχουν ολοκληρώσει κάποιες Θ.Ε. από ένα εξάμηνο, τότε 

επιλέγουν όσες ΘΕ έχουν απομείνει από ίδιο εξάμηνο και μπορούν να επιλέξουν και τον 

αναγκαίο αριθμό των ΘΕ του επόμενου εξαμήνου, ώστε να συμπληρώσουν το σύνολο των 3 Θ.Ε.. 
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2. Η φοίτηση στα τέσσερα εξάμηνα σπουδών του ΜΠΣ προσδιορίζεται και από τα εξής 

προαπαιτούμενα: 

α) Η παρακολούθηση του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου (ΠΕΔ 63) προϋποθέτει οι φοιτητές να 

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις Θ.Ε. του Α και Β εξαμήνου και να έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα 

συμμετοχής στις εξετάσεις 2 τουλάχιστον Θ.Ε. του Γ΄ εξαμήνου. Με άλλα λόγια απαιτείται, είτε 

να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι Θ.Ε. του Προγράμματος, είτε να απομένουν μέχρι και δύο (2) Θ.Ε. 

του τρίτου (Γ’) εξαμήνου μόνο για εξετάσεις. 

β) Οι φοιτητές μπορούν να αναλάβουν την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

(ΠΕΔ ΔΕ) μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του προγράμματος. 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών - Συμμετοχή στις Εξετάσεις  

Η αξιολόγηση των φοιτητών, στις ΘΕ των εξαμήνων Α, Β και Γ (ΘΕ ΠΕ 50 -55 και 61 -62) γίνεται με 

βάση την απόδοσή τους σε στις γραπτές εργασίες εξαμήνου στις ενδιάμεσες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Ειδικότερα, για την επιτυχή ολοκλήρωση 

κάθε Θ.Ε. απαιτείται οι φοιτητές/-ήτριες: 

♦ Να εκπονήσουν υποχρεωτικά μία (1) Γραπτή Εργασία (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, 

έκτασης κειμένου 4.000 - 5.000 λέξεων, την οποία θα ολοκληρώνουν και θα παραδίδουν εντός 

της 13ης διδακτικής εβδομάδας από την έναρξη του εξαμήνου. Ο βαθμός της επίδοσης στην ΓΕ 

προσμετράται στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε., σε ποσοστό 30% και η αξιολόγησή της 

τουλάχιστον με το βαθμό 5/10 αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις. 

♦ Να λάβουν μέρος σε Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (ασκήσεις/ μικρές εργασίες) κατά τη 

διάρκεια του εξαμήνου, με τις οποίες διασφαλίζεται η καλή και σταδιακή εξοικείωση των 

φοιτητών με το εκπαιδευτικό υλικό και διευκολύνεται, η αποτελεσματική συμμετοχή τους στις 

τελικές εξετάσεις. Ο βαθμός της επίδοσης στις δραστηριότητες αυτές προσμετράται στην τελική 

βαθμολογία της Θ.Ε., σε ποσοστό 10%. 

♦ Να επιτύχουν στις Εξετάσεις κάθε εξαμήνου. Η βαθμολόγηση των εξετάσεων προσμετράται 

στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε., σε ποσοστό 60%. 

 

Κατοχύρωση Δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις 

Επομένως, οι φοιτήτριες/τές αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις κάθε Θεματικής 

Ενότητας, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% του βαθμού της γραπτής εργασίας 

εξαμήνου (δηλαδή έχουν βαθμολογηθεί τουλάχιστον με 5 /10). 

Η επίδοση των φοιτητών/-τριών στη γραπτή εργασία εξαμήνου και τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες προσμετράται στην τελική βαθμολογία της ΘΕ. 

Σχηματική απόδοση βαθμού Θ.Ε. σύμφωνα με τα ακόλουθα : 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 10% 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 30% (επίδοση ≥5) 

Γραπτές Εξετάσεις 60% (επίδοση ≥5) 

Σύνολο 100% 

 

Κατοχύρωση βαθμού, επανεγγραφή στη Θ.Ε. 

I. Οι φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019: 

1. Σε περίπτωση που η/o φοιτήτρια/τής αποτύχει κατά τις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ή 

δεν παρουσιαστεί, τότε διατηρεί το δικαίωμα για τα επόμενα δύο διαδοχικά εξάμηνα, να 

κατοχυρώσει τον βαθμό που έχει λάβει τόσο από τη Γραπτή Εργασία της Θ.Ε., όσο και από τις 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, διατηρώντας τον βαθμό που έχει λάβει στις 
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προαναφερθείσες υποχρεώσεις, μπορεί να επανεγγραφεί στη Θ.Ε. έχοντας μόνο την υποχρέωση 

των Γ.Τ.Ε.. 

2. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, εάν ο/η φοιτητής /τρια επανεγραφεί στη Θ.Ε, τότε καλείται 

στο επόμενο κατά διαδοχική σειρά εξάμηνο να λάβει μέρος στις Γ.Τ.Ε. για δεύτερη φορά. Σε 

περίπτωση που δεν ανταπεξέλθει στην εν λόγω υποχρέωση, της/του παραχωρείται ακόμα μία 

ευκαιρία στο αμέσως επόμενο εξάμηνο. Εφόσον, δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την υποχρέωση των 

Γ.Τ.Ε. κατά την τρίτη ευκαιρία, είναι υποχρεωμένη/ος να εγγραφεί εκ νέου στη Θ.Ε. και να την 

παρακολουθήσει εξαρχής με πλήρεις υποχρεώσεις. 

3. Οι Θεματικές Ενότητες τις οποίες η/ο φοιτήτρια/τής έχει κατοχυρώσει, δεν προσμετρούνται 

στο σύνολο των Θ.Ε., στις οποίες εγγράφεται με πλήρεις υποχρεώσεις ανά εξάμηνο, υπό την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο των ECTS, δεν ξεπερνά τα 60 ECTS. 

4. Εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, τότε 

επανεγγράφεται με πλήρεις υποχρεώσεις στη Θ.Ε.. 

II. Οι φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: 

1. Σε περίπτωση που η/o φοιτήτρια/τής αποτύχει κατά τις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ή 

δεν παρουσιαστεί, τότε διατηρεί το δικαίωμα για το επόμενο διαδοχικό εξάμηνο να κατοχυρώσει 

τον βαθμό που έχει λάβει τόσο από τη Γραπτή Εργασία της Θ.Ε., όσο και από τις Εκπαιδευτικές 

Δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, διατηρώντας τον βαθμό που έχει λάβει από τις προαναφερθείσες 

υποχρεώσεις, δύναται να επανεγγραφεί στη Θ.Ε. έχοντας μόνο την υποχρέωση των Γ.Τ.Ε.. 

2. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, εάν ο/η φοιτητής /τρια επανεγραφεί στη Θ.Ε, τότε καλείται 

στο επόμενο κατά διαδοχική σειρά εξάμηνο να λάβει μέρος στις Γ.Τ.Ε. για δεύτερη φορά. Σε 

περίπτωση που δεν ανταπεξέλθει στην εν λόγω υποχρέωση, είναι υποχρεωμένη/ος να εγγραφεί 

εκ νέου στη Θ.Ε. και να την παρακολουθήσει εξαρχής με πλήρεις υποχρεώσεις. 

3. Οι Θεματικές Ενότητες τις οποίες η/ο φοιτήτρια/τής έχει κατοχυρώσει, δεν προσμετρούνται 

στο σύνολο των Θ.Ε., στις οποίες εγγράφεται με πλήρεις υποχρεώσεις ανά εξάμηνο, υπό την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο των ECTS, δεν ξεπερνά τα 60 ECTS. 

4. Εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, τότε 

επανεγγράφεται με πλήρεις υποχρεώσεις στη Θ.Ε.. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Έγκλημα, Κοινωνικός Έλεγχος και Ποινική Καταστολή  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΕΔ 50  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10  

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική  

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε. 

Αντικείμενο της εισαγωγικής αυτής Θ.Ε. είναι η θεωρητική προσέγγιση της σχέσης ανάμεσα στον 

Κοινωνικό Έλεγχο, το έγκλημα, το ποινικό φαινόμενο και τις βασικές αρχές και όψεις του 

ουσιαστικού και του δικονομικού ποινικού δικαίου. Σε μια διεπιστημονική προσέγγιση 

παρουσιάζονται, από τρεις διαφορετικές επιστημολογικές οπτικές, δηλαδή της Εγκληματολογίας, 

του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου και του Δικονομικού Ποινικού Δικαίου, οι θεμελιώδεις 

έννοιες οι οποίες είναι απαραίτητες για γίνει κατανοητή η κοινωνική κατασκευή του εγκλήματος, 

η θεωρία και οι λειτουργίες του επίσημου κοινωνικού ελέγχου, η δομή των κανόνων και η 

αποστολή του Ουσιαστικού και του Δικονομικού Ποινικού Δικαίου. 

Ειδικότερα, αντικείμενο της Θ.Ε. αποτελούν οι έννοιες και οι κοινωνικο-ιστορικοί όροι 

δημιουργίας, επιβολής και παραβίασης κανόνων, η συγκρότηση και λειτουργία του ποινικού 
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φαινομένου, ο Κοινωνικός Έλεγχος του εγκλήματος (άτυπος και, ιδίως, τυπικός). Συγκεκριμένα, 

στην ενότητα αυτή εξετάζονται: η σχέση μεταξύ κοινωνικών κανόνων και κανόνων δικαίου (με 

έμφαση στις διαδικασίες εγκληματοποίησης), η σχετικότητα του εγκλήματος ως κοινωνικού και 

ποινικού φαινομένου και η σύνδεση της εγκληματικότητας με τις υποτελείς, επικίνδυνες τάξεις, η 

επιλεκτική λειτουργία και η διακριτική εφαρμογή του ποινικού νόμου σε συσχέτιση με την 

υπερεκπροσώπηση των συμβατικών/κοινών εγκλημάτων και την υπο-εκπροσώπηση των 

οικονομικών εγκλημάτων και των εγκληματών των ισχυρών, ο ρόλος, οι κατανομές και οι 

συνέπειες του κοινωνικού και ποινικού στίγματος, οι βασικές αρχές θεμελίωσης του ποινικού 

νόμου. Εξετάζονται επίσης συνοπτικά οι φορείς και η λειτουργία του ποινικο-κατασταλτικού 

συστήματος, η σημασία της ποινικής τυποποίησης, τα στοιχεία της δομής του εγκλήματος (άδικο, 

καταλογισμός) και η λειτουργία τους στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, τα χαρακτηριστικά και οι 

σκοποί της ποινής και τα είδη των ποινικών κυρώσεων, τα βασικά χαρακτηριστικά της δικαστικής 

επιμέτρησης των ποινών καθώς και οι θεμελιώδεις αρχές έκτισης αυτών, όπως και οι βασικές 

όψεις του δικονομικού ποινικού δικαίου, ιδίως τα δικαιώματα των υπόπτων και των 

κατηγορουμένων, η έννοια της δίκαιης δίκης με έμφαση στα σημεία εκείνα που παρατηρούνται 

αποκλίσεις στο θεσμικό πλαίσιο ποινικής καταστολής της διαφθοράς, του οικονομικού 

εγκλήματος και της οργανωμένης εγκληματικότητας. 

Η Θ.Ε. διαρθρώνεται σε πέντε επιμέρους βασικές ενότητες, στο πλαίσιο των οποίων εξετάζονται:  

-Η έννοια του εγκλήματος, η δημιουργία κανόνων και οι θεωρίες του Κοινωνικού Ελέγχου.  

-Οι λειτουργίες και οι τάσεις του επίσημου κοινωνικού ελέγχου.  

-Η επιλεκτική λειτουργία των φορέων του επίσημου κοινωνικού ελέγχου, οι διαδικασίες και οι 

συνέπειες της εγκληματοποίησης και ποινικοποίησης, με ειδική αναφορά στην εγκληματοποίηση 

της δράσης ισχυρών οικονομικών και πολιτικών παραγόντων.  

-Η δομή και η λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης και οι γενικές αρχές του ουσιαστικού και του 

δικονομικού ποινικού δικαίου, ιδίως ως εγγυήσεις προστασίας των δικαιωμάτων 

κατηγορουμένων και καταδικασθέντων και ως περιπτώσεις απόκλισης από το κεκτημένο των 

εγγυήσεων αυτών. 

- Η κοινωνική έρευνα των θεσμών της ποινικής δικαιοσύνης και της απονομής της.  

Στόχος της Θ.Ε.: Η θεματική ενότητα αποβλέπει να εφοδιάσει τους φοιτητές με την απαραίτητη 

γνώση για την ακώλυτη παρακολούθηση των υπόλοιπων ενοτήτων του ΜΠΣ υπό το πρίσμα της 

κριτικής προσέγγισης των θεμάτων που εξετάζουν. Μέσα από τη σύνθεση εγκληματολογικής και 

ποινικής θεωρίας και δευτερευόντως, θεωρίας της κοινωνικής έρευνας, η Θ.Ε. επιδιώκει να 

παράσχει σε εκείνους τους φοιτητές/-ήτριες, που δεν προέρχονται από τις Νομικές Σχολές το 

αναγκαίο συναφές γνωστικό υπόβαθρο, αλλά και σε αποφοίτους των Νομικών Σχολών μια 

σύνθεση και ένα ουσιαστικό συμπλήρωμα των γνώσεών τους.  

Ειδικότερα, στόχος της Θ.Ε. είναι να προσφέρει τα απαραίτητα θεωρητικά εργαλεία, ώστε οι 

φοιτητές/-ήτριες να κατανοούν και να αναλύουν υπό το πρίσμα των εγκληματολογικών θεωριών 

τα αίτια του εγκλήματος και τις διαδικασίες κοινωνικής κατασκευής του, να εξετάζουν κριτικά 

την έννοια και τις λειτουργίες του άτυπου και ιδίως, του τυπικού Κοινωνικού Ελέγχου, τις 

συσχετίσεις και την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών φορέων του, όπως και τις 

σύγχρονες τάσεις και τα προβλήματα που καθορίζουν την εξέλιξή τους. Επιδιώκεται επίσης, από 

την άποψη του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού να αναδειχθούν οι βασικές αρχές 

θεμελίωσής τους και η σχέση τους με το Σύνταγμα, οι τάσεις διεύρυνσης της ποινικής 

καταστολής, η κριτική ανάλυσή τους σε σχέση με τις συγκεκριμένες κατηγορίες εγκλημάτων και 

οι συνέπειες τους στα πεδία της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος. 

Τέλος επιδιώκεται να εισαχθούν οι φοιτητές/-ήτριες στη βασική προβληματική και στις αρχές 
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μεθοδολογίας της κοινωνικής έρευνας που μελετά το έγκλημα ως πραγματικότητα και 

κατασκευή και τον έλεγχό του. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να: 

α) κατανοούν και να προσεγγίζουν με θεωρητική και μεθοδολογική επάρκεια τα κοινωνικά αίτια 

του εγκλήματος· 

β) επεξεργάζονται θεωρητικά και να αντιστοιχούν σε πραγματικές καταστάσεις, τις διαδικασίες 

εγκληματοποίησης· 

γ) κατανοούν και να αναλύουν το νομικό φαινόμενο της τυποποίησης εγκλημάτων και τη 

διάκρισή του από το αντίστοιχο κοινωνικό φαινόμενο της προσβολής αγαθών τρίτων· 

δ) συσχετίζουν και να αναλύουν κριτικά τη θεωρία, τις λειτουργίες, τους μετασχηματισμούς, τα 

όρια και το κέντρο βάρους του τυπικού Κοινωνικού Ελέγχου, ιδίως στη σύγχρονη εποχή· 

ε) αντιλαμβάνονται και να συγκρίνουν τη λειτουργική σχέση ανάμεσα στην εγκληματολογική και 

ποινική προσέγγιση του εγκληματικού φαινομένου· 

στ) κατανοούν τη σημασία των θεμελιωδών αρχών του ποινικού δικαίου και προστατευόμενων 

θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ποινικής καταστολής· 

ζ) κατανοούν τις βασικές μεθόδους για την ορθή υπαγωγή πραγματικών δεδομένων στις 

νομοτυπικές μορφές (αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση) εγκλημάτων του ΠΚ και των 

ειδικών Ποινικών Νόμων, γενικά και στα πεδία ενδιαφέροντος του ΜΠΣ· 

η) κατανοούν τη σημασία των δικονομικών κανόνων και το πλαίσιο που θέτουν οι  κανόνες αυτοί 

ώστε να χειρίζονται και με βάση αυτούς τους κανόνες  υποθέσεις που έχουν υπό  την ευθύνη 

τους· 

θ) κατανοούν την σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της 

ποινικής καταστολής· 

ι) κατανοούν τη διάσταση της κοινωνικής έρευνας και τις βασικές αρχές ερευνητικών μεθόδων. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. 

- Έννοια και Θεωρίες Κοινωνικού Ελέγχου 

- Λειτουργίες και τάσεις του επίσημου κοινωνικού ελέγχου 

- Επιλεκτική λειτουργία των φορέων του επίσημου κοινωνικού ελέγχου, διαδικασίες και 

συνέπειες της  εγκληματοποίησης και ποινικοποίησης 

- Δομή, λειτουργία ποινικής δικαιοσύνης και γενικές αρχές ουσιαστικού και  δικονομικού 

ποινικού δικαίου 

 

Η εγκληματολογία του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς 

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΕΔ 51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.:Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται:Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική 

Γενική Περιγραφή της Θ.Ε.  

Αντικείμενο της Θ.Ε. είναι η εγκληματολογική θεωρητική προσέγγιση και ανάλυση του 

οικονομικού εγκλήματος με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα διαφθοράς. Εξετάζονται ειδικότερες 

όψεις του οικονομικού εγκλήματος όπως τα εγκλήματα του λευκού κολάρου (whitecollarcrimes), 

τα εταιρικά εγκλήματα (corporatecrimes), και των κρατικά εταιρικά εγκλήματα (state-

corporatecrimes), οι εταιρικές συμπράξεις καρτέλ. Στο πλαίσιο αυτό αναλύεται συστηματικά ο 

ρόλος και η λειτουργία της διαφθοράς, εξετάζονται κριτικά τα βασικά μέσα επίσημης και 

ανεπίσημης κοινωνικής αντίδρασης και η διάσταση ανάμεσα στις πραγματικές και τις 
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λανθάνουσες λειτουργίες των ελεγκτικών και ποινικο-κατασταλτικών μηχανισμών και τέλος, 

αναλύονται προκλήσεις και ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες για την αποκάλυψη 

και την αντιμετώπιση των εγκλημάτων αυτών.  

Η Θ.Ε. διαρθρώνονται σε τέσσερις επιμέρους βασικές ενότητες, στο πλαίσιο των οποίων 

εξετάζεται: 

α) Η έκταση, τα αίτια και οι όψεις του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς. Στην ενότητα 

αυτήν η περιγράφονται και αναλύονται οι όροι εμφάνισης και εξέλιξης του οικονομικού 

εγκλήματος και της διαφθοράς στο πλαίσιο κάθε ιστορικής συγκυρίας , οριοθετείται η έννοια 

οριοθέτηση των παραπάνω εγκλημάτων και αναλύονται συγκριτικά οι εγκληματολογικές 

θεωρήσεις σχετικά με τα αίτια και την κοινωνική κατασκευή του οικονομικού εγκλήματος και της 

διαφθοράς και εξηγούνται συστηματικά οι διάφορες τυπολογίες και κατηγορίες οικονομικών 

εγκλημάτων. 

β) Η κοινωνική οργάνωση και ο τρόπος δράσης. Εξετάζονται οι πολιτισμικές διαστάσεις, η 

κοινωνική οργάνωση και οι κλάδοι δραστηριότητας του οικονομικού εγκλήματος και της 

διαφθοράς, οι σχέσεις τους με το οργανωμένο έγκλημα, με τη νομιμότητα και τη νόμιμη 

οικονομία. Εξετάζονται επίσης οι τεχνικές και ο τρόπος δράσης (modusoperandi) με έμφαση στη 

διαφθορά, την πολιτική διαφθορά, τις εξωχώριες εταιρείες, στο ρόλο των τραπεζών, στα 

εγκλήματα νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και 

χρηματοδότησης άλλων παράνομων εγκληματικών δράσεων. 

γ) Οι επιπτώσεις και η οργάνωση της επίσημης κοινωνικής αντίδρασης. Αναλύονται οι ποικίλες 

συνέπειες και οι επιπτώσεις που έχει η εξάπλωση των εγκλημάτων αυτών για την κοινωνία και το 

Κράτος, εξετάζεται κριτικά η διάρθρωση, οι διαστάσεις, τα προβλήματα και οι λειτουργίες και οι 

τάσεις της επίσημης κοινωνικής αντίδρασης (θεσμικό πλαίσιο, υπηρεσίες και φορείς κλπ). 

δ) Η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη και η ανάλυση των φαινομένων αυτών. Εξετάζονται οι 

μέθοδοι που η εγκληματολογική έρευνα έχει προκρίνει για τη διερεύνηση της έκτασης και των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών των εγκλημάτων, όπως αυτά που εξετάζονται εδώ και 

παρουσιάζονται κριτικά οι σύγχρονες τάσεις που επικρατούν,  

Στόχος της Θ.Ε. είναι η εμβάθυνση στην κοινωνική πραγματικότητα του οικονομικού εγκλήματος 

και της διαφθοράς μέσω των εργαλείων που παρέχει η εγκληματολογική θεωρία, η κατανόηση 

των κοινωνικών αιτίων, των διαδικασιών υπό τις οποίες δημιουργούνται τα φαινόμενα αυτά, η 

συστηματική συγκριτική ανάλυση της κοινωνικής τους οργάνωσης, της λειτουργικότητας της 

επιχειρησιακής τους διάρθρωσης, δομής και του τρόπου δράσης τους, η κριτική προσέγγιση των 

ποικίλων κοινωνικών συνεπειών τους και τέλος, η περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών με τα 

ερευνητικά εργαλεία για την εκπόνηση έρευνας. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτητές/τριες θα έχουν διευρύνει το γνωστικό τους 

υπόβαθρο και θα έχουν αποκτήσει ικανότητες θεωρητικής επεξεργασίας και ανάλυσης ώστε να 

μπορούν α) να κατανοούν την κοινωνική πραγματικότητα και την κοινωνική οργάνωση του 

οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς και τις συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωσή τους ·β) 

να κατανοούν και να αναλύουν πραγματικά γεγονότα και κοινωνικές πρακτικές και να τα 

συσχετίζουν με την πολυμορφία των οικονομικών εγκλημάτων και της διαφθοράς ιδίως στο 

επίπεδο της εκτίμησης κινδύνων, των προληπτικών ελέγχων και αξιολόγησης της κοινωνικής 

βλάβης· γ) να προσεγγίζουν κριτικά και να αξιολογούν με ποιοτικά κριτήρια την λογική που 

διέπει τα μέτρα και τις πολιτικές αντιμετώπισής των εγκλημάτων αυτών, την ουσιαστική 

αποτελεσματικότητα και τα όρια τους· δ) να επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία εκπόνησης 

έρευνας και μελέτης των φαινομένων αυτών στους διαφορετικούς τομείς και στα ποικίλα 
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επίπεδα εμφάνισής τους· ε) να ανταποκριθούν, στη συνέχεια, στις απαιτήσεις της θεματικής 

ενότητας 10. 

Γνωστικά αντικείμενα 

- Εγκληματολογική προσέγγιση: έννοια, κοινωνικά αίτια, συνθήκες, τυπολογίες- διακρίσεις  

μορφολογία, κοινωνική οργάνωση 

- Η επίσημη κοινωνική αντίδραση - κριτική ανάλυσή της 

- Προκλήσεις και ζητήματα κατά την εφαρμογή του νόμου  

- Η επιστημονική έρευνα για το οικονομικό έγκλημα 

 

Η ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος 

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΕΔ 52 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.:Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται:Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε. 

Αντικείμενο της Θ.Ε. είναι η συστηματική κριτική παρουσίαση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου 

για την ποινική καταστολή της διαφθοράς στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως αυτό έχει 

διαμορφωθεί υπό την επίδραση και συναφών διεθνών και ευρωπαϊκών νομικών κειμένων, που 

δεσμεύουν τη χώρα μας. Έμφαση δίνεται  στην παρουσίαση και ερμηνεία των οικείων ποινικών 

διατάξεων και στον τρόπο εφαρμογής τους στην πράξη από τα ποινικά δικαστήρια. Ειδικότερα, 

προσδιορίζεται στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου η έννοια της διαφθοράς, του υπαλλήλου (που 

οριοθετεί τη σχέση της δωροδοκίας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα), εξετάζονται 

συστηματοποιημένα σε κατηγορίες τα επιμέρους αδικήματα (π.χ. ποικίλες  μορφές δωροληψίας 

και δωροδοκίας, εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία, εμπορία επιρροής), αναδεικνύονται οι 

δικονομικές ιδιαιτερότητες της ποινικής καταστολής των εγκλημάτων διαφθοράς. Για όλα τα 

επιμέρους ερμηνευτικά ζητήματα παρουσιάζονται παράλληλα προς τις θέσεις της επιστήμης και 

αυτές της νομολογίας, μέσα από τη μελέτη αποφάσεων. Η πραγμάτευση της διαφθοράς θα 

γίνεται σε αντίστιξη με την έννοια του οικονομικού εγκλήματος, όπως αυτό έχει διαπλασθεί στο 

πλαίσιο του σύγχρονου ποινικού δικαίου σε ανάπτυξη των κλασικών εγκλημάτων κατά της 

ιδιοκτησίας και της περιουσίας. Η κριτική εστίαση της ΘΕ θα αναδειχθεί ιδίως μέσα από τη 

ανάλυση της φύση της «διαφθοράς» ως κατ’ εξοχήν ευεπίφορης στην καλλιέργεια ποινικού 

«λαϊκισμού». 

Η Θ.Ε. διαρθρώνεται σε έξι μέρη. Στο πρώτο μέρος εξηγείται εισαγωγικά η έννοια του 

οικονομικού εγκλήματος στο ποινικό δίκαιο σε αντιδιαστολή προς το κλασικό ποινικό δίκαιο 

προστασίας της ιδιοκτησίας και της περιουσίας. Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσεται η έννοια της 

διαφθοράς ως έννοια του ποινικού δικαίου και παράλληλα, αφ’ ενός αναλύεται η σημασία της 

στο ευρύτερο οικονομικό, δικαιοπολιτικό και εν γένει νομικό της συγκείμενο, αναδεικνύονται δε 

αφ’ ετέρου τα προβλήματα που ανακύπτουν από την υπέρμετρη έμφαση του ποινικού λόγου στη 

διαφθορά. Το τρίτο μέρος αφιερώνεται στη διαφθορά ως αντικείμενο αντιμετώπισης από 

πλευράς ποινικού δικαίου σε υπερεθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αντιμετώπιση 

του φαινομένου στο πλαίσιο της ΕΕ. Στο τέταρτο μέρος αναλύεται η διαφθορά στην νομοθεσία 

του ελληνικού ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Μεγάλο μέρος της ενότητας καταλαμβάνει η 

πραγμάτευση της έννοιας-πυρήνα της διαφθοράς, δηλαδή της δωροδοκίας και δωροληψίας, ενώ 

εξετάζονται και νεοπαγείς σχετικές έννοιες, όπως η δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα. Εξετάζονται 

επίσης, τα εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία, η εμπορία επιρροής, Τέλος, στην ενότητα αυτή 

αναλύονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, με έμφαση στη δήμευση και την τάση 
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επέκτασής της. Στο πέμπτο μέρος, το δικονομικό, αναλύεται η νομοθεσία για την ανάκριση στις 

περιπτώσεις διαφθοράς, ενώ στο έκτο μέρος θίγονται ανακεφαλαιωτικά και εν είδει κριτικής 

αποτίμησης της ποινικής αντιμετώπισης της διαφθοράς οι προβληματισμοί που ανακύπτουν σε 

δικαιοπολιτικό επίπεδο.  

Στόχος της Θ.Ε.  Η θεματική ενότητα αποβλέπεινα εφοδιάσει τους φοιτητές με μια σφαιρική και 

συστηματική γνώση σε σχέση με τους ουσιαστικούς και δικονομικούς ποινικούς κανόνες που 

ισχύουν στην Ελλάδα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, να τους καταστήσει ικανούς για την 

ορθή εφαρμογή του ως άνω θεσμικού πλαισίου στην πράξη, και να τους παράσχει τα 

δικαιοσυγκριτικά και επιστημονικά εργαλεία, ώστε να μπορούν να διατυπώνουν κριτικά την 

άποψη τους για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ελληνικού συστήματος καθώς και 

για τις αλλαγές που ενδεχομένως είναι αναγκαίες. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η φοιτήτρια/ο φοιτητής αναμένεται να:α) κατανοούν ορθά και με 

πληρότητα το ισχύον ελληνικό θεσμικό πλαίσιο ποινικής καταστολής της διαφθοράς, 

συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών και ευρωπαϊκών κειμένων που το έχουν επηρεάσει, β) 

εργάζονται αυτόνομα και με κριτικό πνεύμα για την υπαγωγή πραγματικών δεδομένων στις 

νομοτυπικές μορφές των σχετικών εγκλημάτων, γ) να συμβάλλουν στην ορθή δικονομική πορεία 

μιας υπόθεσης, εφαρμόζοντας τη γνώση που απέκτησαν στην πράξη, και δ) να αξιολογούν 

συνολικά κριτικά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, πέραν της συσταλτικής ερμηνείας των ισχυουσών 

διατάξεων, διατυπώνοντας έτσι και προτάσεις για την άρση τυχόν προβλημάτων του και τη 

βελτίωσή του.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. 

- Η ποινική καταστολή της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος στον δημόσιο και στον 

ιδιωτικό τομέα 

- Ποινική αντίδραση για εγκλήματα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του ελληνικού 

δημοσίου και της ΕΕ 

- Δικονομικές ιδιαιτερότητες και συσχετίσεις μεταξύ οικονομικών εγκλημάτων. 

- Η δικαστηριακή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου 

 

Η διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα από την οπτική του Δημοσίου Δικαίου 

Κωδικός Θ.Ε.:ΠΕΔ 53 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.:Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται:Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Αντικείμενο της Θ.Ε. είναι η μελέτη του φαινομένου της διαφθοράς στη Δημόσια Διοίκηση από 

τη σκοπιά του Δημοσίου Δικαίου. Σκοπός της Θ.Ε. 4 είναι η μελέτη της έννοιας, των μορφών και 

των αιτιών του φαινομένου της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα, των μέτρων για την 

αντιμετώπιση στο πεδίο του δημοσίου δικαίου, καθώς και των δημόσιων ελεγκτικών 

μηχανισμών για την πρόληψη και την καταστολή του. Η ΘΕ 4 διαρθρώνεται σε τέσσερις υπο -

ενότητες. 

Η πρώτη υπο-ενότητα της Θ.Ε. έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει τη διδασκαλία της 

έννοιας της Δημόσιας Διοίκησης στο ελληνικό διοικητικό δίκαιο, την παρουσίαση των βασικών 

στοιχείων που συγκροτούν το ελληνικό διοικητικό σύστημα ( οργάνωση κατά υπουργεία, 

αποκεντρωμένη διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κ.λπ.), την 

ανάλυση της έννοιας της διαφθοράς με σημείο αναφοράς την οργάνωση και τη λειτουργία της 
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Δημόσιας Διοίκησης, και την έρευνα των παραγόντων που διευκολύνουν το φαινόμενο της 

διαφθοράς στο ελληνικό διοικητικό σύστημα. Μεταξύ των παραγόντων αυτών θα δοθεί έμφαση 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος «κομματικής κυβέρνησης» 

(partygovernment), τα οποία συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη του φαινομένου της 

διοικητικής διαφθοράς.    

Η δεύτερη υπο-ενότητα της Θ.Ε. έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των συνταγματικών αρχών που 

συγκροτούν το θεμέλιο της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διοικητικής διαφθοράς  

(δημοκρατική αρχή, αρχή του Κράτους δικαίου, αρχή της διαφάνειας, αρχή της ισότητας, αρχή 

της ουδετερότητας και της αμεροληψίας της δημόσιας διοίκησης, αρχή αξιοκρατίας, άρθρο 103 

παρ.1 Συντ., κλπ), καθώς και την ανάλυση της συνταγματικής προβληματικής του << πολιτικού 

χρήματος>> (κόμματα και διαφθορά, χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, ποινική ευθύνη 

υπουργών, κλπ). 

Η τρίτη υπο-ενότητα της Θ.Ε. έχει ως αντικείμενο τα ελεγκτικά σώματα της Δημόσιας Διοίκησης 

(ΑΣΕΠ, Συνήγορος του Πολίτη, Γ.Ε.Δ.Δ., Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κ.λπ., 

υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, π.χ. Δ.Ε.Υ. ΕΛΑΣ, Γ.Ε.Υ.ΥΕΝ),καθώς επίσης και τον δημοσιονομικό 

έλεγχο των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και τον πειθαρχικό έλεγχο των 

δημοσίων υπαλλήλων. 

Η τέταρτη  υπο-ενότητα της Θ.Ε. θα επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της διαφθοράς στο πεδίο 

των δημοσίων συμβάσεων, που αποτελεί έναν τομέα υψηλού κινδύνου εκδήλωσης του 

φαινομένου της διαφθοράς. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η φοιτήτρια/ο φοιτητής αναμένεται να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση της δομής του ελληνικού διοικητικού συστήματος και 

του φαινομένου της διοικητικής διαφθοράς, για τα αίτια και τα αποτελέσματα του, καθώς και για 

την αντιμετώπισή του στο επίπεδο του Συντάγματος και της διοικητικής νομοθεσίας και 

πρακτικής. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. 

- Διάρθρωση και λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και ανάπτυξη φαινομένων 

διαφθοράς, οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος 

- Διαφθορά και Δημόσιες Συμβάσεις  

- Συνέπειες της διαφθοράς για το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 

πολίτευμα 

- Διαφάνεια, έλεγχος, λογοδοσία και πρόληψη της διαφθοράς 

 

Οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά- εγκληματολογική προσέγγιση 

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΕΔ 54 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.:Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται:Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε. 

Αντικείμενο της Θ.Ε. είναι η εγκληματολογική θεωρητική προσέγγιση και ανάλυση του 

οργανωμένου εγκλήματος και της σχέσης του με το φαινόμενο της διαφθοράς από την οπτική 

της εγκληματολογικής θεωρίας και μεθοδολογίας ανάλυσης. Εξετάζονται ιδίως τα αίτια, η 

έκταση, οι  ποικίλες εκδοχές των φαινομένων αυτών και τις συνέπειες τους, η κοινωνική 

αντίδραση απέναντι τους, οι προσκλήσεις για τους επαγγελματίες και οι δυνατότητες και  τα 

όρια της έρευνας για τα ζητήματα αυτά.  
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Συγκεκριμένα, η ΘΕ διαρθρώνεται σε έξι μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται η έννοια του 

οργανωμένου εγκλήματος ως νομικού και ως κοινωνικού γεγονότος, οι θεωρίες για το 

οργανωμένο έγκλημα και τα αίτια του. Ειδικότερα, εξετάζονται οι εγκληματολογικές θεωρήσεις 

σχετικά με τις αιτιακές συνθήκες δημιουργίας του οργανωμένου εγκλήματος και εξηγούνται οι 

οπτικές υπό τις οποίες κάθε θεωρητικό παράδειγμα προσεγγίζει το φαινόμενο αυτό. Επίσης 

αναλύεται  η σχέση του οργανωμένου εγκλήματος ως νομικού και κοινωνικού γεγονότος με 

άλλες κατηγορίες εγκλημάτων ιδίως με τα οικονομικά εγκλήματα.  

Στο δεύτερο μέρος υπό το πρίσμα των θεωρητικών παραδειγμάτων της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, της σύγκρουσης, της κριτικής εγκληματολογίας και επίσης της ορθολογικής 

επιλογής, αναλύεται το φαινόμενο του οργανωμένου εγκλήματος σε μάκρο-επίπεδο (κοινωνικο-

οικονομικές συνθήκες, ιστορική εξέλιξη, μορφολογία, πεδία-κλάδοι δράσης, συγκριτική ανάλυση 

των συνθηκών εξάπλωσής του σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο), σε 

μέσο- επίπεδο (πολιτισμικές διαστάσεις, κοινωνικές πρακτικές, κοινωνική οργάνωση, σχέση με 

τη νομιμότητα, modusoperandi) και σε μίκρο επίπεδο (το νόημα που δίνουν οι εγκληματίες στην 

πράξη τους, οι παράγοντες αιτιολόγησης και ηθικής ουδετεροποίησης).  

Στο τρίτο μέρος αναλύεται η σχέση οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς, η αμοιβαιότητα 

και λειτουργικότητά τους, ιδίως με άξονα συγκεκριμένες κατηγορίες εγκλημάτων. Εξετάζονται ο 

ρόλος και η κοινωνική οργάνωση της διαφθοράς ως μέσου συμβίωσης του οργανωμένου 

εγκλήματος με τη νομιμότητα και τη νόμιμη οικονομία, εξετάζονται οι πρακτικές και τα μέσα 

διαφθοράς που αξιοποιούνται από το οργανωμένο έγκλημα και η σχέση μεταξύ οργανωμένου 

και οικονομικού εγκλήματος. Ειδική έμφαση δίνεται σε επιμέρους είδη εγκλημάτων (π.χ. όπως 

ναρκωτικά, λαθρεμπόριο, παράνομη διακίνηση μεταναστών, τυχερά παιγνίδια, πορνεία, 

οικονομία της διασκέδασης, κ.λπ.) και στις τεχνικές διαφθοράς που αξιοποιούνται από το 

οργανωμένο έγκλημα, με στόχο κυρίως τη νομιμοποίηση εσόδων ή τη χρηματοδότηση άλλων 

εγκληματικών δραστηριοτήτων π.χ. τρομοκρατία. 

Στο τέταρτο μέρος περιγράφεται η εξέλιξη της θεσμικής αντίδρασης απέναντι στο οργανωμένο 

έγκλημα, η κριτική που ασκείται  στην επίσημη αντίδραση, οι λόγοι  και οι συνέπειες της 

εξάπλωσης του οργανωμένου εγκλήματος στην παρούσα ιστορική συγκυρία. Ειδικότερα, 

αναλύεται το πλαίσιο και οι γενικές δικαιοπολιτικές αναφορές της θεσμικής αντίδρασης 

(πρόληψη, αποτροπή καταστολή), περιγράφονται συνοπτικά οι βασικοί θεσμοί της· αναλύονται 

οι παράγοντες που συντελούν στην εξάπλωση του οργανωμένου εγκλήματος και αναλύεται το 

φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και  όψεων της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης ως 

παράγοντες που καθόρισαν την εξάπλωση του οργανωμένου εγκλήματος· αναλύονται επίσης 

κριτικά οι ποικίλες συνέπειες και επιπτώσεις που έχει η εξάπλωση του οργανωμένου εγκλήματος 

και της διαφθοράς για τις κοινωνικές ανισότητες, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ίδια 

τη λειτουργία του ποινικοκατασταλτικού συστήματος.  

Στο πέμπτο μέρος εξετάζονται οι τεχνικές και πρακτικές συγκάλυψης που χρησιμοποιούνται ή 

αξιοποιούνται από το οργανωμένο έγκλημα και τους εμπλεκόμενους με αυτό, εξετάζονται τα 

προβλήματα εντοπισμού και έρευνας τους, που αντιμετωπίζουν οι αρχές για τη στοιχειοθέτηση 

της δίωξης, εξετάζονται οι καλές πρακτικές, οι ειδικές μέθοδοι που θεωρούνται κατάλληλες για 

την έρευνα στο πεδίο αυτό, με βάση την έρευνα και τις υποδείξεις διεθνών οργανισμών· 

εξετάζονται τέλος οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του 

ποινικοκατασταλτικού συστήματος (αστυνομικοί δικαστικοί λειτουργοί, προσωπικό 

καταστημάτων κράτησης) κατά την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.  

Στο έκτο μέροςεξετάζονται  οι μέθοδοι και οι τεχνικές της επιστημονικής έρευνας για την 

αποτύπωση της έκτασης των φαινομένων αυτών και των ποικίλων ποιοτικών του 
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χαρακτηριστικών και η χρησιμότητά τους κατά την εφαρμογή του νόμου για την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος  

Στόχος της Θ.Ε. είναι αφενός να κατανοήσουν οι φοιτητές/τρις την κοινωνική πραγματικότητα 

του οργανωμένου εγκλήματος (με βάση τη μελέτη των κοινωνικών συνθηκών και πρακτικών που 

οδηγούν στην ανάπτυξή του), τον τρόπο δράσης, οργάνωσης του, τη σημασία που έχει η 

διαφθορά και οι ποικίλες διαστάσεις της για την εξάπλωσή του και αφετέρου, να αναγνωρίζουν 

τα φαινόμενα αυτά στο κοινωνικό πεδίο, στο στάδιο ελέγχων, να μπορούν να τα συσχετίζουν με 

τις ποικίλες συνέπειες τους, να αντιλαμβάνονται τη σημασία και τα όρια ποινικής και εξω-

ποινικής αντιμετώπισής τους. Επιδιώκεται επίσης, η εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους 

και τα εργαλεία κοινωνικής έρευνας, με παράδειγμα τη θεώρηση των φαινομένων που εξετάζει η 

Θ.Ε..  

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την επιτυχή παρακολούθηση της θεματικής ενότητας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα 

μπορούν: 

α) να εξηγούν και να τεκμηριώνουν με βάση τη θεωρία τα κοινωνικά αίτια του οργανωμένου 

εγκλήματος και της σχετικής με αυτό διαφθοράς· β) θα διακρίνουν τις ποιοτικές διαφορές 

ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους εγκληματικών οργανώσεων· γ) να κατανοούν, να αναλύουν 

και να συσχετίζουν πραγματικά γεγονότα και κοινωνικές πρακτικές με την πολυμορφία του 

οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, τόσο στο επίπεδο της εκτίμησης κινδύνων, όσο και 

στο στάδιο των προληπτικών ελέγχων· δ) να αντιλαμβάνονται και να αναλύουν συστηματικά τη 

λειτουργική σχέση του οργανωμένου εγκλήματος με τη διαφθορά· ε) να αναλύουν τις ευρύτερες 

τις συνέπειες των φαινομένων αυτών για την απόλαυση θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα είναι 

σε θέση να προτείνουν την αποτροπή των παράπλευρων συνεπειών τους· στ) να κατανοούν τα 

όρια των πολιτικών, των μέτρων των μέσων αντιμετώπισής του οργανωμένου εγκλήματος και να 

μπορούν, να αναγνωρίζουν παράγοντες ή παραμέτρους συγκάλυψης ή αποπροσανατολισμού 

των αρχών· ζ) να διατυπώνουν ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης της ουσιαστικής 

αποτελεσματικότητας των μέτρων αντιμετώπισης του, η) να επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία 

εκπόνησης έρευνας, που προσφέρονται για τη μελέτη των φαινομένων αυτών στους 

διαφορετικούς τομείς και στα ποικίλα επίπεδα εμφάνισής τους και θ) να ανταποκριθούν, στη 

συνέχεια, στις απαιτήσεις της θεματικής ενότητας 10. 

Γνωστικά αντικείμενα 

- Αίτια, εννοιολογική οριοθέτηση, συσχετίσεις και κοινωνική οργάνωση της διαφθοράς και 

του οργανωμένου εγκλήματος  

- Όρια, δυνατότητες, προβλήματα και γενικότερες επιπτώσεις της ποινικής τυποποίησης 

- Επίσημη κοινωνική αντίδραση και εφαρμογή του νόμου (όρια, προκλήσεις, προβλήματα) 

- Οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και κοινωνική έρευνα 

 

Η ποινική καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος: διεθνής, ευρωπαϊκή και εθνική διάσταση 

Κωδικός Θ.Ε.:ΠΕΔ 55 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.:Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται:Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Αντικείμενο της Θ.Ε. είναι η συστηματική παρουσίασητου ελληνικού θεσμικού πλαισίου για την 

ποινική καταστολή της οργανωμένου εγκλήματος, όπως αυτό το πλαίσιο έχει διαμορφωθεί υπό 

την επίδραση και συναφών διεθνών και ευρωπαϊκών νομικών κειμένων που δεσμεύουν τη χώρα 
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μας. Το κέντρο βάρους της παρουσίασης τίθεται κυρίως σε εκείνες τις εκφάνσεις του 

οργανωμένου εγκλήματος που σχετίζονται με την οικονομική εγκληματικότητα στο δημόσιο 

τομέα και τη διαφθορά, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται και 

εφαρμόζεται το οικείο θεσμικό πλαίσιο στην πράξη. Ειδικότερα, προσδιορίζεται η έννοια του 

οργανωμένου εγκλήματος με βάση την τυποποίησή του, αναδεικνύονται το ειδικότερο νόημα 

της προσώθησης της ποινικής καταστολής μετά την ποινικοποίηση της συμμετοχής σε 

εγκληματικές οργανώσεις, τα βασικά χαρακτηριστικά των εγκληματικών οργανώσεων σύμφωνα 

με τις διατάξεις που εισάγουν το αυξημένο αξιόποινο γι’ αυτές, καθώς και τα νομικά κριτήρια 

οριοθέτησης του οργανωμένου εγκλήματος έναντι της τρομοκρατίας και των τρομοκρατικών 

οργανώσεων. Επιπλέον, εξετάζονται οι δικονομικές ιδιαιτερότητες που συνοδεύουν την ποινική 

καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί και για την καταστολή της 

διαφθοράς. Τέλος, επιχειρείται η συνολική αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου, τόσο ως προς την 

αποτελεσματικότητά του, όσο και ως προς τη δικαιοκρατική του ταυτότητα. 

Σημαντικούς σταθμούς της Θ.Ε. αυτής θα αποτελέσουν: 

α) Ο εντοπισμός της αρρυθμίας της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στα απαιτούμενα 

της Σύμβασης του Παλέρμο για το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα και η ανάλυση των λόγων για 

την επιλογή του Έλληνα νομοθέτη να αποκλίνει από αυτά. Ειδικότερα, θα δοθεί βάρος στους 

λόγους που οδήγησαν τον Έλληνα νομοθέτη να μην ακολουθήσει ένα συμπαγές περί 

Οργανωμένου Εγκλήματος μοντέλο, αλλά να περιοριστεί για την διευκόλυνση των διώξεων στο 

μοντέλο των Εγκληματικών Οργανώσεων, όπως και σε αυτούς που τον οδήγησαν να μην 

περιορίσει το αξιόποινο απαιτώντας και τον σκοπό πορισμού οφέλους στην αντικειμενική 

υπόσταση. 

β) Η δογματική ασυνέχεια του εγκλήματος του άρθρου 187 ΠΚ προς την αρχή της τεχνικής 

συμμετοχής, η εξαιρετική δηλαδή επιλογή του νομοθέτη υπέρ μιας λύσης «οιονεί ενιαίου 

αυτουργού» στο άρθρο 187 ΠΚ. Ειδικότερα, θα δοθεί βάρος και πάλι στον εντοπισμό της 

«αστυνομικής» λογικής που υπαγόρευσε την επιλογή αυτή και δη στην αποφυγή των 

αποδεικτικών δυσχερειών καταλογισμού συμμετοχικού αδίκου και στην αποφυγή πιθανών 

μειώσεων της ποινής σε απλούς συνεργούς. 

γ) η επιλεκτική ένταξη στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης επιμέρους εγκλημάτων χωρίς 

όμως σαφή κριτήρια τυποποίησης ή μη τυποποίησης. 

δ) Η μετατροπή του ουσιαστικού ποινικού δικαίου δια μέσου του «οργανωμένου εγκλήματος» 

σε μοχλό εισαγωγής στην ελληνική δικονομική νομοθεσία των ειδικών επαχθών ανακριτικών 

πράξεων. Ειδικά εδώ θα αναλυθούν πράξεις όπως η αστυνομική διείσδυση, η οπτικοακουστική 

παρακολούθηση, η διασταύρωση στοιχείων, η προστασία μαρτύρων κλπ. Επίσης, θα αναλυθεί η 

δικονομική επιβάρυνση υπόπτων και κατηγορουμένων με τη σωρευτική επιβολή των επαχθών 

αυτών πράξεων μαζί με τις κλασικές (όπως π.χ. η προσωρινή κράτηση) ή με ανακριτικές τεχνικές 

που ανθούν ιδίως στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, όπως η άρση απορρήτων. 

Τέλος, θα αναλυθεί το γενικότερο πρόβλημα της μετατροπής της δικονομίας σε αστυνομική 

τεχνική, που λόγω του γνωστικού-επιχειρησικού πλεονεκτήματος των διωκτικών υπηρεσιών 

καθιστά αδύνατο το δικαστικό έλεγχο των επιλογών τους. 

ε) Η υποστολή της προστασίας εννόμων αγαθών (αλλά και δικαιωμάτων του υπόπτου ή 

κατηγορουμένου) χάριν μιας ασαφούς και θολής έννοιας «ασφάλειας». Ειδικότερα θα 

αναλυθούν οι τριβές που η νέα δικονομία προκαλεί σε δικαιώματα όπως το δικαίωμα σιωπής και 

μη αυτοενοχοποίησης, το δικαίωμα ενημέρωσης του καθού εκτελούνται ανακριτικές πράξεις, η 

προφορικότητα της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας, το δικαίωμα υπεράσπισης, το δικαίωμα 

διασφάλισης της δικαιότητας της διαδικασίας. Πιο ειδικά θα ερευνηθούν κριτικά η διεύρυνση 
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του πεδίου νομιμοποίησης της αστυνομικής παγίδευσης και τα συναφή με αυτή τη διεύρυνση 

δικαιοκρατικά προβλήματα που ανακύπτουν.        

Στόχος της Θ.Ε. -Η θεματική ενότητα αποβλέπεινα εφοδιάσει τους φοιτητές με μια σφαιρική και 

συστηματική γνώση σε σχέση με τους ποινικούς κανόνες που ισχύουν στην Ελλάδα για την 

αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, να τους παρέχει τα αναγκαία δογματικά εργαλεία, 

ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται τις σχέσεις τόσο μεταξύ των διαφόρων εννοιών του 

οργανωμένου εγκλήματος (εγκληματολογικής και ποινικής) όσο και μεταξύ αυτής της έννοιας και 

άλλων εννοιών (π.χ. οικονομικό έγκλημα, τρομοκρατία, διαφθορά), να τους καταστήσει ικανούς 

για την ορθή εφαρμογή στην πράξη των ουσιαστικών και δικονομικών κανόνων που ισχύουν για 

το οργανωμένο έγκλημα και για την ανάπτυξη και υιοθέτηση δόκιμων ερμηνευτικών λύσεων, και 

να τους εξοπλίσει με ευρύτερες γνώσεις, ώστε να μπορούν να διατυπώνουν κριτικά την άποψη 

τους για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ελληνικού δικαίου καθώς και για τις 

αλλαγές που ενδεχομένως είναι αναγκαίες. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η φοιτήτρια/ο φοιτητής αναμένεται να: α) κατανοούν ορθά τις 

ισχύουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, β) αντιλαμβάνονται τις 

μορφές διασύνδεσης της παραπάνω εγκληματικότητας και των διατάξεων που την αφορούν με 

άλλες μορφές εγκληματικότητας (οικονομική εγκληματικότητα, τρομοκρατία, διαφθορά) και τις 

διατάξεις που αφορούν αυτές, γ) εργάζονται αυτόνομα και με κριτικό πνεύμα για την ορθή 

υπαγωγή πραγματικών δεδομένων στις διατάξεις που αφορούν το οργανωμένου έγκλημα, δ) 

συμβάλλουν στην ορθή δικονομική πορεία μιας υπόθεσης εφαρμόζοντας τη γνώση που 

απέκτησαν στην πράξη, και ε) αξιολογούν συνολικά κριτικά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, πέραν της 

συσταλτικής ερμηνείας των ισχυουσών διατάξεων, διατυπώνοντας έτσι και προτάσεις για την 

άρση τυχόν προβλημάτων του και τη βελτίωσή του.  

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε. 

- Συστηματική παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου 

- Ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου στην πράξη 

- Δικονομικές ιδιαιτερότητες και εφαρμογές τους για την καταστολή της διαφθοράς 

 

Έλεγχοι, έρευνα και ανάκριση για τη διαφθορά, το οικονομικό και το οργανωμένο έγκλημα  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΕΔ 60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.:Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται:Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Αντικείμενο της Θ.Ε. είναι η εξέταση και ανάλυση του θεσμικού πλαισίου, των διαδικασιών και 

των μέσων ελέγχου και έρευνας, που προβλέπονται για την αποκάλυψη, τον έλεγχο και τη 

διαλεύκανση των υποθέσεων διαφθοράς, οικονομικού και  οργανωμένου εγκλήματος. 

Περιγράφεται το σύστημα και η οργανωσιακή διάρθρωση των υπηρεσιών που διεξάγουν 

προληπτικούς ελέγχους και έρευνες σε όλα τα στάδια της ανάκρισης, εξετάζονται το θεσμικό  

πλαίσιο και οι κανόνες διεξαγωγής ελέγχων, ερευνών και συλλογής ανακριτικού υλικού σε 

προληπτικό, προανακριτικό και ανακριτικό στάδιοστην Ελλάδα, αναλύονται κριτικά τα πρότυπα 

διάρθρωσης των συστημάτων ελέγχου και των ανακριτικών συστημάτων και συγκρίνονται οι 

διαφοροποιήσεις και θεσμικές ιδιαιτερότητες που ισχύουν ανά κατηγορία εγκλήματος 

(διαφθορά, οικονομικό, οργανωμένο).  

Αναλυτικότερα, η Θ.Ε. διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη:  
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Στο πρώτο μέρος εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο, οι όροι ενεργοποίησης και η νομιμοποίηση των 

ερευνών, ελέγχων, των ανακριτικών και των ειδικών ανακριτικών πράξεων,  όπως επίσης και οι 

θεμελιώδεις αρχές, η δικονομική λειτουργία και η θέση τους στην ανακριτική έρευνα. 

Εξετάζονται επίσης οι θεσμοί  και οι κανόνες διεθνούς ευρωπαϊκής κλπ συνεργασίας, 

λαμβάνοντας υπόψη ιδίως, τη σύσταση ενός πλέγματος ειδικών υπηρεσιών, σωμάτων και αρχών 

με ελεγκτικές, ανακριτικές και δικαστικές (συν-)αρμοδιότητες. Αναλύονται τα πρότυπα και το 

ισχύον σύστημα ελέγχων,έρευνας και ανάκρισης που ακολουθείται στην Ελλάδα, η κριτική που 

έχει ασκηθεί, τα προβλήματα που ανακύπτουν και η αποτελεσματικότητά τους στην Ελλάδα και 

στην Ε.Ε. και με βάση τις υποδείξεις διεθνών οργανισμών. Επίσης, διερευνώνται συστηματικά οι 

κανόνες και οι προϋποθέσεις για την διεξαγωγή δίκαιης και αποτελεσματικής έρευνας και 

ανάκρισης και συγκεκριμένα, διερευνάται το θεσμικό πλαίσιο άσκησης της καταναγκαστικής 

εξουσίας και της διακριτικής ευχέρειας των αρμοδίων, το νόημα και οι κανόνες διαμόρφωσης 

αμερόληπτης και ανεπηρέαστης κρίσης τους, η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των ερευνών 

και ανακριτικών πράξεων, οι παράγοντες κινδύνου για τους διεξάγοντες την έρευνα. 

Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται κριτικά οι γενικοί κανόνες επιχειρησιακής οργάνωσης και 

διεξαγωγής των ελέγχων, των ερευνών και της ανάκρισης (προϋποθέσεις, προδιαγραφές, όρια, 

στόχοι, στάδια, και πρότυπα οργάνωσης της ανάκρισης, των ελέγχων, ερευνών συλλογής και 

οργάνωσης αποδεικτικού υλικού με έμφαση στην οπτική του Συμβουλίου της Ευρώπης, της FATF 

και του ΟΗΕ), οι τυπικοί και άτυποι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των 

αρχών κατά την διεξαγωγή των ανακριτικών πράξεων γενικά (οργάνωση, καταμερισμός 

εργασίας, εκπαίδευση, εργασιακή νοοτροπία, επαγγελματισμός, νομιμότητα δράσης, λογοδοσία 

κλπ αλλά και η διαφθορά, οι απόπειρες πολιτικής χειραγώγησης), οι αντιφάσεις, τα εσωτερικά 

προβλήματα ή οι τάσεις ατιμωρησίας που αντιμετωπίζουν οι αρχές κατά την έρευνα και 

ανάκριση, καθώς και τα ενδεδειγμένα διεθνή πρότυπα αντιμετώπισής τους.  

Στο τρίτο μέροςπροσεγγίζονται και αναλύονται οι επιμέρους πρακτικές προϋποθέσεις, κανόνες, 

τεχνικές, οι διαδικασίες και τα προβλήματα και τα όρια διεξαγωγής ελέγχων, ερευνών, συλλογής 

αποδεικτικού υλικού, αστυνομικής και δικαστικής ανάκρισης για την εξακρίβωση και εξιχνίαση 

εγκλημάτων διαφθοράς, οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος στην πράξη. Ειδικότερη 

έμφαση δίνεται:  

α) στις προϋποθέσεις και τους κανόνες διεξαγωγής ειδικών ανακριτικών πράξεων για την 

εξιχνίαση εγκλημάτων διαφθοράς οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος  

β) στις προϋποθέσεις, κανόνες και πρακτικές διενέργειας σωματικών και άλλων ελέγχων, 

(χώρων, πραγμάτων, μεταφορικών μέσων), χρηματοοικοονομικών ερευνών και ελέγχων, 

μεταφορών,  

γ) στα πρότυπα κα στις πρακτικές συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης, αξιοποίησης 

πληροφορίας, ηλεκτρονικών και μη δεδομένων και αποδεικτικού υλικού,  

δ) στη διεπιστημονική προσέγγιση και ανάλυση του ανακριτικού υλικού, ιδίως σε σύνθετες 

έρευνες οικονομικών και φορολογικών εγκλημάτων και σε υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου 

χρήματος, με τα οποία εμπλέκονται ομάδες ισχυρών συμφερόντων, εξωχώριες εταιρείες ή ο 

τραπεζικός τομέας - μελέτη περιπτώσεων,  

ε) στη διεξαγωγή συνεντεύξεων υπόπτων, μαρτύρων, κατηγορουμένων στους στόχοι και τους 

κανόνες διεξαγωγής τους, στα δικαιώματα των ελεγχόμενων και ανακρινόμενων και 

υποχρεώσεις και διλήμματα των αρχών,  

στ) στην οργάνωση και εφαρμογή μέτρων προστασίας μαρτύρων σε σχέση με την ανάκριση 

ζ) στην προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και στα προσόντα όσων αναλαμβάνουν το 

έργο αυτό.  
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Τέλος, στο τέταρτο μέροςαναλύεται η οπτική του επαγγελματία: εξετάζονται οι άτυποι κανόνες 

που ακολουθούν οι αρμόδιοι για να αντιμετωπίσουν οργανωσιακά και άλλα προβλήματα, για να 

προστατεύσουν την έρευνα και να προστατευτούν οι ίδιοι, εξετάζονται οι επαγγελματικές 

νοοτροπίες που επηρεάζουν το έργο των αρμοδίων, οι προκλήσεις και τα διλήμματα που 

αντιμετωπίζουν, τα προσόντα και οι ικανότητες που πρέπει να έχει κάποιος για να ανταποκριθεί 

στις ανάγκες και στις προκλήσεις της ανάκρισης για τα συγκεκριμένα εγκλήματα.  

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, αναμένεται ότι θα 

μπορούν,α) να ανταποκριθούν με επάρκεια σε έρευνες, ελέγχους και σε ανακριτική διαδικασία 

σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Ειδικότερα, 

αναμένεται. ότι θα γνωρίζουν σε βάθος το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ερευνητική, ελεγκτική 

και ανακριτική διαδικασία, θα αντιλαμβάνονται τα όρια εντός των οποίων μπορούν να 

ενεργήσουν, θα μπορούν να διασφαλίσουν την έρευνα και να διεξάγουν έρευνες, ελέγχους, 

προανακριτικές και ανακριτικές πράξεις, συνεντεύξεις υπόπτων και κατηγορουμένων με τρόπο 

αποτελεσματικό και ασφαλή για τα δικαιώματα των εμπλεκομένων και τα δικά τους. β) Θα 

μπορούν να συλλέγουν αξιόπιστα ανακριτικό υλικό και τεκμήρια και να υπάγουν με ορθό τρόπο 

τα πραγματικά περιστατικά στο νόμο, να προβαίνουν σε συγκριτικές αναλύσεις στοιχείων, 

υποθέσεων και περιστατικών. γ) Θα μπορούν να οργανώσουν σενάρια έρευνας και ανάκρισης, 

να συνεργαστούν με άλλους εμπειρογνώμονες, και άλλες αρχές, να καταρτίσουν στοχευμένα 

σχέδια προστασίας μαρτύρων. δ) Επιπλέον θα μπορούν να κατανοούν τη γενική λειτουργία και 

δομή των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και να σχεδιάζουν χρηματοοικονομικές έρευνες ή 

να συνεργάζονται με ειδικούς εμπειρογνώμονες, ώστε να οδηγούνται σε διαλεύκανση 

εγκλημάτων.ε) Επίσης, θα είναι έχουν τις γνώσεις για να αντιληφθούν και να αντιδράσουν σε 

προβληματικές καταστάσεις παρανομίας και  κατάχρησης εξουσίας και σε οργανωσιακά 

προβλήματα,προκλήσεις και διλήμματα που η φύση του επαγγέλματος διαμορφώνει. 

Γνωστικά αντικείμενα 

- Έλεγχοι, έρευνες και ανάκριση επί υποθέσεων διαφθοράς, οικονομικού και 

οργανωμένου εγκλήματος 

- Θεσμικοί και εξωθεσμικοί παράγοντες και προβλήματα   

- Ύποπτοι, κατηγορούμενοι, μάρτυρες (μεταχείριση, προστασία, ασφάλεια, δικαιώματα) 

- Σύνθετες έρευνες/ οικονομικές, φορολογικές έρευνες 

 

Η αντιμετώπιση του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος 

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΕΔ 61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.:Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται:Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε. 

Αντικείμενο της Θ.Ε.Αντικείμενο της θεματικής αυτής ενότητας είναι να αναπτύξει  και  να 

προσφέρει εξειδικευμένη και διεπιστημονική γνώση για επιμέρους εγκλήματα, τα οποία 

σηματοδοτούν από κοινού και τη διαφθορά, το οικονομικό και το οργανωμένο έγκλημα και να 

αναλύσει συστηματικά ορισμένους σύγχρονους θεσμούς και μέτρα για την αποκάλυψη και 

στοιχειοθέτηση της εγκληματικής δράσης και τέλος, να εξετάσει τα μέτρα και τις πολιτικές 

ποινικής μεταχείρισης υποδίκων και καταδίκων για τα εγκλήματα αυτά. Ειδικότερα, εξετάζονται 

αναλυτικά το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

εγκλήματα που συσχετίζονται με αυτό, η ανάκτηση εγκληματικών εσόδων- δήμευσης 
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περιουσίας, οι χρηματοοικονομικές έρευνες, η προστασία μαρτύρων και μαρτύρων δημοσίου 

συμφέροντος 

Η Θ.Ε. διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο, εξετάζεται αναλυτικά το έγκλημα της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ορισμένα εγκλήματα που 

συσχετίζονται με αυτό (ενδεικτικά: φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, ναρκωτικά, παράνομα τυχερά 

παιγνίδια, λαθρεμπόριο) και ιδίως, η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

τον σκοπό αυτό: εξετάζονται οι ουσιαστικές και τυπικές και δικονομικές προϋποθέσεις και 

κανόνες που πρέπει να συντρέχουν για την στοιχειοθέτηση των παραπάνω εγκλημάτων, 

σύμφωνα με το ισχύον διεθνές και εθνικό πλαίσιο· εξετάζονται οι πρακτικές παράκαμψης της 

νομιμότητας, οι συνθήκες που τις ευνοούν και οι πρακτικές που ακολουθούνται σε σχέση με τη 

νομιμοποίηση εσόδων (π.χ. χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, παραδοσιακά 

μέσα). Επίσης, αναπτύσσονται συστηματικά οι πρακτικές υποδείξεις διεθνών συμβάσεων και 

οργανισμών, οι διεθνείς προδιαγραφές και τα προβλήματα που ανακύπτουν για την 

αντιμετώπιση των εγκλημάτων αυτών. 

Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται α) η ανάκτηση εγκληματικών εσόδων και η δήμευση περιουσίας, 

β) οι χρηματοοικονομικές έρευνες και γ) η προστασία μαρτύρων και  μαρτύρων δημοσίου 

συμφέροντος. Συγκεκριμένα εξετάζεται κριτικά και αναλυτικά το ισχύον θεσμικό για την 

ανάκτηση εγκληματικών εσόδων και τη δήμευση, όπως επίσης και το θεσμικό πλαίσιο της 

προστασίας μαρτύρων στις διάφορες εκδοχές τους. Για καθένα από τα ζητήματα αυτά, 

αναλύονται επιπλέον, οι παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα για τον έλεγχο ή 

τη μείωση των υπό συζήτηση φαινομένων, οι ασάφειες, οι αντιφάσεις και τα προβλήματα 

εφαρμογής του νόμου και η σχέση αυτών των μέτρων και θεσμών με άλλα ανάλογα μέτρα.  

Στο τρίτο μέρος αναλύονται κριτικά τα ελλείμματα του ισχύοντος δικαίου, ιδίως εν όψει της 

μετατροπής της δήμευσης και της ανάκτησης εσόδων σε ένα «ολικό» μηχανισμόπεριουσιακής 

κύρωσης. Μεγάλη σημασία θα αποδοθεί στη δικονομία και δη τόσο ως προς την χρήση των 

λεγόμενων «μαρτύρων του Στέμματος», όσο και ως προς την αναβάθμιση του ρόλου των 

θυμάτων στη διαδικασία. 

Στο τέταρτο μέρος εξετάζεται η ποινική μεταχείριση των εμπλεκομένων, υποδίκων και  

καταδίκων και οι πολιτικές προστασίας των θυμάτων. Διερευνώνται το εύρος και το είδος των 

ποινικών και διοικητικών κυρώσεων και η δικαιοπολιτική λειτουργία τους, η μεταχείριση σε 

συνθήκες κράτησης και η επιβολή εναλλακτικών κυρώσεων, όπως και τα μέτρα διαμεσολάβησης 

και αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε βάρος νομικών και φυσικών προσώπων και τέλος, 

αναλύεται συγκριτικά και ποιοτικά ο  χαρακτήρας, η αποτελεσματικότητα και οι τάσεις της 

επίσημης κοινωνικής αντίδρασης στα ζητήματα που πραγματεύεται  η ΘΕ. 

Στόχος της Θ.Ε. -Η θεματική ενότητα αποβλέπεινα εφοδιάσει τους φοιτητές με μια σφαιρική και 

κριτική γνώση σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις τάσεις του σύγχρονου θεσμικού πλαισίου 

(στην Ελλάδα στην Ε.Ε. και διεθνώς) για τα εγκλήματα που προαναφέρθηκαν και στα ζητήματα 

που αφορούν την αντιμετώπισή τους, να τους παράσχει τα αναγκαία αναλυτικά, δογματικά και 

ερμηνευτικά εργαλεία, ώστε να μπορούν να κατανοούν την πραγματικότητα του εγκλήματος με 

το οποίο ασχολούνται, να αντιλαμβάνονται τη δικαιοπολιτική λειτουργία του θεσμικού πλαισίου, 

να το εφαρμόζουν ορθά και συνεκτικά, να υπάγουν τα πραγματικά περιστατικά στο νόμο, να 

υπερβαίνουν τα σημαντικά ερμηνευτικά προβλήματα του θεσμικού πλαισίου με βάση τις 

ισχύουσες θεμελιώδεις αρχές, να αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες εφαρμογής διεθνών προτύπων 

κα προδιαγραφών, να κρίνουν αυτό το πλαίσιο και να διατυπώνουν προτάσεις για τη βελτίωσή 

του.  

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές αναμένεται ότι  θα είναι σε θέση: 
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α) να κατανοούν ορθά και με πληρότητα το ισχύον ελληνικό θεσμικόπλαίσιοκαι να το 

συσχετίζουν με τον τρόπο δράσης των εγκληματικών οργανώσεων και των εγκλημάτων των ελίτ. 

β) να κατανοούν και να συσχετίζουν τις μεθόδους παράκαμψης της νομιμότητας και 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις ποικίλες εκδοχές της  

γ) να αντιλαμβάνονται το αντίστοιχο, διαρκώς εξελισσόμενο διεθνές και ευρωπαϊκό θεσμικό 

πλαίσιο και την επίδραση που αυτό ασκεί στο ελληνικό δίκαιο,  

δ) να εργάζονται αυτόνομα για την υπαγωγή πραγματικών δεδομένων στις ισχύουσες διατάξεις 

που διέπουν την ανάκτηση εγκληματικών προϊόντων,  

ε) να συμβάλλουν στην ορθή εφαρμογή των οικείων δικονομικών διατάξεων,  

στ) να γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο και διασφαλίζουν την προστασία των θυμάτων και όσων 

συνεργάζονται με τις αρχές,  

ζ) να μεταχειρίζονται κατά τρόπο σύννομο και κατάλληλο όσους έχουν υπό την εξουσία τους ή 

τους προστατεύουν και να κατανοούν την ιδιαίτερη θέση τους.  

η) να αξιολογούν κριτικά το ισχύον εθνικό, διεθνές και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, 

διατυπώνοντας παράλληλα προτάσεις για τη βελτίωσή του. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. 

- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

- Ανάκτηση εγκληματικών εσόδων – δήμευση περιουσίας  

- Χρηματοοικονομικές έρευνες  

- Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος 

- Ποινική μεταχείριση καταδικασθέντων 

- Προστασία θυμάτων 

 

Αντεγκληματική Πολιτική: τάσεις, πρότυπα, αξιολόγηση σχεδιασμός 

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΕΔ 62 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.:Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται:Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Αντικείμενο της Θ.Ε. Αντικείμενο της Θ.Ε. είναι τα ιδεολογικά πρότυπα, οι πολιτικές και τα μέτρα 

η οργάνωση και η ανάπτυξη της αντεγκληματικής πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, του οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος 

και στο πλαίσιο της παρούσας ιστορικής συγκυρίας και επίσης οι λειτουργίες φορέων και 

υπηρεσιών, η συγκριτική προσέγγισή τους, η αποτελεσματικότητά τους, οι συνέπειες της 

εφαρμογής συγκεκριμένων πολιτικών, τα συναφή προβλήματα και οι μεταβολές που 

ανακύπτουν, ιδίως στο ποινικοκατασταλτικό σύστημα και τέλος,  τα πρότυπα που επικρατούν για 

το σχεδιασμό την ανάπτυξη και αξιολόγηση της εφαρμογής των πολιτικών αυτών. 

Ειδικότερα, η ΘΕ διαρθρώνεται σε πέντε μέρη: 

Στο πρώτομέροςεξετάζονται οι θεωρητικές ιδεολογικές αναφορές της αντεγκληματικής πολιτικής 

σε θεωρητικές προσεγγίσεις για την φύση του εγκλήματος και σε δικαιοπολιτικές θεωρήσεις για 

την κοινωνική ευταξία. 

Στο δεύτερο μέρος  ταξινομούνται συστηματικά, συσχετίζονται και συγκρίνονται μεταξύ τους τα 

πρότυπα, οι πολιτικές και τα μέτρα που θεσμοθετούνται για την ποινική και εξω-ποινική 

πρόληψη, για την αποτροπή, την καταστολή και τον έλεγχο του εγκλήματος (συνοπτικά) και του 

οικονομικού, του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς (αναλυτικά). 
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Στο τρίτο αναλύονται οι ιδιαιτερότητες και οι συνέπειες που έχει η διαφοροποιημένη ποινική 

αντίδραση και ιδίως στο επίπεδο επιβολής κυρώσεων απέναντι στους δράστες των εν λόγω 

εγκλημάτων, οι ιδιαιτερότητες που πρέπει να λαμβάνονται  υπόψη κατά την μεταχείριση τους σε 

καθεστώς εγκλεισμού και η προστασία μαρτύρων σε καθεστώς εγκλεισμού. 

Στο τέταρτο μέρος εξετάζονται επίσης κριτικά, τα εργαλεία και οι μέθοδοι αποτύπωσης-μέτρησης 

της επικινδυνότητας, της έκτασης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπό εξέταση 

εγκλημάτων, όπως και οι μέθοδοι και τα εργαλεία αξιολόγησης των πολιτικών αντιμετώπισής 

τους, σε μια πολυδιάστατη προσέγγιση, δηλαδή,  αυτοτελώς, σε σχέση με τη γενική 

εγκληματικότητα, αλλά και σε σχέση με τις συνέπειές τους στις κοινωνικές σχέσεις και στο 

ποινικοκατασταλτικό σύστημα. 

Τέλος, στο πέμπτο μέρος, αναπτύσσονται οι καθοδηγητικές αρχές, τα πρότυπα και τα κριτήρια, 

που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση προγραμμάτων 

αντεγκληματικής πολιτικής.  

Στόχος της Θ.Ε. είναι η εξοικείωση των φοιτητών πρώτον με βασικές θεωρητικές δικαιοπολιτικές 

διαστάσεις και εφαρμοσμένες κατευθύνσεις της αντεγκληματικής πολιτικής στα πεδία εξω-

ποινικής και ποινικής πρόληψης, της καταστολής και ποινικής μεταχείρισης καταδικασθέντων 

στους τομείς της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος, δεύτερον, με 

μεθόδους συγκριτικής ανάλυσής της αντεγκληματικής πολιτικής στους τομείς αυτούς σε διεθνικό 

επίπεδο, όπως και σε σχέση με τη γενική εγκληματικότητα τρίτον, η εξοικείωση με τις μεθόδους 

και τα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης των πολιτικών αυτών και τέλος, η απόκτηση βασικών 

γνώσεων για το σχεδιασμό προγραμμάτων αντεγκληματικής πολιτικής και για το σχεδιασμό και 

εκπόνηση επιστημονικής έρευνας.. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την επιτυχή παρακολούθηση της Θ.Ε. οι διδασκόμενοι αναμένεται να έχουν αποκτήσει 

γνώσεις θεωρίας για τα πρότυπα τις τάσεις και τη δικαιοπολιτική θεμελίωση της στρατηγικών και 

μέτρων αντεγκληματικής πολιτικής στο επίπεδο της εξω-ποινικής και ποινικής πρόληψης και 

καταστολής της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος, θα είναι σε θέση 

να εκπονούν συγκριτική ανάλυση των ακολουθούμενων πολιτικών ευρωπαϊκό και σε εθνικό 

διεθνές περιβάλλον, να αντιλαμβάνονται τα όρια και τα προβλήματα των επίσημων εργαλείων 

μέτρησης και αξιολόγησης των συναφών εφαρμοζόμενων πολιτικών, να αξιολογούν και να 

σχεδιάζουν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο προτάσεις αντεγκληματικής πολιτικής και να 

σχεδιάζουν και να εκπονούν επιστημονική έρευνα στους τομείς αυτούς. 

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Ιδεολογικά πρότυπα, πολιτικές και τάσεις. 

- Θεσμοί, στρατηγικές και μέτρα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την 

αντιμετώπιση της διαφθοράς, του οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος. 

- Αξιολόγηση των σύγχρονων τάσεων και των συνεπειών της εφαρμογής τους. 

- Σχεδιασμός και αξιολόγηση της εφαρμογής μέτρων αντεγκληματικής πολιτικής. 

 

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΕΔ 63 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται:Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε. 
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Το Διεπιστημονικό Εργαστήριο περιλαμβάνει σεμινάριο διαδραστικού, διεπιστημονικού 

χαρακτήρα με συμβατική διδασκαλία (όχι εξ αποστάσεως), συνολικής διάρκειας 24-32 ωρών. 

Η διδασκαλία μπορεί να περιλαμβάνει και οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. ταινίες) νομολογία, 

διαδραστικές ασκήσεις κλπ. ανάλογα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Α.Ε.Ε. ή το 

διευθυντή του ΠΜΣ κάθε φορά. Στόχος του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου είναι να εφαρμόσουν 

οι φοιτητές τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στη διάρκεια των σπουδών τους και να 

κατανοήσουν την σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας και οπτικής. 

Το Εργαστήριο αναπτύσσεται ως εξής: 

α) Υλοποιείται από το ΣΕΠ και από προσκεκλημένοι εισηγητές. 

β) Οι φοιτητές προετοιμάζονται σε προκαθορισμένη γενική θεματική, η οποία ανακοινώνεται 

κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Γ΄ Εξαμήνου. 

γ) Η θεματική διαρθρώνεται σε επιστημονικά πεδία και επιμέρους θεματικές. Οι φοιτητές 

επιλέγουν το επιστημονικό πεδίο και τις θεματικές που επιθυμούν να επεξεργαστούν. Στη 

συνέχεια διανέμεται σχετικό υλικό στους φοιτητές για να προετοιμαστούν. Το υλικό αφορά 

συγκεκριμένες υποθέσεις εγκλημάτων και επιμέρους ζητήματα επί των υποθέσεων αυτών και 

μπορεί να εκτείνεται και σε συνδυασμό με θεωρητικά ζητήματα που καλούνται οι φοιτητές να 

αποδείξουν την ισχύ τους ή να επιλύσουν. Κατά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου εκτός από τη 

διδασκαλία που παρακολουθούν (η οποία είναι συναφής με τις επιλεγμένες θεματικές), οι 

φοιτητές τοποθετούνται επί των ζητημάτων που έχουν επιλέξει ή παρουσιάζουν εργασίες τους 

γραπτές ή και με οπτικοακουστικά μέσα. 

δ) Οι φοιτητές βαθμολογούνται για τη συνολική ποιότητα της εργασίας τους, την παρουσία, τη 

συμμετοχή και τις τοποθετήσεις τους κατά την πραγματοποίηση του Εργαστηρίου και με βάση 

επιπλέον συγκεκριμένα κριτήρια, που ανακοινώνονται μαζί με τη θεματική του Εργαστηρίου. Τα 

κριτήρια καθορίζει η Α.Ε.Ε. ή ο Διευθυντής σε συνεργασία με τα μέλη ΣΕΠ που συμμετέχουν. Στη 

διδακτική διαδικασία του Εργαστηρίου μπορούν να συμμετέχουν και τα μέλη της Α.Ε.Ε.. 

ε) Η ανάπτυξη και υλοποίηση του Εργαστηρίου περιλαμβάνει τρία στάδια: 

εα) το στάδιο της προετοιμασίας, κατά το οποίο οι φοιτητές αναλαμβάνουν να επεξεργαστούν 

θεωρητικά και πρακτικά μια υπόθεση- σενάριο, η οποία τους ανατίθεται από τους επιβλέποντες 

καθηγητές. 

εβ) Το στάδιο της επεξεργασίας του υλικού και των δεδομένων και 

εγ) το στάδιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της εργασίας τους, το οποίο πλαισιώνεται 

και από κριτικές παρατηρήσεις επί των παρουσιάσεων από τους Καθηγητές και τη βαθμολόγηση 

τους, διαλέξεις ΣΕΠ, μελών της ΑΕΕ ή άλλων προσκεκλημένων, επί ζητημάτων τα οποία 

πραγματεύτηκαν οι φοιτητές κατά την επεξεργασία του υλικού. Το στάδιο της παρουσίασης είναι 

αυτό που διεξάγεται με συμβατική δια ζώσης διδασκαλία και σύντομες διαλέξεις, όπως 

προαναφέρθηκε. 

Αναλυτικά: 

i) Το στάδιο της προετοιμασίας: Το Εργαστήριο προετοιμάζεται από τους φοιτητές ως προς τη 

συλλογή και επεξεργασία υλικού . Είναι ανοικτό για απλή παρακολούθηση, προαιρετικά και σε 

φοιτητές του ΜΠΣ, οι οποίοι δεν πληρούν ακόμα τις προϋποθέσεις εγγραφής σ' αυτό. Διεξάγεται 

επί συγκεκριμένης γενικής θεματικής, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, ανακοινώνεται τις δύο 

τελευταίες εβδομάδες του Γ΄ εξαμήνου. Οι φοιτητές προετοιμάζονται στην προκαθορισμένη 

γενική θεματική, η οποία διαρθρώνεται σε επιστημονικά πεδία και επιμέρους θεματικές, 

ανάλογα με την υπόθεση-σενάριο που έχει καταρτιστεί. Οι φοιτητές επιλέγουν το επιστημονικό 

πεδίο και τις θεματικές που επιθυμούν να επεξεργαστούν. Αυτό αντιστοιχεί και σε 

συγκεκριμένους ρόλους που αναλαμβάνουν να «επιτελέσουν» - στο πλαίσιο του Εργαστηρίου-. 

Στη συνέχεια διανέμεται σχετικό υλικό στους φοιτητές για να προετοιμαστούν. 
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ii) Το στάδιο της επεξεργασίας υλικού και υποθέσεων: Το υλικό που επεξεργάζονται οι φοιτητές 

αφορά συγκεκριμένες υποθέσεις εγκλημάτων που έχουν διαμορφωθεί ως θέματα, με βάση 

σενάρια που αντλούν στοιχεία από 

πραγματικές υποθέσεις. 

Η υποχρέωση του φοιτητή είναι να επεξεργαστεί ένα μέρος μιας υπόθεσης αφενός πρακτικά 

«αναλαμβάνοντας» το ρόλο / θέση ενός από τους συμμετέχοντες στην υπόθεση. Στο πλαίσιο 

αυτό έχει την υποχρέωση, να σχεδιάσει, να αναλύσει και να τεκμηριώσει τις δράσεις ή την 

μελέτη που πρέπει να αναλάβει ανάλογα με το ρόλο του και αφετέρου, να αναδείξει και να 

αναλύσει θεωρητικά ζητήματα, που προκύπτουν από την υπόθεση αυτή, με βάση τα δεδομένα 

της υπόθεσης- σεναρίου, το υλικό όλων των προηγούμενων ενοτήτων και άλλο υλικό 

τεκμηρίωσης, όπως νομολογία, βιβλιογραφία, βίντεο, συνεντεύξεις βάθους κλπ. ανάλογα με τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Α.Ε.Ε. ή το διευθυντή του ΠΜΣ κάθε φορά ή και 

προτείνονται από τους ίδιους τους φοιτητές. 

Ειδικότερα, το σενάριο θα δίνεται μαζί με πληροφορίες για την πραγματική υπόθεση, στην οποία 

βασίζεται (χωρίς ονόματα διαδίκων κλπ εφόσον πρόκειται για μη δημοσιοποιημένη υπόθεση), 

και οι φοιτητές/-ήτριες επιλέγουν έναν ρόλο τον οποίο αναλαμβάνουν (π.χ. δράστη, θύματος, 

αστυνομικού, ελεγκτή, εισαγγελέα, ανακριτή, συνηγόρου, υπεύθυνου ερευνητικής ομάδας, 

εισηγητή μέτρων αντεγκληματικής πολιτικής κλπ). Στη συνέχεια επεξεργάζονται τρόπους 

χειρισμού της υπόθεσης ή ενεργειών, στις οποίες θα προέβαιναν από τη θέση στην οποία 

υποθετικά ευρίσκονται και στη συνέχεια, επεξεργάζονται τα θεωρητικά ζητήματα που τίθενται. 

Αυτό σημαίνει, ότι μια υπόθεση- σενάριο μπορεί να αναληφθεί από περισσότερους του ενός 

φοιτητές και καθένας να 

επεξεργαστεί μια πτυχή της. 

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξηγούν π.χ. με ποιο σκεπτικό αποφασίζουν να ενεργήσουν με τον 

ένα ή τον άλλο τρόπο, τι στοιχεία αξιολογούν ότι πρέπει να συλλεξουν και με ποια 

προτεραιότητα ή πως και γιατί σχεδιάζουν μια έρευνα ή καταλήγουν να εισηγούνται τη λήψη 

μέτρων πολιτικής, ανάγοντας τις επιλογές στους στο θεωρητικό πλαίσιο που έχουν διδαχθεί και 

τεκμηριώνοντας κατάλληλα τις επιλογές αυτές. Επιπλέον, οι φοιτητές πρέπει να συσχετίσουν 

συγκεκριμένες όψεις της υπόθεσης με γενικότερα θεωρητικά ζητήματα που καλούνται να 

αποδείξουν την ισχύ τους ή να επιλύσουν. Η ανάλυση η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, η 

θεωρητική αναγωγή και το αποτέλεσμα της εργασίας των φοιτητών αποτυπώνεται γραπτά εν 

μέρει ή εξ ολοκλήρου κατά περίπτωση. 

iii) Το στάδιο της παρουσίασης. Το αποτέλεσμα της εργασίας τους οι φοιτητές το παρουσιάζουν 

κατά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου και τοποθετούνται επί των ζητημάτων που τίθενται κατά την 

επεξεργασία του σεναρίου που έχουν αναλάβει. Η εργασία παρουσιάζεται προφορικά ή και με 

την χρήση οπτικοακουστικών μέσων και υποβάλλεται επίσης και ένα αναλυτικό περίγραμμα της 

γραπτώς μαζί με τη βιβλιογραφία που αξιοποιήθηκε. 

Κατά τον πρώτο κύκλο λειτουργίας του ΠΜΣ το Διεπιστημονικό Εργαστήριο οργανώνεται υπό την 

ευθύνη της Α.Ε.Ε., σε θεματικές και πεδία που αυτή ορίζει. Για την υλοποίηση του Εργαστηρίου η 

Α.Ε.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με διδάσκοντες (ΣΕΠ) που αυτή επιλέγει, με βάση τη θεματική του 

Διεπιστημονικού Εργαστηρίου. Στη διδακτική διαδικασία του Εργαστηρίου μπορούν να 

συμμετέχουν και τα μέλη της Α.Ε.Ε.. 

Στη συνέχεια, όταν οριστεί διευθυντής του ΜΠΣ, το Διεπιστημονικό Εργαστήριο οργανώνεται 

υπό την ευθύνη του και μπορεί να συνεργάζεται με διδάσκοντες (ΣΕΠ) που επιλέγει, σύμφωνα με 

τα προαναφερθέντα. Ο διευθυντής μπορεί να συμμετέχει και ο ίδιος/ίδια στη διδασκαλία κατά 

την υλοποίηση του διεπιστημονικού εργαστηρίου. Οι ΣΕΠ που θα συμμετέχουν στο 

Διεπιστημονικό Εργαστήριο αναλαμβάνουν, να οργανώσουν τη διδασκαλία για επιμέρους 
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θεματικές και να διαμορφώσουν το υλικό σε συνεργασία με την Α.Ε.Ε. ή με το Διευθυντή και με 

τις υπηρεσίες του Ε.Α.Π.. Ο αριθμός των φοιτητών ανά Τμήμα και ο αριθμός των Τμημάτων που 

συμμετέχουν στο Διεπιστημονικό Εργαστήριο ανά έτος ποικίλει, ανάλογα με τις δηλώσεις 

συμμετοχής. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να μπορούν, να αξιοποιούν τις 

κατάλληλες πηγές και εργαλεία έρευνας, μελέτης και τεχνολογίας, ώστε να εφαρμόζουν με ορθό 

τρόπο κανόνες, νόμους, κ.λπ., και να επιλύουν προβλήματα σχετικά με τα αντικείμενα του ΠΜΣ.  

Προαπαιτούμενα 

Η παρακολούθηση του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου προϋποθέτει οι φοιτητές να έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς τις Θεματικές Ενότητες των Α και Β εξαμήνων και να έχουν κατοχυρώσει 

δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις τουλάχιστον δύο Θ.Ε. του Γ΄ εξαμήνου. Με άλλα λόγια 

απαιτείται, είτε να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι Θ.Ε. του Προγράμματος, είτε να απομένουν μέχρι 

και δύο (2) Θ.Ε. του τρίτου (Γ’) εξαμήνου μόνο για εξετάσεις. 

Το Διεπιστημονικό Εργαστήριο πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά τη 

διάρκεια του Δ’ εξαμήνου. Η συμμετοχή σε αυτό είναι ανεξάρτητη από την εκπόνηση της ΜΔΕ, 

συντελείται παράλληλα με αυτήν, βαθμολογείται αυτοτελώς και επιπλέον, η ολοκλήρωση της 

συμμετοχής στο ΔΕ, προηγείται της ολοκλήρωσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Τέλος επιτυχής θεωρείται η επίδοση που είναι ίση ή ανώτερη της βάσης (5). 

Αξιολόγηση φοιτητών 

Οι φοιτητές βαθμολογούνται για τη συνολική παρουσία, τη συμμετοχή και τις τοποθετήσεις τους 

κατά την πραγματοποίηση του Εργαστηρίου, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που είναι γνωστά, 

τα οποία καθορίζονται και ανακοινώνονται μαζί με τη θεματική του εργαστηρίου, από την Α.Ε.Ε.. 

 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κωδικός Θ.Ε.:ΠΕΔΔΕ  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος της Θ.Ε.:Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται:Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: 

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να αφορά ζητήματα σχετικά με τις Θεματικές 

Ενότητες και τους επιμέρους άξονες που τις συγκροτούν. Η διπλωματική εργασία πρέπει να 

βασίζεται σε πρωτογενή έρευνα ή δευτερογενή έρευνα εγγράφων ή στοιχείων ή σε πρωτότυπη 

κριτική ανασκόπηση, σύγκριση και ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, της νομοθεσίας ή 

της νομολογίας ή των μέτρων και τάσεων αντεγκληματικής πολιτικής. Κατά τα λοιπά και εφόσον 

δεν ρυθμίζονται με κατά περίπτωση αποφάσεις της Α.Ε.Ε., ακολουθούνται τα ισχύοντα στον 

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των ΠΜΣ της ΣΚΕ και για ζητήματα που δεν 

προβλέπονται στον Κανονισμό ΜΔΕ της ΣΚΕ, ισχύουν όσα αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό 

Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας. 

Προαπαιτούμενα 

Η ανάληψη εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) προϋποθέτει την 

επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του προγράμματος. Η ολοκλήρωση και κατάθεση της ΜΔΕ 

προϋποθέτει την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου. 

Περαιτέρω λεπτομέρειες περιγράφονται στον Κανονισμό Σπουδών του Ε.Α.Π. 

Αξιολόγηση φοιτητών 

Σύμφωνα με τον γενικό Κανονισμό Σπουδών της ΣΚΕ. 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων σπουδών υψηλού επιπέδου στη 

«Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ) (Supply Chain Management) που οδηγούν στην 

απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριος σκοπός του ΜΠΣ 

ΔΕΑ είναι να εξοπλιστούν οι σπουδαστές με τα κατάλληλα εργαλεία και γνώση έτσι ώστε να 

αποκτήσουν ηγετικές δεξιότητες στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να είναι σε θέση να 

αξιολογούν και να αναλύουν εξωτερικά ή εσωτερικά δεδομένα σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό 

περιβάλλον προκειμένου να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αποφάσεις. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοί του θα είναι σε θέση να: 

- κατανοήσουν σε βάθος βασικές αρχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics 

- ενδυναμώσουν τη στρατηγική τους σκέψη σε θέματα εφοδιασμού, παραγωγής και 

διανομής    

- είναι σε θέση να προσεγγίζουν και να λύνουν σύνθετα προβλήματα με έναν συστημικό 

τρόπο σκέψης 

- κατανοούν σε βάθος τις σύγχρονες προκλήσεις που πηγάζουν από το σχεδιασμό των 

προϊόντων και υπηρεσιών έως την παράδοσή τους στον τελικό καταναλωτή  

- αποκτήσουν τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για ολοκληρωμένη λήψη αποφάσεων 

- εξοικειωθούν με σύνθετα εργαλεία λήψης αποφάσεων 

- αναπτύξουν στοιχεία ηγετικής συμπεριφοράς  

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών  

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ) (Supply Chain 

Management) είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο). 

 

Διάρκεια φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι 

τέσσερα (4) εξάμηνα. 

 

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Master of Science (M.Sc.) 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0413 - Management and administration 

 

Γλώσσα Διδασκαλίας 
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Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης των γραπτών εργασιών 

και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική. 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το διδακτικό υλικό, στο οποίο βασίζεται το Πρόγραμμα και το οποίο οφείλουν οι φοιτήτριες και 

φοιτητές να μελετούν σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τίθεται στη 

διάθεσή τους μέσω του διαδικτύου. Πρόκειται για βασικό και συμπληρωματικό υλικό που 

αφορά στο περιεχόμενο κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.). 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο: 125 

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 125 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017), με επάρκεια γνώσης της 

Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Γ1 (C1) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Αναφοράς για τις Γλώσσες.  

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι 

πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Επικοινωνία 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:  

 τηλ.: 2610 367305   - fax: 2610 367110 - e-mail:  dea@eap.gr  

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr    

 

Διάθρωση / Θ.Ε. 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ) (Supply Chain 

Management) διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 

εννέα (9) θεματικές ενότητες (έξη υποχρεωτικές ενότητες και τρείς ενότητες επιλογής ανάλογα 

με την κατεύθυνση που θα επιλέξει ο φοιτητής/τρια) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Ο 

ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι δύο (2) έτη. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των εννέα (9) Θ.Ε. του προγράμματος. Για 

την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι υποχρεωτική η επιτυχής 

mailto:dea@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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παρακολούθηση εννέα (9) θεματικών ενοτήτων, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

1ο  Εξάμηνο 

ΔEA01  Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Υ¹, 10 ECTS) 

ΔEA02  Συστήματα Διανομής (Υ, 10 ECTS) 

ΔEA05  Στρατηγικές Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διαχείριση Κινδύνου (Υ, 10 ECTS) 

2ο  Εξάμηνο  

ΔEA04  Ανάλυση Συστημάτων (Υ, 10 ECTS) 

ΔEA06  Μελέτες Περίπτωσης στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Υ, 10 ECTS) 

ΔEA03  Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Εφοδιαστική Αλυσίδα (Υ, 10 ECTS) 

Κατεύθυνση Α΄: «Μεταφορές και Συστήματα Διανομής» 

3ο  Εξάμηνο  

ΔΕΑ11  Θαλάσσια Εφοδιαστική και Μεταφορική Αλυσίδα (Υ, 10 ECTS) 

ΔΕΑ12  Διοίκηση Μεταφορικών Συστημάτων (Υ, 10 ECTS) 

ΔΕΑ41 Θεωρία Προβλέψεων (Ε², 10 ECTS) 

ΔΕΑ42 Λήψη Αποφάσεων σε Συνθήκες Αβεβαιότητας (Ε, 10 ECTS) 

ΔΕΑ43 Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε, 10 ECTS) 

Κατεύθυνση Β΄: «Συστήματα Ενέργειας» 

3ο  Εξάμηνο  

ΔΕΑ21 Συστήματα Αγοράς Πετρελαίου (Υ, 10 ECTS) 

ΔΕΑ22 Οικονομικά της Ενέργειας (Υ, 10 ECTS) 

ΔΕΑ41 Θεωρία Προβλέψεων (Ε, 10 ECTS) 

ΔΕΑ42 Λήψη Αποφάσεων σε Συνθήκες Αβεβαιότητας (Ε, 10 ECTS) 

ΔΕΑ43 Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε, 10 ECTS) 

Κατεύθυνση Γ΄: «Συστήματα Προμηθειών» 

3ο  Εξάμηνο  

ΔΕΑ31 Διαχείριση Προμηθειών (Υ, 10 ECTS) 

ΔΕΑ32 Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης (Υ, 10 ECTS) 

ΔΕΑ41 Θεωρία Προβλέψεων (Ε, 10 ECTS) 

ΔΕΑ42 Λήψη Αποφάσεων σε Συνθήκες Αβεβαιότητας (Ε, 10 ECTS) 

4ο  Εξάμηνο  

ΔEA07  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30 ECTS) 

Σημειώσεις: 

Υ¹: Υποχρεωτική  

Ε²: Επιλογής 

 

Οδηγίες επιλογής Θ.Ε. 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέγουν από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. ανά εξάμηνο (30 ECTS ανά 

εξάμηνο). 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων 

εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η επιλογή Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν ο 

φοιτητής/τρια έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο 

εξάμηνο επιθυμεί να επιλέξει τρεις (3) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να επιλέξει τις δύο (2) Θ.Ε. του 

πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο κ.ο.κ.. 

Για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση εννέα (9) 

Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου. 

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα είναι τα δύο (2) έτη. 
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Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης η/ο φοιτήτρια/τής πρέπει να 

ολοκληρώσει επιτυχώς τις εννέα (9) Θ.Ε. του προγράμματος, όπως επίσης και τη Μεταπτυχιακή 

Διπλωματική Εργασία. 

 

Τρόπος Αξιολόγησης Θεματικών Ενοτήτων  

(Α.) Εκπόνηση μίας (1) Γραπτής Εργασίας (Γ.Ε.) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, της οποίας ο 

βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 20% επί του 

συνόλου.   

(Β.) Η εκπόνηση των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΕΔ) (ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού 

τύπου) στη πλατφόρμα εκπαίδευσης συμβάλλει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας με 

ποσοστό 20% επί του συνόλου.  

(Γ.) Γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 60%.   

 

Θ.Ε. Αξιολόγηση Βαθμός 

Γραπτή Εργασία 20% 
≥5 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 20% 

Γραπτές Εξετάσεις 60% ≥5 

Σύνολο 100% ≥5 

 

Κατοχύρωση Δικαιώματος Εξετάσεων  

Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει η/o φοιτήτρια/τής στις Γραπτές Εξετάσεις ορίζεται να έχει 

συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο 

προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος του βαθμού της Γραπτής Εργασίας (Γ.Ε.) και του 

συνολικού βαθμού που δίδεται από τις εβδομαδιαίες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.). Ο 

συνολικός βαθμός στις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες προκύπτει ως μέσος όρος των 

εβδομαδιαίων, κατά μέσο όρο, βαθμών.  

Δικαίωμα Κατοχύρωσης Θ.Ε. 

Σε περίπτωση που η/o φοιτήτρια/τής αποτύχει κατά τις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ή δεν 

παρουσιαστεί, τότε διατηρεί το δικαίωμα για το επόμενο διαδοχικό εξάμηνο να κατοχυρώσει τον 

βαθμό που έχει λάβει τόσο από την Γραπτή Εργασία της Θ.Ε., όσο και από τις εβδομαδιαίες 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, διατηρώντας τον βαθμό που έχει λάβει από τις 

προαναφερθείσες υποχρεώσεις, δύναται να επανεγγραφεί στη Θ.Ε. έχοντας μόνο την 

υποχρέωση των Γ.Τ.Ε.. Πιο συγκεκριμένα, η/o φοιτήτρια/της καλείται στο επόμενο κατά 

διαδοχική σειρά εξάμηνο να λάβει μέρος στις Γ.Τ.Ε. για δεύτερη φορά. Σε περίπτωση που δεν 

ανταπεξέλθει στην εν λόγω υποχρέωση, είναι υποχρεωμένη/ος να εγγραφεί εκ νέου στη Θ.Ε. και 

να την παρακολουθήσει εξαρχής με πλήρεις υποχρεώσεις.  Σημειώνεται ότι οι Θεματικές 

Ενότητες τις οποίες η/ο φοιτήτρια/της έχει κατοχυρώσει, δεν προσμετρούνται στο σύνολο των 

Θ.Ε., στις οποίες εγγράφεται με πλήρεις υποχρεώσεις ανά εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση ότι το 

σύνολο των δηλωθέντων Θ.Ε. ετησίως δεν υπερβαίνει τα 60 ECTS.   

 

Πληροφορίες για τις Θεματικές Ενότητες  

ΔΕΑ01 Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ01 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 
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Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

Σκοπός της Θ.Ε.: Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών εργαλείων λήψης 

αποφάσεων μεταξύ των οποίων η περιγραφική στατιστική, παλινδρόμηση, πιθανότητες και 

γραμμικός προγραμματισμός. Τα εργαλεία αυτά αποτελούν τη βάση για οποιαδήποτε 

διαδικασία απόφασης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε 

θέση να:   

 αναλύουν σύνθετα προβλήματα κάνοντας χρήση σύγχρονων μεθόδων  

 κατανοήσουν σε βάθος τη χρήση πιθανοτήτων, γραμμικού προγραμματισμού, 

παλινδρόμησης και άλλων στατιστικών μεθόδων 

 χρησιμοποιήσουν εργαλεία όπως το EXCEL για την επίλυση προβλημάτων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΕΑ02 Συστήματα Διανομής 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ02 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα διαπραγματεύεται μία σειρά θεμάτων που αφορούν την παραγωγή 

και διανομή προϊόντων. Μεταξύ αυτών είναι η πρόβλεψη και ανάλυση ζήτησης, η οργάνωση 

παραγωγής, η διαχείριση παραγωγικών διαδικασιών, η μεταφορά και διακίνηση προϊόντων και η 

διαχείριση αποθεμάτων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε 

θέση να:   

 αναλύουν τη διαδικασία διαχείρισης των συστημάτων διανομής  

 εφαρμόζουν μοντέλα πρόβλεψης, πολιτικές βέλτιστων αποθεμάτων, διαχείρισης 

αποθήκης, επιλογής προμηθευτών και επιλογής τοποθεσίας εγκατάστασης για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων διανομής,  

 αναγνωρίζουν τους διάφορους τρόπους μεταφοράς και διακίνησης προϊόντων  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΕΑ05  Στρατηγικές Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διαχείριση Κινδύνου 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ05 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα εξετάζει και αναλύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες 

που εφαρμόζουν στρατηγικές γεωγραφικής διαφοροποίησης με τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες 

να έχουν παγκόσμια παρουσία. Μεταξύ των θεμάτων που διαπραγματεύεται η ενότητα είναι η 

επιλογή τοποθεσίας παραγωγής και διανομής, επιλογή προμηθευτών, επιλογή 3PL και 

μεταφορικού μέσου και άλλα. 
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Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε 

θέση να:   

 αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παγκόσμιες εφοδιαστικές 

αλυσίδες 

 διαχειρίζονται συνθήκες αβεβαιότητας με αποτελεσματικό τρόπο 

 σχεδιάζουν αποτελεσματικές εφοδιαστικές αλυσίδες παγκόσμιας εμβέλειας 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΕΑ04 Ανάλυση Συστημάτων 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ04 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές/τριες στην θεωρία συστημάτων και στον 

συστημικό τρόπο σκέψης. Με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης είναι δυνατή η καταγραφή, 

ανάλυση και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα ακολουθώντας 

μια ολιστική προσέγγιση. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε 

θέση να:   

 σκέφτονται και να επιλύουν προβλήματα με συστημικό τρόπο 

 κατανοούν τις δυναμικές κάθε συστήματος παραγωγής και μεταφορών 

 διαχειρίζονται σύνθετα προβλήματα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΕΑ06 Μελέτες Περίπτωσης στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ06 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα παρουσιάζει και διαπραγματεύεται μια σειρά προβλημάτων που 

σχετίζονται με αποφάσεις στρατηγικής, τακτικής και λειτουργικής σημασίας στα πλαίσια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέτοια προβλήματα αφορούν θέματα αποθεμάτων, μεταφορών, 

διανομής, διαδικασιών παραγωγής και άλλα. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε 

θέση να:   

 κατανοήσουν εξειδικευμένα θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας 

 αποκτήσουν γνώση αντιμετώπισης προβλημάτων από διαφορετικές χώρες και αγορές 

 σκεφτούν στρατηγικά και να συνειδητοποιήσουν το ρόλο της εφοδιαστικής αλυσίδας στα 

πλαίσια ενός οργανισμού 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 
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Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΕΑ03 Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Εφοδιαστική Αλυσίδα 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ03 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα εστιάζει στην κατανόηση βασικών αρχών χρηματοοικονομικής 

διοίκησης και λογιστικής και στην συσχέτιση αυτών με δραστηριότητες στα πλαίσια μιας 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Σκοπός του μαθήματος είναι μέσω μελετών περίπτωσης να γίνει 

κατανοητό στους φοιτητές/τριες ο τρόπος με τον οποίον αποφάσεις που σχετίζονται με 

στρατηγικές εφοδιαστικής αλυσίδας επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης.  

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε 

θέση να:   

 κατανοήσουν βασικές έννοιες χρηματοοικονομικής θεωρίας 

 αναλύουν σε βάθος τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με αποφάσεις 

εφοδιαστικής αλυσίδας 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΕΑ11 Θαλάσσια Εφοδιαστική και Μεταφορική Αλυσίδα 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ11 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Κατεύθυνση Α’  

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα στοχεύει στην ανασκόπηση και κατανόηση του πεδίου της θαλάσσιας 

εφοδιαστικής και μεταφορικής αλυσίδας μέσω της παρουσίασης των διαφόρων μοντέλων 

στρατηγικής και εφαρμογών στο ναυτιλιακό χώρο. Μεταξύ των θεμάτων που διαπραγματεύονται 

στα πλαίσια του μαθήματος είναι ο ρόλος των λιμένων, τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών 

αγαθών και προϊόντων που μεταφέρονται, ο ρόλος των εμπορικών συμφωνιών κα άλλα. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε 

θέση να:   

 κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας μεταφοράς 

 αναλύουν και να βελτιστοποιούν τα στάδια και τις διαδικασίες των διαφορετικών 

θαλάσσιων συστημάτων  

 σχεδιάζουν στρατηγικές εναρμόνισης εφοδιαστικής αλυσίδας και επιλογής θαλάσσιου 

μέσου 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΕΑ12 Διοίκηση Μεταφορικών Συστημάτων 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ12 
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Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Κατεύθυνση Α’  

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα αναλύει τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός μεταφορικού 

συστήματος. Παρουσιάζει την έννοια της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 

μεταφορικού έργου, μελετά εις βάθος τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, και 

παρουσιάζει μεθοδολογίες για την πρόβλεψη του όγκου μεταφοράς αυτών. Αναλύει τις έννοιες 

της κυκλοφοριακής ροής, του σχεδιασμού των λειτουργιών, ουρών αναμονής, τιμολόγησης 

μεταφορικών συστημάτων, και αξιολόγησης μεταφορικών έργων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε 

θέση να:   

 κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά των μεταφορικών συστημάτων 

 αναλύουν σύνθετα προβλήματα εμπορευματικών ροών  

 αξιολογούν την επιλογή συνδυασμού μεταφορικών μέσων με βάση τα χαρακτηριστικά 

των εμπορευμάτων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΕΑ21 Συστήματα Αγοράς Πετρελαίου 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ21 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Κατεύθυνση Β’  

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα εστιάζει στην αγορά του πετρελαίου και στις δυναμικές που τη 

διέπουν. Παρουσιάζει σε βάθος τη δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την εξόρυξη μέχρι και 

τον τελικό καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε στρατηγικό, 

τακτικό και λειτουργικό επίπεδο τα στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω παραδειγμάτων και 

μελετών περίπτωσης. Η ενότητα εφαρμόζει μεθόδους και θεωρία εφοδιαστικής αλυσίδας στην 

πράξη. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε 

θέση να:   

 κατανοούν τις δυναμικές της αγοράς πετρελαίου 

 αναλύουν τη σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης πετρελαίου και παραγώγων αυτού 

 γνωρίζουν τις εμπορικές διαδρομές του πετρελαίου και παραγώγων και τις γεωπολιτικές 

ισορροπίες που τις διέπουν 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΕΑ22 Οικονομικά της Ενέργειας 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ22 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Κατεύθυνση Β’  

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  
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Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα παρουσιάζει τις βασικές αρχές των οικονομικών της αγοράς 

ενέργειας μέσω θεωρίας και μελετών περίπτωσης. Στα πλαίσια της ενότητας γίνεται αναφορά 

τόσο στις παραδοσιακές μορφές ενέργειας όσο και στις ανανεώσιμες μορφές. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε 

θέση να:   

 κατανοούν τις οικονομικές δυναμικές των διαφόρων μορφών ενέργειας 

 αναλύουν την προσφορά και ζήτηση των διαφόρων ενεργειακών πηγών 

 γνωρίζουν τις εμπορικές διαδρομές και τις γεωπολιτικές ισορροπίες που τις διέπουν 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΕΑ31 Διαχείριση Προμηθειών 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ31 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Κατεύθυνση Γ’  

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα διαπραγματεύεται αποφάσεις που σχετίζονται με σύγχρονα θέματα 

προμηθειών. Με τη χρήση μεθόδων και εργαλείων οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να 

σχεδιάζου και να υλοποιούν στρατηγικές προμηθειών σύμφωνες με τους επιχειρηματικούς 

αντικειμενικούς στόχους μίας επιχείρησης ή οργανισμού. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε 

θέση να:   

 διεκπεραιώνουν συμβόλαια με πολλαπλά μέρη 

 δημιουργούν και συντηρούν σχέσεις με προμηθευτές 

 κοστολογούν και τιμολογούν με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΕΑ32 Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ32 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην Κατεύθυνση Γ’  

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

Σκοπός της Θ.Ε.: Στα πλαίσια της ενότητας παρουσιάζονται οι βασικές αρχές διαπραγμάτευσης 

που θα πρέπει να έχει κατά νου ένα διοικητικό στέλεχος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μέσω 

θεωρίας, μελετών περίπτωσης και προσομοιώσεων οι φοιτητές αναλύουν μία σειρά 

περιπτώσεων και καλούνται να λάβουν αποφάσεις στα πλαίσια διαχείρισης συμβολαίων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε 

θέση να:   

 σχεδιάζουν μία διαπραγμάτευση  

 διεκπεραιώνουν διαπραγματεύσεις με πολλά μέρη 

 διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις μέσω αυτοελέγχου 
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Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΕΑ41 Θεωρία Προβλέψεων 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ41 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής και στις τρεις Κατευθύνσεις  

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα παρουσιάζει μια σειρά τεχνικών πρόβλεψης αποσκοπώντας στην 

εξοικείωση του φοιτητή/τριας με βασικές αρχές και μοντέλα χρονοσειρών που βοηθούν σε 

περιπτώσεις πρόβλεψης νέων και υπαρχόντων προϊόντων. Με τη βοήθεια εργαλείων όπως το 

EXCEL γίνεται εφαρμογή των μοντέλων αυτών σε πρακτικά προβλήματα υφισταμένων μελετών 

περίπτωσης. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε 

θέση να:   

 προσεγγίζουν μεθοδολογικά θέματα προβλέψεων 

 κάνουν χρήση εργαλείων πρόβλεψης σε θέματα ζήτησης 

 έχουν βαθιά γνώση μοντέλων πρόβλεψης 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΕΑ42 Λήψη Αποφάσεων σε Συνθήκες Αβεβαιότητας 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ42 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής και στις τρεις Κατευθύνσεις  

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

Σκοπός της Θ.Ε.: Η ενότητα διαπραγματεύεται θέματα που έχουν σχέση με το σχεδιασμό 

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

παραμέτρων γίνεται αξιολόγηση επενδυτικών και όχι μόνο επιλογών που αφορούν το σχεδιασμό 

και υλοποίηση σύγχρονων στρατηγικών εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε 

θέση να:   

 προσεγγίζουν σύνθετα προβλήματα κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας 

 να σχεδιάζουν ευέλικτα συστήματα παραγωγής και διανομής   

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΕΑ43 Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ43 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής στις Κατευθύνσεις Α΄ & Β΄ 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  
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Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική 

Σκοπός της Θ.Ε.: Σκοπός της ενότητας είναι η ανάλυση του εννοιολογικού υπόβαθρου καθώς και 

των σύγχρονων θεωριών και πρακτικών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στα πλαίσια του 

μαθήματος δίνεται έμφαση στη συστημική προσέγγιση των οργανώσεων και αναλύονται μια 

σειρά από αλληλένδετες ενότητες, οι οποίες στο σύνολό τους, αποτελούν υποσυστήματα στο 

σύστημα διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Έμφαση δίνεται σε θέματα ηγεσίας και μεθόδων 

διαχείρισης ομάδων εργασίας.  

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε 

θέση να:   

 κατανοούν τις λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 κατανοούν την αναγκαιότητα ανάπτυξης εργαλείων και μεθόδων που θα συμβάλλουν 

στην ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην επίτευξη των στόχων των 

επιχειρήσεων και των οργανισμών 

 προσαρμόζουν τα θεωρητικά εργαλεία και τις έννοιες της επιστήμης της Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού στα πλαίσια ομάδων διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ 

και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΕΑ07 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

Κωδικός Μ.Δ.Ε.: ΔΕΑ07 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος της Μ.Δ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα εκπόνησης: Αγγλική 

Σκοπός της Μ.Δ.Ε.: Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να δώσει τη δυνατότητα στο 

φοιτητή/τρια να εφαρμόσει τις γνώσεις που απέκτησε κατά η διάρκεια των σπουδών του στο 

Πρόγραμμα Σπουδών διαπραγματευόμενος/η ένα σύγχρονο πρόβλημα εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Τα προβλήματα αυτά μπορεί να συνδυάζουν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους καθώς επίσης 

και τη θεωρία με την πράξη. 

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου. 

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να καλύψει κατά ενιαίο τρόπο το χώρο των φυσικών 

επιστημών, δηλαδή τις βασικές γνωστικές περιοχές από τις επιστήμες της Φυσικής, της Χημείας 

και της Bιολογίας, προβάλλοντας την ενότητα των επιστημών αυτών και αναδεικνύοντας 

σημαντικές διεπιστημονικές περιοχές τους. Το πρόγραμμα στοχεύει, επίσης, στην κατανόηση 



  

405 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

αρχών, εννοιών, θεωριών αλλά και των κυριότερων εφαρμογών, καθώς και την ανάπτυξη της 

ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος η/ο 

φοιτήτρια/τής θα μπορεί να: 

- κατανοεί και να περιγράφει την αναγκαιότητα και το ρόλο των βασικών επιστημονικών 

κατευθύνσεων των Φυσικών Επιστημών στην ενοποιημένη επιστημονική αντίληψη του 

κόσμου μας, 

- περιγράφει τις βασικές αρχές, έννοιες, επιστημονικές θεωρίες και νόμους της Φυσικής, 

της Χημείας και της Βιολογίας, καθώς και την εξέλιξή τους μέχρι τη σύγχρονη εποχή,   

- κατανοεί τις βασικές μαθηματικές έννοιες και να χρησιμοποιεί τα  θεωρήματα της 

ανάλυσης και της άλγεβρας του απειροστικού και διανυσματικού λογισμού,  για την 

επίλυση προβλημάτων φυσικών επιστημών και να περιγράφει τη συμπεριφορά φυσικών 

και βιολογικών συστημάτων και φαινομένων με μαθηματικούς όρους και εξισώσεις, 

- εφαρμόζει αναλυτικές και προσεγγιστικές  τεχνικές και μεθόδους για την παραγωγή 

λύσεων των διαφορικών εξισώσεων που περιγράφουν τα φυσικά φαινόμενα και τις 

βιολογικές και  χημικές διαδικασίες 

- εφαρμόζει τους θεμελιώδεις νόμους της Φυσικής για την επίλυση προβλημάτων 

Μηχανικής, Ηλεκτρομαγνητισμού, Κυματικής, Θερμοδυναμικής, Κβαντομηχανικής, και 

Ατομικής Φυσικής.  

- εφαρμόζει τους νόμους της Χημείας για την επίλυση προβλημάτων Γενικής και 

Ανόργανης Χημείας, Φυσικοχημείας και Οργανικής Χημείας. 

- περιγράφει τις αρχές και τους μηχανισμούς της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, της 

Κυτταρικής Λειτουργίας, της Γενετικής, της Φυσιολογίας και της Εξέλιξης των ζωντανών 

οργανισμών 

- χρησιμοποιεί την Πειραματική Διαδικασία και Μεθοδολογία για τη συλλογή, 

επεξεργασία και ανάλυση πειραματικών δεδομένων και εργαστηριακών μετρήσεων. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου είναι 

τα 240 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα τέσσερα (4) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:  

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 44 Physical Sciences 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 6 

  

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0538 Physical Sciences 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 500 

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου 

τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. 
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 Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, 

e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος. 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών  

 τηλ: 2610 367338, 2610 367320 - fax: 2610 367110 - e-mail: fye@eap.gr 

Γενικές Πληροφορίες: 

 Τηλ: 2610 367300 - Fax: 2610 367650 - E-Mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση  

1ο έτος σπουδών  

ΦΥΕ10 Γενικά Μαθηματικά Ι (Υ¹, 20 ECTS) 

ΦΥΕ12 Γενική και Ανόργανη Χημεία (Υ, 20 ECTS) 

ΦΥΕ14 Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες (Υ, 20 ECTS) 

 2ο έτος σπουδών  

ΦΥΕ20 Γενικά Μαθηματικά IΙ (Υ, 20 ECTS) 

ΦΥΕ22 Φυσικοχημεία (Υ, 14 ECTS) 

ΦΥΕ24 Κλασική Φυσική Ι (Υ, 14 ECTS) 

ΕΘΕΦΙ Εργαστηριακή ΘΕ Εργαστήριο Φυσικής Ι (Υ, 6 ECTS) 

ΕΘΕΧΙ Εργαστηριακή ΘΕ Εργαστήριο Χημείας Ι (Υ, 6 ECTS) 

 3ο έτος σπουδών  

ΦΥΕ30 Οργανική Χημεία (Υ, 16 ECTS) 

ΦΥΕ31 Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου (Υ, 16 ECTS) 

ΦΥΕ34 Κλασική Φυσική ΙΙ (Υ, 16 ECTS) 

ΕΘΕΧΙΙ Εργαστηριακή ΘΕ Εργαστήριο Χημείας ΙΙ (Υ, 6 ECTS) 

ΕΘΕΒΙ Εργαστηριακή ΘΕ Εργαστήριο Βιολογίας Ι (Υ, 6 ECTS) 

 4ο έτος σπουδών  

ΦΥΕ40 Κβαντική Φυσική (Υ, 14 ECTS) 

ΦΥΕ43 Γενετική (Υ, 14 ECTS) 

ΕΘΕΦΙΙ Εργαστηριακή ΘΕ Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Υ, 6 ECTS) 

ΕΘΕΒΙΙ Εργαστηριακή ΘΕ Εργαστήριο Βιολογίας ΙΙ (Υ, 6 ECTS) 

Και επιλογή μία εκ των παρακάτω Θ.Ε.:  

ΦΥΕ41 Η Εξέλιξη των Ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες (Ε², 20 ECTS) 

ΦΥΕ42 Πλανήτης Γη (Ε, 20 ECTS) 

ΠΛΗ10 Εισαγωγή στην Πληροφορική (Ε, 20 ECTS) 

ΠΛΗ 11 Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού (Ε, 20 ECTS) 

ΠΛΗ 23 Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία (Ε, 20 ECTS) 

ΠΛΗ 35 Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών (Ε, 20 ECTS) 

mailto:fye@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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ΠΛΗ 37 Πληροφορική και Εκπαίδευση (Ε, 20 ECTS) 

ΠΛΗ 44 Σήματα και Επεξεργασία Εικόνας (Ε, 20 ECTS) 

ΕΚΠ 63 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών  (Ε, 20 ECTS) 

Σημειώσεις:  

Υ¹: Υποχρεωτική  

Ε²: Επιλογής  

Οι Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (ΕΘΕ) Εργαστήρια Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, 

διάρκειας δύο εργαστηριακών κύκλων η κάθε μία, είναι υποχρεωτικές και διεξάγονται 

αποκλειστικά στην Πάτρα. 

 Οδηγίες για την επιλογή Θ.Ε. 
Οι Θ.Ε. των τριών πρώτων ετών είναι υποχρεωτικές. 

 Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 24, πρέπει να έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 14. 

 Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 22, πρέπει να έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 12. 

 Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 20, πρέπει να έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 10. 

 Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 34, πρέπει να έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 24. 

 Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 40, πρέπει να έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 34. 

 Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια  στη Θ.Ε. ΦΥΕ 43, πρέπει να έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 31. 

Συνιστάται εντόνως ο/η φοιτητής/ήτρια να παρακολουθήσει τη Θ.Ε. ΦΥΕ 30 πρώτα από ή 

παράλληλα με τη Θ.Ε. ΦΥΕ 31, γιατί αλλιώς θα συναντήσει δυσκολία στο μάθημα της Βιοχημείας 

(ΦΥΕ 31/2). 

Από τις Θ.Ε. του τέταρτου έτους ο/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τις 

Θ.Ε. ΦΥΕ 43 και ΦΥΕ 40 και να επιλέξει μία ακόμα από τις Θ.Ε. του τέταρτου έτους. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΕΚΠ63 ‘Διδακτική των Φυσικών Επιστημών’ αποδίδει 

παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους αποφοίτους του προγράμματος (αφορά τους 

εισαχθέντες από το ακ. έτος 2015-16 και έπειτα, καθώς οι εισακτέοι φοιτητές έως το ακ. έτος 

2014-15 έχουν διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια εκ του νόμου). 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου έτους 

και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους. 

Μετά την αποφοίτησή του, ο/η φοιτητής/ήτρια μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της στα 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. 

 
Ενημέρωση για τις γραπτές εξετάσεις στο Π.Σ. «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες»: 

Σε συνέχεια της απόφασης διαχωρισμού της διδακτέας και εξεταστέας ύλης Θεματικών 

Ενοτήτων του Προγράμματος «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες», σε δύο μέρη: α΄ και β΄ δίνεται 

δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετάσχουν προαιρετικά σε ενδιάμεση εξέταση, μετά την 

ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης. Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή 

του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και 

για τα δύο μέρη, ανεξάρτητα, και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Ο βαθμός της εξέτασης του α΄ μέρους θα προσμετρείται σε ποσοστό: 
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 40% του συνολικού βαθμού της Θ.Ε. ΦΥΕ22, 

 30% του συνολικού βαθμού της Θ.Ε. ΦΥΕ34 από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Οι 

εγγεγραμμένοι φοιτητές κατά το ακ. έτος 2018-2019 στη ΘΕ ΦΥΕ34 που θα αποτύχουν, 

θα εξεταστούν την επομένη ακ. χρονιά (2019-2020) με τον ισχύοντα κατά το έτος 2018-

2019 καταμερισμό του Α΄ μέρους, ήτοι 35% του συνολικού βαθμού, 

 35% του συνολικού βαθμού στις υπόλοιπες Θ.Ε. που διεξάγεται ενδιάμεση εξέταση. 

με αντίστοιχη κατοχύρωσή του και για το επόμενο έτος, εφόσον ο φοιτητής έχει συγκεντρώσει 

τον απαραίτητο βαθμό στο σύνολο των γραπτών εργασιών, ανάλογα με τις απαιτήσεις της Θ.Ε. 

ή Ε.Θ.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών. 

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν επιτύχει (ελάχιστη βαθμολογία 5) στην εξέταση του α΄ μέρους, 

η φοίτησή του στη Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε. συνεχίζεται κανονικά. Οι αποτυχόντες στην εξέταση αυτή, θα 

μπορούν να συμμετέχουν μόνο στην επαναληπτική εξέταση του α' μέρους, η οποία διεξάγεται 

στα τέλη της ακαδημαϊκής χρονιάς. 

Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν στην ενδιάμεση εξέταση του α’ μέρους, συμμετέχουν κανονικά, 

στην τελική εξέταση του α’ μέρους που διεξάγεται την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου. 

Η εξέταση για το β΄ μέρος της ύλης, διεξάγεται την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου μετά την 

ολοκλήρωση του β΄ μέρους της ύλης. 

Ο βαθμός της εξέτασης του β΄ μέρους θα προσμετρείται σε ποσοστό: 

 30% του συνολικού βαθμού της Θ.Ε. ΦΥΕ22, 

 40% του συνολικού βαθμού της Θ.Ε. ΦΥΕ34 από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Οι 

εγγεγραμμένοι φοιτητές κατά το ακ. έτος 2018-2019 στη ΘΕ ΦΥΕ34 που θα αποτύχουν, 

θα εξεταστούν την επομένη ακ. χρονιά (2019-2020) με τον ισχύοντα κατά το έτος 2018-

2019 καταμερισμό του Β΄ μέρους, ήτοι 35% του συνολικού βαθμού, 

 35% του συνολικού βαθμού στις υπόλοιπες Θ.Ε. που διεξάγεται ενδιάμεση εξέταση. 

με αντίστοιχη κατοχύρωση του και για το επόμενο έτος, εφόσον ο φοιτητής έχει συγκεντρώσει 

τον απαραίτητο βαθμό στις γραπτές εργασίες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε., 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών. 

Οι αποτυχόντες είτε του α’ είτε του β’ μέρους των τελικών εξετάσεων συμμετέχουν στην 

αντίστοιχη επαναληπτική εξέταση. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε μέρους της 

εξέτασης - βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του πέντε (5). 

Η ενδιάμεση εξέταση εφαρμόζεται για τις Θ.Ε.: ΦΥΕ10, ΦΥΕ12, ΦΥΕ14, ΦΥΕ20, ΦΥΕ22, ΦΥΕ24, 

ΦΥΕ30, ΦΥΕ31, ΦΥΕ34, ΦΥΕ40, ΦΥΕ42 και ΦΥΕ43. 

Επίσης, η ενδιάμεση εξέταση εφαρμόζεται και στη ΘΕ ΠΛΗ21 (για τους φοιτητές που έχουν 

εισαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) σύμφωνα με τα ισχύοντα 

στην εν λόγω Θεματική Ενότητα και στο Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική». 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΦΥΕ10: ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι  

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ10 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι η απόκτηση από την πλευρά του 

φοιτητή, της αναγκαίας «γλώσσας», για να μπορέσει να κατανοήσει, ερμηνεύσει, αξιολογήσει 
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αλλά και να περιγράψει ο ίδιος τόσο τις έννοιες όσο και τα φαινόμενα που θα αντιμετωπίσει 

στην ύλη της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας κ.λπ., που θα κληθεί να μελετήσει στο 

Πρόγραμμα των Φυσικών Επιστημών. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ΦΥΕ10 

«Μαθηματικά Ι» παρέχει την ευκαιρία η/ο φοιτήτρια/τής να αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες 

και να μπορεί να: 

- εφαρμόζει τα κριτήρια σύγκλισης αριθμητικών ακολουθιών και σειρών  

- χρησιμοποιεί τα βασικά θεωρήματα (Darboux, Rolle, Cauchy, Μέσης Τιμής, Ύπαρξης 

Μεγίστης & Ελαχίστης Τιμής) στην επίλυση προβλημάτων, όπως  την περιγραφή της 

συμπεριφοράς πραγματικών συναρτήσεων μιας πραγματικής μεταβλητής, 

βελτιστοποίησης, ύπαρξης και προσέγγισης λύσεων εξισώσεων κ.α. 

- χρησιμοποιεί πολυωνυμικές προσεγγίσεις (Αναπτύγματα Taylor και Maclauren) 

αλγεβρικών και υπερβατικών συναρτήσεων και τις συνθήκες (σφάλατα και διαστήματα)  

κάτω από τις οποίες ισχύουν 

- χρησιμοποιεί Ορισμένα, Αόριστα και Γενικευμένα Ολοκληρώματα στο πλαίσιο 

συγκεκριμένων εφαρμογών, όπως την εύρεση αντπαραγώγων, τον υπολογισμό εμβαδών 

επιπέδων χωρίων, εμβαδών επιφανειών και όγκων στερεών εκ περιστροφής κ.α. 

- προσεγγίζει με τη βοήθεια Σειρών Fourier περιοδικές συναρτήσεις 

- χρησιμοποιεί τα Θεωρήματα Συνέχειας, Παραγωγισιμότητας, Μέσης Τιμής, Ύπαρξης 

Μεγίστης & Ελαχίστης Τιμής, ΄Υπαρξης Αντιστρόφου Συνάρτησης και το Θεώρημα των 

Πεπλεγμένων Συναρτήσεων, στην επίλυση προβλημάτων, όπως την ύπαρξη και τη 

περιγραφή της συμπεριφοράς πραγματικών συναρτήσεων, περισσοτέρων της μιας, 

πραγματικών μεταβλητών, βελτιστοποίησης και προσέγγισης, με τη βοήθεια του 

Αναπτύγματος Taylor, των τιμών μιας συνάρτησης δύο μεταβλητών κ.α. 

- χρησιμοποιεί τις μεθόδους Πολλαπλής Ολοκλήρωσης στο πλαίσιο συγκεκριμένων 

εφαρμογών, όπως, τον υπολογισμό εμβαδών επιπέδων χωρίων, εμβαδών επιφανειών 

και όγκων στερεών, ροπών αδρανείας, κέντρων βάρους κ.α. 

- επιλύει με τη βοήθεια διανυσμάτων γεωμετρικά προβλήματα 

- περιγράφει, με τη βοήθεια διανυσματικών συναρτήσεων καμπύλες και επιφάνειες σε 

τρεις διαστάσεις 

- χρησιμοποιεί τα Θεωρήματα Green, Gauss, Stokes και Helmholtz για την περιγραφή 

διανυσματικών πεδίων 

 Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα 

 Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΦΥΕ10 παρέχει στη/ο φοιτήτρια/τή τη δυνατότητα: 

- να οργανώνει και να χρησιμοποιεί τη γνώση που αποκτά στην επίλυση συγκεκριμένων 

προβλημάτων 

- να κατανοεί και να συνοψίζει επιστημονικές εργασίες στους αντίστοιχους μαθηματικούς 

τομείς  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Λογισμός μιας Μεταβλητής 

- Λογισμός πολλών Μεταβλητών 

- Εισαγωγικά Μαθηματικά 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή στις επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 
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εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70% (35% για την εξέταση του α’ μέρους και 35% για την εξέταση του β’ μέρους). 

Ενδιάμεση Εξέταση: Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στη Θ.Ε. δίνεται η δυνατότητα για 

συμμετοχή σε προαιρετική ενδιάμεση εξέταση μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης. Το 

β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής 

περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη ανεξάρτητα και θα 

διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.   

 

ΦΥΕ12: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ12 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι να γνωρίσει η/ο φοιτήτρια/ής τις 

θεμελιώδεις αρχές της Χημείας, τη στενή σχέση της Χημείας με συγγενή επιστημονικά πεδία 

(Βιολογίας, Φυσικής κ.λπ.), καθώς και τον κεντρικό ρόλο της Χημείας στην τεχνολογική 

επανάσταση. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας «Γενική και 

Ανόργανη Χημεία» (ΦΥΕ 12), η/ο φοιτήτρια/ής θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

- Περιγράφει τις ιδιότητες ηλεκτρονίων, πρωτονίων και νετρονίων (δομή του ατόμου) 

- Περιγράφει ισότοπα και τη σύστασή τους 

- Υπολογίζει ατομικά βάρη από την ισοτοπική αφθονία και τις μάζες των ισοτόπων 

- Ονοματίζει και να γράφει τύπους συνήθων δυαδικών και τριαδικών ανόργανων ενώσεων 

- Χρησιμοποιεί χημικούς τύπους για να επιλύει διάφορα είδη χημικών προβλημάτων 

- Συσχετίζει ονόματα με τύπους και φορτία απλών ιόντων 

- Συνδυάζει απλά ιόντα για να γράφει τύπους και ονόματα ιοντικών ενώσεων 

- Αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί τυπικά βάρη και σχέσεις μεταξύ moles  

- Αλληλομετατρέπει μάζες, moles και τύπους 

- Προσδιορίζει την εκατοστιαία σύσταση μιας ένωσης 

- Διατυπώνει ισοσταθμισμένες χημικές εξισώσεις για να περιγράφει χημικές αντιδράσεις 

- Ερμηνεύει ισοσταθμισμένες χημικές εξισώσεις και να υπολογίζει τα moles ή τις μάζες 

αντιδρώντων και προϊόντων  

- Υπολογίζει την εκατοστιαία απόδοση μιας αντίδρασης 

- Υπολογίζει συγκεντρώσεις διαλυμάτων που προκύπτουν από αραίωση 

- Διεξάγει υπολογισμούς που εμπεριέχουν τη χρήση διαλυμάτων σε χημικές αντιδράσεις 

- Περιγράφει τις κυματικές ιδιότητες του φωτός και τη σχέση που συνδέει μήκος κύματος, 

συχνότητα και ταχύτητα φωτός 

- Ερμηνεύει τον δυϊσμό κύματος - σωματιδίου 

- Ερμηνεύει τη συμβολή των ατομικών φασμάτων στην εξέλιξη της ατομικής θεωρίας 

- Περιγράφει τα κύρια σημεία της κβαντομηχανικής εικόνας του ατόμου 

- Περιγράφει τους τέσσερις κβαντικούς αριθμούς και να συσχετίζει τις τιμές τους με 

συγκεκριμένα ατομικά τροχιακά 

- Περιγράφει τα σχήματα των τροχιακών και να διατάσσει τα τροχιακά σύμφωνα με τις 

σχετικές τους ενέργειες  

- Γράφει τις ηλεκτρονικές διατάξεις ατόμων  
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- Συσχετίζει την ηλεκτρονική διάταξη ενός ατόμου με τη θέση του στον περιοδικό πίνακα 

- Περιγράφει τον περιοδικό πίνακα και τις σημαντικές σχέσεις που αυτός συνοψίζει 

- Αναπτύσσει τη χημική περιοδικότητα αναφορικά με τις ακόλουθες φυσικές ιδιότητες: 

Ατομική ακτίνα, Ενέργεια ιοντισμού, Ηλεκτρονική συγγένεια, Ηλεκτραρνητικότητα 

- Γράφει τύπους (δομές) Lewis ατόμων  

- Προβλέπει αν ο δεσμός μεταξύ συγκεκριμένων ατόμων είναι κατά βάση ιοντικός, 

ομοιοπολικός ή πολωμένος ομοιοπολικός 

- Συγκρίνει και αντιπαραβάλλει τα χαρακτηριστικά ιοντικών και ομοιοπολικών ενώσεων 

- Περιγράφει πώς τα στοιχεία ενώνονται με μεταφορά ηλεκτρονίων (ιοντικός δεσμός)  

- Περιγράφει ενεργειακές σχέσεις σε ιοντικές ενώσεις 

- Προβλέπει τους τύπους ιοντικών ενώσεων 

- Περιγράφει πώς ενώνονται τα στοιχεία μοιράζοντας ηλεκτρόνια μεταξύ τους 

(ομοιοπολικός δεσμός) 

- Διατυπώνει δομές Lewis για μόρια και πολυατομικά ιόντα 

- Αναγνωρίζει εξαιρέσεις του κανόνα της οκτάδας 

- Γράφει τυπικά φορτία για άτομα ομοιοπολικών ενώσεων 

- Περιγράφει τον συντονισμό και να γνωρίζει πότε και πώς γράφουμε δομές συντονισμού 

- Περιγράφει τις βασικές ιδέες της θεωρίας VSEPR 

- Χρησιμοποιεί τη θεωρία VSEPR για να προβλέπει τη μοριακή γεωμετρία πολυατομικών 

μορίων  

- Περιγράφει τη σχέση μεταξύ μοριακής γεωμετρίας και πολικότητας των μορίων  

- Προβλέπει αν ένα μόριο είναι πολικό ή όχι  

- Περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά της θεωρίας του δεσμού σθένους 

- Διακρίνει τα υβριδικά τροχιακά που χρησιμοποιούνται σε πολυατομικά μόρια και ιόντα 

- Χρησιμοποιεί υβριδικά τροχιακά για να περιγράφει το σχηματισμό διπλών και τριπλών 

δεσμών 

- Περιγράφει τα βασικά σημεία της θεωρίας των μοριακών τροχιακών 

- Σχεδιάζει ένα διάγραμμα μοριακών τροχιακών ενός διατομικού μορίου από τα 

αντίστοιχα ατομικά τροχιακά 

- Διακρίνει μεταξύ δεσμικών, αντιδεσμικών και μη δεσμικών μοριακών τροχιακών 

- Βρίσκει την τάξη δεσμού σε διατομικά μόρια και ιόντα 

- Συσχετίζει την τάξη δεσμού με τη σταθερότητα του δεσμού 

- Χρησιμοποιεί την έννοια του απεντοπισμού του ηλεκτρονικού νέφους για μόρια για τα 

οποία η θεωρία του δεσμού σθένους εφαρμόζει την έννοια του συντονισμού  

- Αναγνωρίζει και να περιγράφει μη ηλεκτρολύτες, ισχυρούς ηλεκτρολύτες και ασθενείς 

ηλεκτρολύτες 

- Περιγράφει τη θεωρία του Arrhenius περί οξέων και βάσεων 

- Περιγράφει τη θεωρία των Brοnsted-Lowry περί οξέων και βάσεων 

- Αναφέρει ιδιότητες υδατικών διαλυμάτων οξέων και βάσεων 

- Κατατάσσει δυαδικά οξέα (οξέα - υδρίδια) κατά σειρά αυξανόμενης ισχύος 

- Κατατάσσει τριαδικά οξέα (οξυγονούχα οξέα) κατά σειρά αυξανόμενης ισχύος 

- Περιγράφει τη θεωρία του Lewis περί οξέων και βάσεων 

- Συμπληρώνει και ισοσταθμίζει εξισώσεις οξεοβασικών αντιδράσεων 

- Ορίζει όξινα και βασικά οξείδια και άλατα 

- Εξηγεί τον αμφοτερισμό 

- Ισοσταθμίζει εξισώσεις οξείδωσης - αναγωγής  

- Εξηγεί την επίδραση κοινού ιόντος και να αναφέρει σχετικά παραδείγματα 
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- Αναγνωρίζει τα ρυθμιστικά διαλύματα και να περιγράφει τη λειτουργία τους 

- Περιγράφει πώς θα παρασκευάσει ένα ρυθμιστικό διάλυμα ορισμένου pH  

- Εξηγεί τι είναι οι δείκτες οξέων - βάσεων και πώς λειτουργούν 

- Περιγράφει ποια χημικά είδη υπάρχουν στα διάφορα στάδια μιας ογκομέτρησης (α) 

ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση, (β) ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση, (γ) πολυπρωτικού 

οξέος με ισχυρή βάση 

- Πραγματοποιεί υπολογισμούς βασισμένους σε καμπύλες ογκομέτρησης (α) ισχυρού 

οξέος με ισχυρή βάση, (β) ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση, (γ) πολυπρωτικού οξέος με  

ισχυρή βάση 

- Γράφει εκφράσεις για σταθερές γινομένων διαλυτότητας Ksp 

- Χρησιμοποιεί σταθερές Ksp σε χημικούς υπολογισμούς  

- Αναγνωρίζει μερικές κοινές, δυσδιάλυτες ιοντικές ενώσεις 

- Περιγράφει την κλασματική καθίζηση και πώς αυτή χρησιμοποιείται στο διαχωρισμό 

ιόντων 

- Περιγράφει την εμφάνιση στη φύση και τη χρήση των στοιχείων των κυρίων ομάδων 

- Περιγράφει ενώσεις των στοιχείων των κυρίων ομάδων, αντιδράσεις, ιδιότητες και 

χρήσεις αυτών 

- Περιγράφει τις κύριες πηγές των μετάλλων 

- Περιγράφει τεχνικές προεπεξεργασίας μεταλλευμάτων 

- Περιγράφει αναγωγικές μεθόδους που οδηγούν στην παραγωγή ελεύθερων μετάλλων  

- Περιγράφει μερικές τεχνικές καθαρισμού των μετάλλων 

- Διακρίνει τα d μεταβατικά μέταλλα και να περιγράφει μερικές από τις σημαντικές 

ιδιότητές τους 

- Περιγράφει τυπικές οξειδωτικές καταστάσεις των μεταβατικών μετάλλων 

- Περιγράφει τις ειδικές μεταλλουργίες τριών μετάλλων: τιτανίου, σιδήρου και χαλκού 

- Αναγνωρίζει τις ενώσεις εντάξεως 

- Χρησιμοποιεί την ορολογία που περιγράφει τις ενώσεις εντάξεως 

- Αναγνωρίζει ορισμένες συνηθισμένες δομές ενώσεων εντάξεως 

- Περιγράφει τα διάφορα είδη συντακτικής ισομέρειας και να διακρίνει τα συντακτικά 

ισομερή 

- Αναγνωρίζει τα στερεοϊσομερή 

- Περιγράφει τη θεωρία του δεσμού σθένους και τη θεωρία του κρυσταλλικού πεδίου για 

ενώσεις εντάξεως 

- Ερμηνεύει την προέλευση των χρωμάτων σε σύμπλοκες ενώσεις 

- Χρησιμοποιεί τη φασματοχημική σειρά για να εξηγεί τα χρώματα μιας σειράς συμπλόκων 

- Αναφέρει μερικές εφαρμογές των συμπλόκων στην καθημερινή μας ζωή 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Ατομική Δομή - Περιοδικό Σύστημα - Ιδιότητες των Ατόμων 

- Χημεία συμπλόκων και οργανομεταλλικών ενώσεων 

- Σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές της ανόργανης χημείας 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή στις επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70% (35% για την εξέταση του α’ μέρους και 35% για την εξέταση του β’ μέρους). 



  

413 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

Ενδιάμεση Εξέταση: Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στη Θ.Ε. δίνεται η δυνατότητα για 

συμμετοχή σε προαιρετική ενδιάμεση εξέταση μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης. Το 

β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής 

περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη ανεξάρτητα και θα 

διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.   

 

ΦΥΕ14: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ14 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο κύριος σκοπός είναι η αναβάθμιση των γνώσεων της/ου 

φοιτήτριας/τή αναφορικά με τις Θεμελιώδεις Αρχές της Φυσικής και με τα απαραίτητα 

Μαθηματικά Εργαλεία, που απαιτούνται στην επιστημονική περιγραφή των φυσικών 

φαινομένων. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτής της εισαγωγικής θεματικής ενότητας, η/ο 

φοιτήτρια/τής θα έχει συσσωρεύσει εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για 

τη γόνιμη παρακολούθηση του Προγράμματος Σπουδών. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος η/ο 

φοιτήτρια/τής θα μπορεί να: 

- Περιγράφει με εξισώσεις την κίνηση ενός υλικού σώματος σε 1, 2 και 3 διαστάσεις, τους 

νόμους του Νεύτωνα και της περιστροφικής κίνησης, τους νόμους διατήρησης της ορμής 

στροφορμής και μηχανικής ενέργειας. Να εξηγεί τις πλασματικές δυνάμεις σε μη 

αδρανειακά συστήματα αναφοράς, να διακρίνει τη σημασία των διατηρητικών 

δυνάμεων και της δυναμικής ενέργειας. Να εξετάζει τη κίνηση στο βαρυτικό πεδίο, τη 

στατική ισορροπία ενός σώματος, τη κρούση δυο σωμάτων, τα συστήματα 

μεταβαλλόμενης μάζας, την μεταπτωτική κίνηση και τη σύνθετη κίνηση στερεού 

σώματος. Να επιλύει σύνθετα προβλήματα χρησιμοποιώντας τα διαγράμματα 

ελεύθερου σώματος, την ανάλυση της κίνησης σε άξονες, το συνδυασμό των νόμων  για 

την περιγραφή της σύνθετης κίνησης στερεού σώματος.  

- Περιγράφει την απλή αρμονική ταλάντωση, τη λύση της και τη φυσική σημασία των 

παραμέτρων και των σταθερών αυτής της λύσης,  τη συναρτησιακή μορφή των μεγεθών 

της θέσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης καθώς και της κινητικής και δυναμικής 

ενέργειας ενός συστήματος απλού αρμονικού ταλαντωτή. Να εξετάζει την αρμονική 

κίνηση του απλού, στροφικού και φυσικού εκκρεμούς καθώς και του διπλού αρμονικού 

ταλαντωτή, να περιγράφει την ταλάντωση παρουσία δύναμης απόσβεσης και 

εξωτερικής. 

- Περιγράφει τα μεγέθη της πίεσης και της πυκνότητας ενός ρευστού, τη μεταβολή της 

πίεσης σε ένα στατικό ρευστό, τις αρχές του Pascal και Αρχιμήδη, τα φαινόμενα που 

σχετίζονται με την επιφανειακή τάση ενός ρευστού, να εφαρμόζει την εξίσωση συνέχειας 

και την εξίσωση Bernoulli.  

- Προσδιορίζει το ηλεκτρικό δυναμικό και το ηλεκτρικό πεδίο από στατική κατανομή 

φορτίου, να διατυπώνει το νόμο του Gauss, το νόμο του Ohm, τους κανόνες του 

Kirchhoff, το νόμο του Ampere, των Biot-Savart, του Faraday και τον κανόνα του Lenz. Να 

εξηγεί την  κίνηση ενός φορτίου σε ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο και τις πηγές των 

μαγνητικών πεδίων. Να περιγράφει την έννοια της κινητικής και αμοιβαίας επαγωγής  
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και να υπολογίζει την αποθηκευμένη ενέργεια σε ένα ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό πεδίο.   

Να επιλύει προβλήματα με κυκλώματα που περιλαμβάνουν αντιστάσεις και πυκνωτές, 

να εξηγεί τη λειτουργία του πυκνωτή, του πηνίου, του μετασχηματιστή και της 

γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και τα βασικά όργανα που χρησιμοποιούνται 

στις ηλεκτρικές μετρήσεις. Να συμπεραίνει την πληρότητα των εξισώσεων του Maxwell 

για την επίλυση των προβλημάτων του ηλεκτρομαγνητισμού. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Εισαγωγικές έννοιες Μαθηματικών 

- Εισαγωγική Φυσική 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή στις επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70% (35% για την εξέταση του α’ μέρους και 35% για την εξέταση του β’ μέρους). 

Ενδιάμεση Εξέταση: Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στη Θ.Ε. δίνεται η δυνατότητα για 

συμμετοχή σε προαιρετική ενδιάμεση εξέταση μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης. Το 

β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής 

περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη ανεξάρτητα και θα 

διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.   

 

ΦΥΕ20: ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ20 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι η απόκτηση -από την πλευρά του 

φοιτητή- της αναγκαίας ικανότητας να κατανοήσει, ερμηνεύσει και περιγράψει βασικές έννοιες 

και να επιλύσει πολλά προβλήματα της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας κ.λπ. Η μαθηματική 

αυτή κατάρτιση είναι απαραίτητη για δύο λόγους:  

- εξοικειώνει το φοιτητή με τα Μαθηματικά ως κοινή γλώσσα όλων των θετικών 

επιστημών και 

- τον καθιστά ικανό, σε ένα επόμενο στάδιο, να εφαρμόσει σωστά τις μεθόδους της 

Πληροφορικής σε πρακτικά προβλήματα, όπως αυτά που περιγράφονται στην παρούσα 

Θ.Ε. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, οι 

φοιτήτριες/τές θα πρέπει να είναι ικανοί να: 

- Γνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές έννοιες της Γραμμικής Άλγεβρας και των Συνήθων 

Διαφορικών Εξισώσεων. 

- Να συνδυάζουν βασικές μαθηματικές έννοιες με αυτές της Γραμμικής Άλγεβρας και των 

Διαφορικών Εξισώσεων. 

- Να λύνουν προβλήματα Γραμμικής Άλγεβρας με χρήση πινάκων, οριζουσών, γραμμικών 

συστημάτων, γραμμικών μετασχηματισμών και χαρακτηριστικών μεγεθών πινάκων.  

- Να επιλύουν Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις πρώτης και ανώτερης τάξης καθώς και 

γραμμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων. 
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- Να εφαρμόζουν την Γραμμική Άλγεβρα και τις Διαφορικές Εξισώσεις στην περιγραφή και 

μοντελοποίηση της συμπεριφοράς φυσικών συστημάτων ή φαινομένων με 

μαθηματικούς όρους και εξισώσεις.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Γραμμική Άλγεβρα 

- Διαφορικές Εξισώσεις Ι 

Προαπαιτούμενα: ΦΥΕ10 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή στις επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70% (35% για την εξέταση του α’ μέρους και 35% για την εξέταση του β’ μέρους). 

Ενδιάμεση Εξέταση: Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στη Θ.Ε. δίνεται η δυνατότητα για 

συμμετοχή σε προαιρετική ενδιάμεση εξέταση μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης. Το 

β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής 

περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη ανεξάρτητα και θα 

διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.   

 

ΦΥΕ22: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ22 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 14 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι να γνωρίσει η/ο φοιτήτρια/ής τις 

θεμελιώδεις αρχές της Φυσικοχημείας, καθώς και τις εφαρμογές της σ' όλους τους τομείς των 

Φυσικών Επιστημών. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας 

«Φυσικοχημεία» (ΦΥΕ 22), η/ο φοιτήτρια/τής θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

- περιγράφει τους ορισμούς και τις θεμελιώδεις έννοιες και να αναπτύσσει τους τρεις 

βασικούς νόμους της Θερμοδυναμικής 

- ορίζει τις βασικές θερμοδυναμικές συναρτήσεις, την έννοια του χημικού δυναμικού και 

του ιδανικού αερίου 

- εξάγει την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων 

- περιγράφει το ιδανικό αέριο μείγμα 

- περιγράφει την απόκλιση της συμπεριφοράς των αερίων από την ιδανική συμπεριφορά 

και να δίνει παραδείγματα καταστατικών εξισώσεων για τα πραγματικά αέρια 

- ορίζει τη στοιχειομετρία μιας αντίδρασης και να περιγράφει την έννοια της προόδου 

μιας αντίδρασης 

- γράφει και να κατανοεί τη γενική συνθήκη ισορροπίας χημικής αντίδρασης 

- ορίζει τη σταθερά χημικής ισορροπίας, την πρότυπη ελεύθερη ενέργεια Gibbs μιας 

αντίδρασης, καθώς και τις πρότυπες θερμοδυναμικές συναρτήσεις σχηματισμού των 

ενώσεων 

- περιγράφει τη θερμοκρασιακή εξάρτηση της σταθεράς χημικής ισορροπίας και την 

επίδραση που έχουν οι συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας στην απόδοση μιας χημικής 

αντίδρασης 
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- διατυπώνει τη συνθήκη ισορροπίας φάσεων μέσω των χημικών δυναμικών και να 

περιγράφετε ποιοτικά την εξάρτηση του χημικού δυναμικού των τριών φάσεων μιας 

ουσίας από τη θερμοκρασία και την πίεση 

- εξάγει και να γράφει την εξίσωση Clausius–Clapeyron  

- σχεδιάζει τις οριακές γραμμές μεταξύ των τριών φάσεων σε διάγραμμα (p,T) και να 

περιγράφει τις ισορροπίες δύο ή τριών φάσεων 

- ορίζει το ιδανικό διάλυμα με βάση το χημικό δυναμικό 

- γράφει τους Νόμους του Raoult και του Henry 

- ορίζει τη μικροκατάσταση ενός συστήματος και τη μακροκατάστασή του 

- ορίζει το στατιστικό σύνολο που απαιτείται για τη μελέτη του μακροσκοπικού 

συστήματος 

- περιγράφει τις προσιτές καταστάσεις ενός συστήματος 

- υπολογίζει το στατιστικό βάρος μιας κατανομής ενός συστήματος μεταξύ των προσιτών 

του καταστάσεων, το άθροισμα καταστάσεων Q του κανονικού στατιστικού συνόλου, και 

το θερμικό μήκος κύματος ενός σωματιδίου 

- υπολογίζει τις θερμοδυναμικές συναρτήσεις ενός συστήματος από το κανονικό άθροισμα 

καταστάσεων 

- αναφέρει και να υπολογίζει τις τέσσερις συνεισφορές στο μοριακό άθροισμα 

καταστάσεων μιας ουσίας, λόγω των διαφορετικών τρόπων κίνησης που εκτελούν τα 

μόρια που την αποτελούν 

- περιγράφει την κινητική θεωρία των αερίων και να υπολογίζει, με βάση αυτήν, 

θερμοδυναμικές ιδιότητες όπως και ιδιότητες μεταφοράς ενός τέλειου αερίου 

- περιγράφει τα κυριότερα χαρακτηριστικά και μεγέθη της ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας 

- περιγράφει τις βασικές αρχές της φασματοσκοπίας περιστροφής ή μικροκυμάτων, της 

φασματοσκοπίας υπερύθρου ή δόνησης διατομικών μορίων και της φασματοσκοπίας 

Raman  

- ερμηνεύει φάσματα υπερύθρου πολυατομικών μορίων 

- περιγράφει τις βασικές αρχές της ηλεκτρονικής φασματοσκοπίας απορρόφησης και να 

ερμηνεύει τα αντίστοιχα φάσματα υπεριώδους – ορατού 

- περιγράφει τις μαγνητικές ιδιότητες των πυρήνων ατόµων που απαρτίζουν τα µόρια και 

τις βασικές αρχές και έννοιες της φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού 

(ΝΜR) 

- περιγράφει τη σύγχρονη τεχνική για τη λήψη φασμάτων NMR υψηλής διακριτικής 

ικανότητας και να ερμηνεύει τα φάσματα NMR δύο διαστάσεων 

- ερμηνεύει τα φάσματα ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού (EPR) ατόμων ή 

μορίων, τα οποία φέρουν ένα μονήρες ή ασύζευκτο ηλεκτρόνιο 

- ορίζει βασικές έννοιες της χημικής κινητικής, όπως η ταχύτητα χημικής αντίδρασης, η 

κινητική εξίσωση και η τάξη της αντίδρασης 

- εφαρμόζει τις εξής μεθόδους για τον προσδιορισμό της κινητικής εξίσωσης μιας 

αντίδρασης: τη διαφορική μέθοδο, τη μέθοδο των αρχικών ταχυτήτων, την τεχνική της 

απομόνωσης, τη μέθοδο της ολοκλήρωσης και τη μέθοδο των χρόνων υποδιπλασιασμού 

- γράφει και να εφαρμόζει την εξίσωση Arrhenius 

- περιγράφει την πορεία αναζήτησης του μηχανισμού μιας χημικής αντίδρασης 

- περιγράφει τους βασικούς μηχανισμούς των αμφίδρομων αντιδράσεων, των διαδοχικών 

αντιδράσεων, των παράλληλων αντιδράσεων και των αλυσωτών αντιδράσεων, καθώς 

και τις κύριες μεθόδους κινητικής μελέτης τους 
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- περιγράφει τις δύο κύριες θεωρίες των χημικών αντιδράσεων: τη θεωρία των 

συγκρούσεων και τη θεωρία της μεταβατικής κατάστασης 

- εξηγεί τους όρους ηλεκτροχημικό στοιχείο, ηλεκτρόδιο, ηλεκτρολύτης, άνοδος, κάθοδος, 

ημιστοιχείο, ημιαντίδραση, ηλεκτρόλυση 

- περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας ενός ηλεκτροχημικού στοιχείου και να γράφει την 

συνολική αντίδραση που λαμβάνει χώρα σε αυτό 

- αναφέρει τους διάφορους τύπους ιοντικών αγωγών (ηλεκτρολυτών) 

- περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται τα ιόντα παρουσία άλλων ιόντων, 

εξαιτίας των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων 

- εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μετακίνηση των ιόντων στο εσωτερικό των 

ιοντικών αγωγών 

- περιγράφει τη δομή της διεπιφάνειας ηλεκτροδίου – ηλεκτρολύτη 

- εξηγεί τις συμβάσεις για τον τρόπο αναπαράστασης των ηλεκτροχημικών στοιχείων και 

το πρόσημο της ηλεκτρεγερτικής δύναμης 

- προβλέπει την αυθόρμητη κατεύθυνση ενός οξειδοαναγωγικού συστήματος από 

μετρήσεις ηλεκτροδιακών δυναμικών 

- περιγράφει την κατάσταση ηλεκτροχημικής ισορροπίας για μια διεπιφάνεια και για μια 

ηλεκτροχημική αντίδραση 

- εξηγεί την εξάρτηση του δυναμικού ισορροπίας από τις ενεργότητες των 

ηλεκτροενεργών ειδών 

- να γράφει την εξίσωση του Nernst 

- εξηγεί τη σχέση ανάμεσα στο ρυθμό μιας ηλεκτροχημικής αντίδρασης και τη διαφορά 

δυναμικού στην ηλεκτρισμένη διεπιφάνεια 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Χημική Θερμοδυναμική 

- Χημική Κινητική 

- Ηλεκτροχημεία 

- Στατιστική Θερμοδυναμική 

- Φασματοσκοπία 

Προαπαιτούμενα: ΦΥΕ12 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή στις επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70% (35% για την εξέταση του α’ μέρους και 35% για την εξέταση του β’ μέρους). 

Ενδιάμεση Εξέταση: Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στη Θ.Ε. δίνεται η δυνατότητα για 

συμμετοχή σε προαιρετική ενδιάμεση εξέταση μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης. Το 

β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής 

περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη ανεξάρτητα και θα 

διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.   

 

ΦΥΕ24: ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι  

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ24 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 14 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 
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Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της Θ.Ε. είναι να σπουδάσει η/ο φοιτήτρια/τής σε βάθος τις 

θεμελιώδεις αρχές της Κλασικής Μηχανικής, του Κλασικού Ηλεκτρομαγνητισμού και της 

Θερμοδυναμικής και να τις εφαρμόσει σε μελέτη φαινομένων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η θεματική ενότητα ΦΥΕ24 περιλαμβάνει τρία μαθήματα: Κλασική 

Μηχανική, Θερμοδυναμική και Ηλεκτρομαγνητισμό. Και για τα τρία μαθήματα είναι απαραίτητη 

η γνώση παραγώγων και ολοκληρωμάτων. Επιθυμητή είναι η γνώση συνήθων διαφορικών 

εξισώσεων ή η ταυτόχρονη εγγραφή στη θεματική ενότητα ΦΥΕ20. Ειδικά για τον 

Ηλεκτρομαγνητισμό, απαραίτητη είναι η γνώση διανυσμάτων καθώς και η χρήση τους. 

Επιθυμητή είναι η γνώση επικαμπυλίων και επιφανειακών ολοκληρωμάτων. 

 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, η/ο φοιτήτρια/τής :  

- Θα γνωρίζει την ομορφιά της Κλασικής Μηχανικής, ότι δηλαδή όλα τα αποτελέσματά της 

αποδεικνύονται από τους νόμους του Νεύτωνα. 

- Θα είναι σε θέση να μελετήσει μονοδιάστατες και τριδιάστατες κινήσεις υλικών σημείων 

είτε με λύση διαφορικής εξίσωσης κίνησης είτε με τη μέθοδο της ενέργειας, όταν αυτό 

επιτρέπεται. 

- Θα είναι σε θέση να μελετήσει την περιστροφή στερεών σωμάτων περί σταθερό άξονα. 

- Θα είναι σε θέση να γράψει τις εξισώσεις κίνησης σημειακών μαζών σε συζευγμένους 

αρμονικούς ταλαντωτές (οσουσδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο σύνδεσης). 

- Θα γνωρίζει τις θεμελιώδεις έννοιες της Θερμοδυναμικής (όπως θερμότητα, έργο, 

εσωτερική ενέργεια, εντροπία) και θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τους νόμους της 

Θερμοδυναμικής για τη λύση απλών προβλημάτων. 

- Θα γνωρίζει τους τέσσερις νόμους του Ηλεκτρομαγνητισμού. 

- Θα μπορεί να υπολογίσει το ηλεκτρικό πεδίο που παράγει μια κατανομή ηλεκτρικού 

φορτίου και το μαγνητικό πεδίο που παράγει ένα σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα. 

- Θα μπορεί να υπολογίσει το ηλεκτρικό πεδίο που προκαλείται από μια μεταβαλλόμενη 

μαγνητική ροή. 

- Θα μπορεί να υπολογίσει το μαγνητικό πεδίο που προκαλείται από μια μεταβαλλόμενη 

ηλεκτρική ροή. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Μηχανική 

- Θερμοδυναμική 

- Ηλεκτρομαγνητισμός 

Προαπαιτούμενα: ΦΥΕ14 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή στις επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70% (35% για την εξέταση του α’ μέρους και 35% για την εξέταση του β’ μέρους). 

Ενδιάμεση Εξέταση: Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στη Θ.Ε. δίνεται η δυνατότητα για 

συμμετοχή σε προαιρετική ενδιάμεση εξέταση μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης. Το 

β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής 

περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη ανεξάρτητα και θα 

διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.   

 

ΕΘΕΦΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι 

Κύκλος: Πρώτος (1ος) 



  

419 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

Έτος: Δεύτερο (2ο) 

Τύπος εργαστηρίου: Υποχρεωτικό 

Χαρακτηρισμός εργαστηρίου: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 6 

Η Ε.Θ.Ε. «Εργαστήριο Φυσικής» είναι διάρκειας δύο (2) εργαστηριακών κύκλων με: 

Γνωστικά αντικείμενα: 

1. Κλασσική Φυσική 

2. Σύγχρονη Φυσική 

  

ΕΘΕΧΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι 

Κύκλος: Πρώτος (1ος) 

Έτος: Δεύτερο (2ο) 

Τύπος εργαστηρίου: Υποχρεωτικό 

 Χαρακτηρισμός εργαστηρίου: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 6 

Η Εργαστηριακή Θ.Ε. «Εργαστήριο Χημείας» είναι διάρκειας δύο (2) εργαστηριακών κύκλων με: 

Γνωστικά αντικείμενα: 

1. Γενική και Ανόργανη Χημεία 

2. Αναλυτική Χημεία 

3. Φυσικοχημεία 

4. Οργανική Χημεία 

 

ΦΥΕ30: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ30 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 16 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι να γνωρίσει η/ο φοιτήτρια/ής τη 

δομή και τις ιδιότητες (φυσικές και χημικές) των μελών των σπουδαιότερων ομόλογων σειρών 

της Οργανικής Χημείας και απλούς μηχανισμούς των οργανικών αντιδράσεων, τη δομή και τη 

λειτουργικότητα των οργανικών ενώσεων που απαντώνται στους ζώντες οργανισμούς 

(βιομορίων) και που συνήθως φέρουν περισσότερες της μίας λειτουργικές ομάδες και τις 

βασικές φασματοσκοπικές τεχνικές που επιτρέπουν την ταυτοποίηση της δομής των οργανικών 

ενώσεων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση των σπουδών η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι σε 

θέση να: 

- Αναγνωρίζει τις δομές των μορίων και τις βασικές αντιδράσεις της Οργανικής Χημείας 

- Γνωρίζει τις κύριες φασματοσκοπικές τεχνικές  

- Κατανοεί τις βασικές αρχές και τους κανόνες της Στερεοχημείας 

- Διακρίνει τις κύριες κατηγορίες των οργανικών ενώσεων & βιομορίων, να κατανοεί τις 

ιδιότητές τους και τους μηχανισμούς των βασικών τους αντιδράσεων 

- Εφαρμόζει συνδυαστικά τις κύριες φασματοσκοπικές τεχνικές για τη διαλεύκανση της 

δομής των απλών μορίων 

- Αναλύει αντιθετικά τις δομές των απλών οργανικών μορίων  



  

420 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

- Προτείνει αλληλουχίες αντιδράσεων για τη σύνθεση απλών οργανικών μορίων, 

σχεδιάζοντας την πλέον αποδοτική αλληλουχία χημικών αντιδράσεων 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Ομόλογες σειρές 

- Στερεοχημεία και μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 

- Φασματοσκοπία οργανικών ενώσεων 

- Βιομόρια 

Προαπαιτούμενα: Συνιστάται εντόνως να παρακολουθήσει η/ο φοιτήτρια/ής τη Θ.Ε. ΦΥΕ30 

πρώτα από ή παράλληλα με τη Θ.Ε. ΦΥΕ31, γιατί αλλιώς θα συναντήσει δυσκολία στο μάθημα 

της Βιοχημείας (ΦΥΕ31/2). 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή στις επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70% (35% για την εξέταση του α’ μέρους και 35% για την εξέταση του β’ μέρους). 

Ενδιάμεση Εξέταση: Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στη Θ.Ε. δίνεται η δυνατότητα για 

συμμετοχή σε προαιρετική ενδιάμεση εξέταση μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης. Το 

β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής 

περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη ανεξάρτητα και θα 

διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.   

 

ΦΥΕ31: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ31 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 16 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο κύριος σκοπός είναι η εισαγωγή της/ου φοιτήτριας/τή στη 

Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία του Κυττάρου. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτής της 

θεματικής ενότητας, η/ο φοιτήτρια/τής θα έχει συσσωρεύσει τις γνώσεις και δεξιότητες που 

απαιτούνται για τη κατανόηση της μοριακής βάσης της ζωής. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι έννοιες που παρουσιάζονται και αναλύονται στη θεματική αυτή 

ενότητα στηρίζονται, εν μέρει, σε γνώσεις που έχουν αποκτηθεί στην ΦΥΕ12 (Γενική και 

Ανόργανη Χημεία) και ΦΥΕ22 (Φυσικοχημεία), ενώ συμπληρώνονται και από γνώσεις που 

αποκτούνται κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη ΘΕ του τρίτου έτους ΦΥΕ30 (Οργανική Χημεία). 

Η ΦΥΕ31 διαπραγματεύεται τρία θεμελιώδη γνωστικά αντικείμενα της Βιολογίας (Κυτταρική 

Βιολογία, Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία). Η ενοποίηση των τριών αυτών γνωστικών 

αντικειμένων στην ΦΥΕ31 (Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου) απορρέει από την συνάφεια και 

την αλληλοεπικάλυψη που τα χαρακτηρίζει. Η απαρτιωμένη προσέγγιση που χρησιμοποιείται 

κατά τη διδασκαλία διευκολύνει στην κατανόηση των εννοιών που παρουσιάζονται στα συγγενή 

αυτά γνωστικά αντικείμενα και αναδεικνύει την αλληλεξάρτησή τους. Τα κύρια θέματα που 

παρουσιάζονται είναι: 

Κυτταρική Βιολογία  

- Οργάνωση προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών οργανισμών 

- Μεμβράνες και μεταφορά ουσιών 

- Κυτταρική σηματοδότηση και αλληλεπιδράσεις  
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- Υποκυτταρικά οργανίδια: δομή και λειτουργίες  

- Πυρήνας και χρωματοσώματα 

- Κυτταρική κίνηση  

- Κυτταρικός Πολλαπλασιασμός και Αναπαραγωγή  

Βιοχημεία 

- Δομή και λειτουργία πρωτεϊνών και μακρομορίων 

- Καταβολισμός (γλυκόλυση, κύκλος κιτρικού οξέος, οξειδωτική φωσφορυλίωση, β-

οξείδωση, κύκλος ουρίας) 

- Αναβολισμός (γλυκονεογένεση, σύνθεση λιπαρών οξέων και αμινοξέων) 

- Βιοσύνθεση νουκλεΐκών οξέων και πρωτεϊνών  

- Ρύθμιση μεταβολισμού  

 Μοριακή Βιολογία 

- Δομή νουκλεϊκών οξέων 

- Αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση 

- Ρύθμιση της έκφρασης της γενετικής πληροφορίας 

- Μεταλλάξεις, Ιοί 

- Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ η/ο φοιτήτρια/ής πρέπει να μπορεί 

να: 

- Ταξινομήσει τα μακρομοριακά σύμπλοκα που απαντώνται στα κύτταρα και να τα 

συνδέσει με τις λειτουργίες τους  

- Περιγράψει τη δομή των προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων 

- Αναλύσει τη σύσταση και τις λειτουργίες των βιολογικών μεμβρανών  

- Αντιστοιχίσει τις κυτταρικές λειτουργίες με το υποκυτταρικό διαμέρισμα στις οποίες 

επιτελούνται 

- Αναπτύσσει τους μηχανισμούς κυτταρικής επικοινωνίας και σηματοδότησης 

- Κατανοήσει τα επίπεδα οργάνωσης των πρωτεϊνικών μορίων του κυττάρου  

- Συνδέσει τη δομή των πρωτεϊνών με τη λειτουργία τους 

- Περιγράψει τα βασικά βιοχημικά μονοπάτια του καταβολισμού και να τα συνδέσει με 

τους μηχανισμούς παραγωγής ενέργειας στα κύτταρα.  

- Περιγράψει τους κύριους μεταβολικούς δρόμους του αναβολισμού που χρησιμοποιεί το 

κύτταρο για τη σύνθεση των «συστατικών του» 

- Εξηγήσει τη ροή της γενετικής πληροφορίας στα κύτταρα και να περιγράψει τους 

μηχανισμούς με τους οποίους αυτή επιτελείται 

- Περιγράψει τους βασικούς τρόπους που χρησιμοποιεί το κύτταρο για να ρυθμίζει την 

έκφραση των γονιδίων του  

- Κατανοήσει τους τρόπους δημιουργίας των μεταλλάξεων και τις επιπτώσεις τους στον 

οργανισμό 

- Εφαρμόσει τις θεωρητικές γνώσεις για να προβλέψει και να κατανοήσει τις εφαρμογές 

της γενετικής μηχανικής. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Κυτταρική Βιολογία 

- Βιοχημεία 

- Μοριακή Βιολογία 

Προαπαιτούμενα: Συνιστάται εντόνως να παρακολουθήσει η/ο φοιτήτρια/τής τη Θ.Ε. ΦΥΕ30 

πρώτα από ή παράλληλα με τη Θ.Ε. ΦΥΕ31, γιατί αλλιώς θα συναντήσει δυσκολία στο μάθημα 

της Βιοχημείας (ΦΥΕ31/2). 
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Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή στις επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70% (35% για την εξέταση του α’ μέρους και 35% για την εξέταση του β’ μέρους). 

Ενδιάμεση Εξέταση: Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στη Θ.Ε. δίνεται η δυνατότητα για 

συμμετοχή σε προαιρετική ενδιάμεση εξέταση μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης. Το 

β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής 

περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη ανεξάρτητα και θα 

διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.   

 

ΦΥΕ34: ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ34 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 16 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Προσφέρει τις βασικές γνώσεις στη/ο φοιτήτρια/τή σχετικά με (α) τις 

συζευγμένες ταλαντώσεις και τα Κύματα, (β) την Ειδική Σχετικότητα και τις αρχές της Γενικής 

Σχετικότητας, (γ) τις αρχές της Κβαντομηχανικής και της Πυρηνικής Φυσικής καθώς και τις 

εφαρμογές τους στην ερμηνεία φυσικών φαινομένων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά  την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/τής  

θα είναι σε θέση: 

- Να επιδεικνύει κατανόηση των συζευγμένων ταλαντώσεων και να εφαρμόζει τις 

μαθηματικές τεχνικές προσδιορισμού των συχνοτήτων και σχετικών πλατών των  

κανονικών τρόπων ταλάντωσης για να επιλύσει σχετικά προβλήματα. 

- Να επιδεικνύει κατανόηση  των βασικών αρχών και φαινομένων της Κυματικής όπως τα 

Μηχανικά και Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα, τη Συμβολή και Περίθλαση και τη Γεωμετρική 

Οπτική και είναι σε θέση να τις εφαρμόζει για να επιλύει σχετικά προβλήματα. 

- Να επιδεικνύει κατανόηση  των αρχών της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας, των 

συνεπειών αυτής όπως η διαστολή του χρόνου, η συστολή του μήκους και η μετατόπιση 

Doppler, να γνωρίζει τους μετασχηματισμούς Lorentz και τους σχετικιστικούς ορισμούς 

ποσοτήτων όπως η ορμή και ενέργεια και να είναι σε θέση να τα εφαρμόζει για να 

επιλύει σχετικά προβλήματα. Να περιγράφει τις αρχές της Γενικής Σχετικότητας. 

- Να περιγράφει  τα πειραματικά αποτελέσματα τα οποία οδήγησαν στην εισαγωγή της 

κβαντικής μηχανικής καθώς και των βασικών εννοιών και αρχών αυτής όπως η 

κυματοσυνάρτηση και η σύνδεσή της με την πυκνότητα πιθανότητας, η εξίσωση του 

Schrödinger, η απροσδιοριστία, ο δυϊσμός  σωματιδίου-κύματος και να αναγνωρίζει και 

κατανοεί τις λύσεις της εξίσωσης του Schrödinger για προβλήματα που αφορούν είτε σε 

μονοδιάστατα δυναμικά όπως απειρόβαθο πηγάδι, το σκαλοπάτι, ο αρμονικός 

ταλαντωτής, είτε στο τριδιάστατο δυναμικό Coulomb και  των συνεπειών τους όπως η 

κβάντωση της ενέργειας και της στροφορμής, το φαινόμενο σήραγγας και να μπορεί να 

τις χρησιμοποιεί για να ερμηνεύει σχετικά φαινόμενα  και να επιλύει συναφή απλά 

προβλήματα. 
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- Να περιγράφει τους νόμους της στατιστικής που διέπουν την συμπεριφορά των 

διαφόρων ειδών σωματίων (μποζόνια, φερμιόνια) και να μπορεί να τους χρησιμοποιεί 

για να ερμηνεύει σχετικά φαινόμενα,  και να επιλύει συναφή απλά προβλήματα. 

- Να περιγράφει τις προβλέψεις της κβαντικής θεωρίας για τα Άτομα, Μόρια και Στερεά 

όπως ο περιοδικός πίνακας των στοιχείων, τα φάσματα εκπομπής και απορρόφησης και 

η θεωρία ζωνών καθώς και τις μοντέρνες εφαρμογές της κβαντομηχανικής  όπως το 

λέιζερ και το τρανζίστορ.  

- Να επιδεικνύει κατανόηση  των βασικών εννοιών και εφαρμογών της πυρηνικής φυσικής 

όπως το μοντέλο πυρήνα, τις αποδιεγέρσεις α,β,γ, τη ραδιενέργεια, τη 

ραδιοχρονολόγηση, τις πυρηνικές αντιδράσεις, την πυρηνική σχάση, τη σύντηξη και να  

γνωρίζει τις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις της φύσης και τα Στοιχειώδη Σωματίδια ως 

θεμελιώδεις λίθους της ύλης και να τις εφαρμόζει για να επιλύει συναφή απλά 

προβλήματα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Σχετικότητα 

- Από την Κλασική στην Κβαντική Φυσική 

- Ταλαντώσεις και Κύματα 

Προαπαιτούμενα: ΦΥΕ24 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.(35% για την εξέταση του α’ μέρους και 35% για την εξέταση του β’ μέρους). 

Ενδιάμεση Εξέταση: Δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή σε προαιρετική ενδιάμεση εξέταση 

μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης. Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την 

ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα 

προσφέρεται και για τα δύο μέρη ανεξάρτητα και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.   

 

ΕΘΕΧΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ 

Έτος: Τρίτο (3ο) 

Κύκλος: Δεύτερος (2ος) 

Τύπος εργαστηρίου: Υποχρεωτικό 

Χαρακτηρισμός εργαστηρίου: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 6 

Η Εργαστηριακή Θ.Ε. «Εργαστήριο Χημείας» είναι διάρκειας δύο (2) εργαστηριακών κύκλων με: 

Γνωστικά αντικείμενα: 

1. Γενική και Ανόργανη Χημεία 

2. Αναλυτική Χημεία 

3. Φυσικοχημεία 

4. Οργανική Χημεία 

 

ΕΘΕΒΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι 

Έτος: Τρίτο (3ο) 

Κύκλος: Δεύτερος (2ος) 

Τύπος εργαστηρίου: Υποχρεωτικό 

Χαρακτηρισμός εργαστηρίου: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 6 
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Η Εργαστηριακή Θ.Ε. «Εργαστήριο Βιολογίας» είναι διάρκειας δύο (2) εργαστηριακών κύκλων με: 

Γνωστικά αντικείμενα: 

1. Βιολογία Κυττάρου 

2. Μοριακή Βιολογία 

3. Γενετική 

4. Βιοχημεία 

5. Βιοπληροφορική 

6. Φυσιολογία 

 

ΦΥΕ40: ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ40 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 14 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο κύριος σκοπός της ΘΕ είναι να σπουδάσει η/ο φοιτήτρια/τής σε 

βάθος τις θεμελιώδεις αρχές της Κβαντομηχανικής αποκτώντας παράλληλα υπολογιστικές 

δεξιότητες, ώστε να μελετήσει φαινόμενα της Ατομικής-Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής 

και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων η/ο φοιτήτρια/τής δύναται 

να: 

- Καταλαβαίνει τις θεμελιώδεις αρχές της κβαντικής φυσικής. 

- Εφαρμόζει τη γενική θεωρία σε πληθώρα προβλημάτων δέσμιων καταστάσεων και 

απλών διεργασιών σκέδασης.  

- Χαρακτηρίζει και αναλύει τη συμπεριφορά των πυρήνων. 

- Συγκρίνει τα θεωρητικά αποτελέσματα με τα πειραματικά δεδομένα. 

- Κατανοεί τις βασικές αρχές των στοιχειωδών σωματιδίων (φυσικές ιδιότητες, ταξινόμηση 

και αλληλεπιδράσεις). 

- Κατανοεί και αξιολογεί μοντέρνα αποτελέσματα που είναι δημοσιευμένα σε ορισμένα 

επιστημονικά περιοδικά. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Κβαντομηχανική 

- Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική 

- Εισαγωγή στη Φυσική των Στοιχειωδών Σωματίων 

Προαπαιτούμενα: ΦΥΕ34 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.(35% για την εξέταση του α’ μέρους και 35% για την εξέταση του β’ μέρους). 

Ενδιάμεση Εξέταση: Δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή σε προαιρετική ενδιάμεση εξέταση 

μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης. Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την 

ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα 

προσφέρεται και για τα δύο μέρη ανεξάρτητα και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.   

 

ΦΥΕ43: ΓΕΝΕΤΙΚΗ  
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Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ43 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 14 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος αυτής της Θ.Ε. είναι να γνωρίσει η/ο φοιτήτρια/τής τις 

βασικές αρχές σε τρεις επιμέρους κλάδους της Βιολογίας: τη Γενετική, τη Φυσιολογία και την 

Εξέλιξη, καθώς και τη μεταξύ τους σχέση. Θα γνωρίσει τα στοιχεία της κληρονομικότητας και πώς 

αυτά μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά, πώς δημιουργείται η ποικιλότητα των ζωντανών 

οργανισμών και τους εξελικτικούς μηχανισμούς που διαμόρφωσαν τη σημερινή εικόνα τους, την 

προέλευση και διατήρηση της ζωής μέσω της κατανόησης της δομής, λειτουργίας και 

αλληλεπίδρασης των φυσιολογικών συστημάτων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα 

είναι σε θέση να:  

- Περιγράφουν τις βασικές αρχές της γενετικής στους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς 

οργανισμούς 

- Κατανοούν τη σχέση μεταξύ φαινοτύπου και γονοτύπου 

- Περιγράφουν τις βασικές αρχές της γενετικής χαρτογράφησης 

- Κατανοούν τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης 

- Κατανοούν τις βασικές αρχές της μεταλλαξιγένεσης  

- Κατανοούν τις βασικές αρχές της αναπτυξιακής γενετικής 

- Κατανοούν τις βασικές αρχές της γενετικής μηχανικής 

- Εξηγούν εισαγωγικές έννοιες της φυσιολογίας του ανθρώπου 

- Περιγράφουν την κυτταρική και ιστική οργάνωση του ανθρώπινου σώματος σε σχέση με 

τις λειτουργίες και τις αλληλεπιδράσεις των διαφορετικών κυτταρικών τύπων και ιστών.  

- Περιγράφουν τις βασικές αρχές και θεωρίες της εξέλιξης 

- Εξηγούν τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς της εξέλιξης 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Γενετική 

- Φυσιολογία 

- Εξέλιξη 

Προαπαιτούμενα: ΦΥΕ31 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%(35% για την εξέταση του α’ μέρους και 35% για την εξέταση του β’ μέρους). 

Ενδιάμεση Εξέταση: Δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή σε προαιρετική ενδιάμεση εξέταση 

μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης. Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την 

ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα 

προσφέρεται και για τα δύο μέρη ανεξάρτητα και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.   

 

ΕΘΕΦΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ 

Έτος: Τέταρτο (4ο) 

Κύκλος: Δεύτερος (2ος) 

Τύπος εργαστηρίου: Υποχρεωτικό 
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Χαρακτηρισμός εργαστηρίου: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 6 

Η Εργαστηριακή Θ.Ε. «Εργαστήριο Φυσικής» είναι διάρκειας δύο (2) εργαστηριακών κύκλων με: 

Γνωστικά αντικείμενα: 

1. Κλασσική Φυσική 

2. Σύγχρονη Φυσική 

 

ΕΘΕΒΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 

Έτος: Τέταρτο (4ο) 

Κύκλος: Δεύτερος (2ος) 

Τύπος εργαστηρίου: Υποχρεωτικό 

Χαρακτηρισμός εργαστηρίου: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 6 

Η Εργαστηριακή Θ.Ε. «Εργαστήριο Βιολογίας» είναι διάρκειας δύο (2) εργαστηριακών κύκλων με: 

Γνωστικά αντικείμενα: 

1. Βιολογία Κυττάρου 

2. Μοριακή Βιολογία 

3. Γενετική 

4. Βιοχημεία 

5. Βιοπληροφορική 

6. Φυσιολογία 

 

ΦΥΕ41: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ41 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 
Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής 
Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 
Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
Προαπαιτούμενες γνώσεις 
Οι φοιτητές πρέπει να έχουν καλή γνώση της Γενικής Φυσικής και ειδικών θεμάτων Κυματικής, 
Θερμοδυναμικής, Ηλεκτρομαγνητισμού, Κβαντικής & Μοντέρνας Φυσικής. 
Περιεχόμενα 
Ιστορία της Φυσικής και της Χημείας (με έμφαση στους αρχαίους χρόνους, τους Άραβες(10ος-
12ος αι), την Επιστημονική Επανάσταση(16ος 17ος αι & την μοντέρνα φυσική). 
Ιστορία της Βιολογίας (αντιλήψεις για τα φαινόμενα της ζωής στην αρχαιότητα και τον μεσαίωνα, 
αναγέννηση, σύγχρονη εποχή). 
Φιλοσοφία της Επιστήμης (Φιλοσοφικά ρεύματα, Ιστορική διάσταση στην φιλοσοφία της 
επιστήμης, σύγχρονες τάσεις στην φιλοσοφία της επιστήμης, Εννοιολογική προσέγγιση. 
Μαθησιακά αποτελέσματα: 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής αυτής ενότητας η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι 
ενήμερος της γενικής πορείας της εξέλιξης των ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες. Θα 
συνειδητοποιήσει ότι ενώ τα φυσικά φαινόμενα παραμένουν τα ίδια η ανθρώπινη προσέγγιση 
και η ερμηνεία τους ποικίλει στην διάρκεια της ιστορίας! 
Ειδικότερα, η/ο φοιτήτρια/τής θα γνωρίσει την ιστορία της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας, 
και χαρακτηριστικές «περιπέτειες» στην προσέγγιση της ερμηνείας των φυσικών φαινομένων 
από τον άνθρωπο.  
Η/Ο φοιτήτρια/τής θα γνωρίσει επίσης, την υποδοχή που είχαν προταθείσες ερμηνείες από την 
επιστημονική κοινότητα και την δομημένη κοινωνία. Θα συνειδητοποιήσει ότι το πεδίο της 
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επιστημονικής έρευνας είναι ανοικτό στο μέλλον και επιφυλάσσει εκπλήξεις που οδηγούν σε 
ανατροπές καθιερωμένων αντιλήψεων, προτύπων, θεωριών. 
Γενικές δεξιότητες:  

- Γενική γνώση του πεδίου των φυσικών επιστημών. 
- Ικανότητα μάθησης, δημιουργικότητα. 
- Ικανότητα κριτικής & αυτοκριτικής.  
- Διεπιστημονικότητα.  
- Γραπτή & προφορική επικοινωνία. 
- Ύπαρξη ηθικού κώδικα στην επιστήμη. 
- Χρήση μιας δεύτερης γλώσσας. 

Ειδικές δεξιότητες:  
- Γνώση και κατανόηση θεωριών για την ερμηνεία φυσικών φαινομένων.  
- Απόκτηση κουλτούρας φυσικής (Physics culture). 
- Απόκτηση δεξιοτήτων χρησίμων για την διδασκαλία της φυσικής. 
- Γνώση της χρονικής εξέλιξης θεωριών, μοντέλων, προτύπων. 
- Εξοικείωση με την αναζήτηση και την αξιολόγηση πληροφοριών. 
- Σφαιρική γνώση της φυσικής – εννοιολογική προσέγγιση. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 
- Ιστορία της Φυσικής & Χημείας 
- Ιστορία της Βιολογίας 
- Φιλοσοφία της Επιστήμης 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε. 
Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 
όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 
30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 
εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 
70%. 
 

ΦΥΕ42: ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ42 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:  

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε., η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι σε θέση 

να γνωρίζει: 

- Τα βασικά στοιχεία της δομής του στερεού φλοιού της Γης, τα είδη των πετρωμάτων, 

τους μηχανισμούς σχηματισμού τους, το μηχανισμό δημιουργίας και την ταξινόμηση των 

ηφαιστείων. Θα γνωρίζει επίσης τα αίτια δημιουργίας και τα βασικά χαρακτηριστικά των 

σεισμών καθώς και μια απλοποιημένη μεθοδολογία εκτίμησης του μεγέθους και της 

θέσης της εστίας τους. 

- Τη δομή και τη σύσταση των ωκεανών και του βυθού τους, τα φαινόμενα 

αλληλεπίδρασης ωκεανών - ατμόσφαιρας - ξηράς, τις εξισώσεις οι οποίες διέπουν την 

κινηματική των ωκεανών, τα ήδη των κυμάτων και τους μηχανισμούς σχηματισμού τους 

καθώς και τις παλίρροιες. 

- Τη γενική περιγραφή και τα χαρακτηριστικά της βιόσφαιρας, τα οικοσυστήματα και τη 

ροή ενέργειας και τους κύκλους της ύλης σε αυτά και τα βασικά χαρακτηριστικά, χωρικά 

και χρονικά, των βιοκοινοτήτων. 
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- Τη δομή και τη χημική σύσταση της ατμόσφαιρας της Γης, το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, τους μηχανισμούς δημιουργίας και καταστροφής του στρατοσφαιρικού 

όζοντος, τη δυναμική της ατμόσφαιρας. Επίσης, τα βασικά χαρακτηριστικά και 

μετεωρολογικά αίτια που προκαλούν την ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς και το απλό 

γκαουσιανό πρότυπο εκτίμησης της διασποράς των αερίων ρύπων συναρτήσει των 

μετεωρολογικών συνθηκών σε μία περιοχή. 

- Τις βασικές αρχές της μαγνητοϋδροδυναμικής και της Φυσικής του Πλάσματος, τα 

χαρακτηριστικά του Ήλιου και του ηλιακού ανέμου, τη γήινη μαγνητόσφαιρα καθώς και 

τις βασικές εξισώσεις της ουράνιας μηχανικής. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Λιθόσφαιρα 

- Υδρόσφαιρα 

- Βιόσφαιρα 

- Ατμόσφαιρα 

- Διαστημική Φυσική 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.(35% για την εξέταση του α’ μέρους και 35% για την εξέταση του β’ μέρους). 

Ενδιάμεση Εξέταση: Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στη Θ.Ε. δίνεται η δυνατότητα για 

συμμετοχή σε προαιρετική ενδιάμεση εξέταση μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης. Το 

β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής 

περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη ανεξάρτητα και θα 

διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.   

 

ΠΛΗ10: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ10 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής 

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός της Θ.Ε. είναι να γνωρίσει η/ο φοιτήτρια/τής 

θεμελιώδεις αρχές της Επιστήμης της Πληροφορικής και της διαχείρισης πληροφοριών, να 

αποκτήσει βασικές γνώσεις για αλγορίθμους επίλυσης προβλημάτων, τεχνικές, εργαλεία και 

γλώσσες δομημένου προγραμματισμού, καθώς και αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων. Επίσης, 

σκοπός είναι να αποκτήσει γνώσεις στη χρήση απλών και σύνθετων δομών δεδομένων και στη 

διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να καταστεί ικανός να ακολουθήσει την 

εξελικτική πορεία της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής και των εφαρμογών τους στο παρόν και 

στο μέλλον. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

ΤΟΜΟΣ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα γνωρίζουν: 

- την ιστορική εξέλιξη του υπολογιστών 

- τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και τις εφαρμογές της 



  

429 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

- τη δομή του υπολογιστή και τη λειτουργικότητα των διαφόρων υποσυστημάτων του 

- τον τρόπο αποθήκευσης και αναπαράστασης των δεδομένων και πληροφοριών σε έναν 

υπολογιστή 

- τα διαφορετικά συστήματα αρίθμησης και τις αριθμητικές πράξεις σε αυτά 

- την περιγραφή των βασικών λογικών πυλών και κυκλωμάτων 

- τις έννοιες του προγραμματισμού, των αλγορίθμων και των γλωσσών προγραμματισμού 

- τις βασικές αρχές του λογισμικού συστημάτων και των εφαρμογών και τις εισαγωγικές 

έννοιες των βάσεων δεδομένων και των δικτύων υπολογιστών 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα κατανοούν: 

- τους τρόπους αποθήκευσης, μετάδοσης και επεξεργασίας δεδομένων 

- τις πράξεις σε διάφορα αριθμητικά συστήματα 

- τη διαδικασία κατασκευής λογικών - ψηφιακών κυκλωμάτων 

- τις έννοιες του αλγορίθμου, του λογισμικού εφαρμογών και συστημάτων και των βάσεων 

δεδομένων 

- τους τρόπους διασύνδεσης υπολογιστών σε δίκτυα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 

- να εκτελούν μετατροπές αριθμών και αριθμητικές πράξεις σε διαφορετικά αριθμητικά 

συστήματα 

- να σχεδιάζουν λογικά (ψηφιακά) ακολουθιακά κυκλώματα 

- να χρησιμοποιούν Διαγράμματα Ροής Προγράμματος για το σχεδιασμό αλγορίθμων 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 

- να περιγράφουν τα διάφορα υποσυστήματα του υπολογιστή και τη λειτουργικότητά τους 

- να κατηγοριοποιούν τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και εφαρμογών 

της 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 

- να συνθέτουν λογικά κυκλώματα από πύλες 

- να αναπαριστούν αλγορίθμους με Διαγράμματα Ροής Προγράμματος 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/ές θα μπορούν: 

- να αξιολογούν την επίδραση της Πληροφορικής στο παρόν και το μέλλον της τεχνολογίας 

και της κοινωνίας 

ΤΟΜΟΣ 2: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα 

γνωρίζουν: 

- την έννοια των αλγορίθμων, τις πρακτικές προγραμματισμού, τις αρχές σχεδιασμού 

προγραμμάτων, τα κριτήρια ελέγχου καταλληλότητας προγραμμάτων, τις αρχές του 

δομημένου προγραμματισμού και τις προγραμματιστικές δομές 

- τις προηγμένες τεχνικές διαδικασιακού προγραμματισμού, όπως χρήση 

υποπρογραμμάτων, αναδρομή και οπισθοδρόμηση 

- ειδικά ζητήματα προγραμματισμού (τεκμηρίωση λογισμικού, αποσφαλμάτωση) 

- τις βασικές έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και τα χαρακτηριστικά 

των κυριότερων γλωσσών προγραμματισμού 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/ές θα κατανοούν: 

- τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος, τον τρόπο σχεδιασμού προγραμμάτων και 

τις αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων 

- τις έννοιες μεταβλητή, τύπος δεδομένων, δομή δεδομένων, τελεστής, παράμετρος και 

έκφραση 

- την επικοινωνία κυρίως προγράμματος - υποπρογραμμάτων, 
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- τη λειτουργία των αλγορίθμων ταξινόμησης και αναζήτησης 

- την εμβέλεια δήλωσης μεταβλητών 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 

- να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά ενός αλγορίθμου 

- να περιγράφουν έναν αλγόριθμο με λεκτική (ψευδοκώδικας) και συμβολική (διάγραμμα 

ροής προγράμματος) αναπαράσταση 

- να σχεδιάζουν αλγορίθμους με εφαρμογή βασικών πρακτικών προγραμματισμού 

- να σχεδιάζουν αλγορίθμους με εφαρμογή μεθοδολογιών σχεδιασμού προγραμμάτων 

- να εφαρμόζουν τεχνικές αμυντικού προγραμματισμού 

- να εκτελούν αλγορίθμους ταξινόμησης και αναζήτησης 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 

- να κατηγοριοποιούν τις κυριότερες γλώσσες προγραμματισμού 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/ές θα μπορούν: 

- να σχεδιάζουν αλγορίθμους με χρήση πινάκων και διασυνδεδεμένων λιστών 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/ές θα μπορούν: 

- να επιλέγουν προγραμματιστικές δομές για την υλοποίηση αλγορίθμων 

- να αποτιμούν την καταλληλότητα προγραμμάτων 

- να αποτιμούν την αποδοτικότητα ενός αλγορίθμου 

ΤΟΜΟΣ 3: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα γνωρίζουν: 

- την έννοια της δομής δεδομένων (αφηρημένος τύπος δεδομένων) και τη διαφορά της 

από έναν ατομικό τύπο δεδομένων 

- τη λειτουργικότητα των δομών δεδομένων: πίνακας, λίστα, στοίβα, ουρά, δέντρο 

δυαδικής αναζήτησης, δέντρο σωρός 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα κατανοούν: 

- τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μία δομή δεδομένων μπορεί να 

αναπαρασταθεί στην κύρια μνήμη του υπολογιστή 

- τους διαφορετικούς αλγορίθμους διάταξης στοιχείων και τους διαφορετικούς τρόπους 

αναζήτησης στοιχείων (γραμμική, δυαδική) σε έναν πίνακα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 

- να υπολογίζουν τις συναρτήσεις πολυπλοκότητας απλών αλγορίθμων 

- να υπολογίζουν την τάξη μεγέθους μίας συνάρτησης πολυπλοκότητας από την αναλυτική 

της έκφραση 

- να σχεδιάζουν παραλλαγές ή/και συνδυασμούς των διάφορων αλγορίθμων διάταξης και 

αναζήτησης 

- να υπολογίζουν τη συνάρτηση απεικόνισης και τον τρόπο υλοποίησης ενός πίνακα όταν 

δίνεται ο τρόπος αναπαράστασής του και, αντιστρόφως, να υπολογίζουν τη  

- διεύθυνση ενός τυχαίου στοιχείου ενός πίνακα από τη συνάρτηση απεικόνισης 

- να σχεδιάζουν τροποποιήσεις επεκτάσεις ή συνδυασμούς των βασικών αλγορίθμων των 

πράξεων σε λίστες, στοίβες, ουρές, δυαδικά δέντρα αναζήτησης και δέντρα σωρούς 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 

- να κατηγοριοποιούν τις δομές δεδομένων και τις διάφορες εφαρμογές τους 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 

- να υλοποιούν προγράμματα που χρησιμοποιούν τις βασικές δομές δεδομένων (πίνακας, 

λίστα, στοίβα, ουρά, δέντρα) 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 
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- να αξιολογούν την αποδοτικότητα μίας δομής δεδομένων χρησιμοποιώντας τις έννοιες 

της χωρικής και χρονικής πολυπλοκότητας 

ΤΟΜΟΣ 4: ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τετάρτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα γνωρίζουν: 

- τη δομή ενός προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού C ως σύνολο συναρτήσεων 

- τις έννοιες του λογικού και συντακτικού σφάλματος, καθώς και της αποσφαλμάτωσης 

- τη λειτουργία των εντολών απόφασης στη γλώσσα προγραμματισμού C 

- τους λογικούς τελεστές και τις λογικές πράξεις της γλώσσας προγραμματισμού C 

- τους βασικούς τύπους δεδομένων της γλώσσας προγραμματισμού C και τη χρήση τους 

για αναπαράσταση των δεδομένων των προγραμμάτων τους 

- την έννοια του πίνακα και τον τρόπο ορισμού μεταβλητών τύπου πίνακα 

- την έννοια της δομής (struct) είτε ως τύπου μιας μεταβλητής είτε ως τύπου των 

συστατικών στοιχείων (κόμβων) μιας διασυνδεδεμένης λίστας 

- την έννοια της δυναμικής μνήμης και τον τρόπο υλοποίησής της στη γλώσσα 

προγραμματισμού C μέσω των μεταβλητών τύπου δείκτη 

- το πέρασμα μεταβλητών με τιμή και αναφορά (χρήση δεικτών), τις διαφορές μεταξύ 

τους, καθώς και τον τρόπο χρήσης παραμέτρων με αναφορά σε συναρτήσεις για  

- επιστροφή τιμών στο σημείο κλήσης τους 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τετάρτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα 

κατανοούν: 

- τις διαφορές μεταξύ των τριών τρόπων επανάληψης στη γλώσσα προγραμματισμού C 

(for, while, do - while) και τις περιπτώσεις που ο καθένας από αυτούς εμφανίζει  

- πλεονεκτήματα έναντι των άλλων 

- τον τρόπο δήλωσης συναρτήσεων στη γλώσσα προγραμματισμού C, καθώς και το πώς η 

συνάρτηση επιστρέφει μία τιμή στο περιβάλλον της ή εκτελεί μία λειτουργία χωρίς  

- επιστροφή τιμής (void) 

- σε ποιες περιπτώσεις η χρήση δυναμικής μνήμης υπερτερεί έναντι της χρήσης δομών 

προκαθορισμένου μεγέθους (πίνακες) 

- την έννοια της αναδρομικής συνάρτησης, καθώς και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα 

έναντι της συνάρτησης που εκτελείται επαναληπτικά (με εκτέλεση βρόχου) 

- την έννοια του αρθρωτού προγραμματισμού και της τεχνικής κατά βήμα εκλέπτυνσης για 

τη σχεδίαση των προγραμμάτων τους 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τετάρτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 

- να περιγράφουν τις λύσεις τους σε υπολογιστικά προβλήματα με προγράμματα στη 

γλώσσα προγραμματισμού C 

- να περιγράφουν τη λειτουργία καθώς και τα αποτελέσματα ενός απλού προγράμματος 

σε γλώσσα προγραμματισμού C 

- να χρησιμοποιούν ένα απλό προγραμματιστικό εργαλείο περιβάλλον IDE (Integrated 

Development Environment - στην ΠΛΗ-10 το Dev-C++) 

- να αποσφαλματώνουν προγράμματα που εμφανίζουν συντακτικά ή λογικά σφάλματα 

- να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της δυναμικής μνήμης σε προγράμματα σε γλώσσα 

προγραμματισμού C για την αποθήκευση δυναμικά μεταβαλλόμενων δομών  

- δεδομένων 

- να αποσφαλματώνουν προγράμματα που χρησιμοποιούν δείκτες και δυναμική μνήμη 

- να περνούν παραμέτρους σε συναρτήσεις με χρήση μεταβλητών τύπου δείκτη 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τετάρτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 
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- να επιλέγουν τις κατάλληλες προγραμματιστικές δομές, καθώς και μεταβλητές (στατικής 

ή δυναμικής μνήμης) για τις βασικές λειτουργίες των προγραμμάτων τους 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τετάρτου τόμου, οι φοιτήτριες/ές θα μπορούν: 

- να σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού C που θα υλοποιεί τη λύση 

που δίνουν σε ένα υπολογιστικό πρόβλημα με χρήση τεχνικών δομημένου 

προγραμματισμού (modular programming) και της τεχνικής κατά βήμα εκλέπτυνσης 

(stepwise refinement) 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τετάρτου τόμου, οι φοιτήτριες/ές θα μπορούν: 

- να παρέχουν μια εκτίμηση των απαιτήσεων μνήμης και χρόνου εκτέλεσης για τις 

συναρτήσεις που υλοποιούν (είτε αναδρομικές είτε επαναληπτικές) 

- να βελτιστοποιούν μέρη των προγραμμάτων τους για αύξηση της αποδοτικότητάς τους 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 

- Τεχνικές Προγραμματισμού 

- Δομές Δεδομένων 

- Γλώσσες Προγραμματισμού 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

  

ΠΛΗ11: ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ11 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός της Θ.Ε. είναι να γνωρίσουν οι φοιτήτριες/τές την 

Πληροφορική ως μια εφαρμοσμένη επιστήμη της μηχανικής, η οποία παρέχει ένα σύνολο 

τεκμηριωμένων αρχών, μεθοδολογιών και τεχνικών, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί κανείς να 

αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα λογισμικού. Οι φοιτήτριες/τές θα εκπαιδευθούν αρχικά στις 

βασικές αρχές και έννοιες της Τεχνολογίας Λογισμικού, πριν μελετήσουν ειδικότερα ζητήματα 

και περιοχές εφαρμογής των μεθοδολογιών που αυτή περιλαμβάνει. Δύο πολύ σημαντικές και 

διαδεδομένες περιοχές εφαρμογής της Πληροφορικής είναι τα Λειτουργικά Συστήματα και οι 

Βάσεις Δεδομένων. Ακόμη, οι φοιτήτριες/τές θα μελετήσουν τεχνικές αξιολόγησης της 

πολυπλοκότητας και πρακτικής εφαρμογής των αλγορίθμων επίλυσης προβλημάτων με τη χρήση 

υπολογιστή. Εκτός από τη μετάδοση γνώσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων εφαρμογής των 

μεθοδολογιών της Τεχνολογίας Λογισμικού, η Θ.Ε. στοχεύει στην υιοθέτηση εκ μέρους των 

φοιτητριών/τών θετικής στάσης σχετικά με την εφαρμογή στην ανάπτυξη λογισμικού 

διαδεδομένων αρχών και μεθοδολογιών. Ο απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας του 

λογισμικού, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και η ικανοποίηση των αναγκών για τις οποίες 

αναπτύχθηκε το σύστημα λογισμικού 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ I 
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 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί: 

- Να περιγράψει και να εξηγήσει τις βασικές έννοιες της τεχνολογίας λογισμικού 

(λογισμικό, εργαλεία, διαδικασίες, μεθοδολογίες, κύκλος ζωής κλπ). 

- Να αναγνωρίσει τη θεμελιώδη σημασία των βασικών αρχών της τεχνολογίας λογισμικού 

στην ανάπτυξη ποιοτικού λογισμικού και εφαρμογών.  

- Να περιγράψει τις διαφορετικές φάσεις από τις οποίες διέρχεται μία εφαρμογή 

λογισμικού καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά των σημαντικότερων μοντέλων κύκλου 

ζωής λογισμικού. 

- Να διακρίνει τις απαιτήσεις μίας εφαρμογής λογισμικού και να χρησιμοποιήσει τις αρχές 

της δομημένης ανάλυσης για την περιγραφή τους.  

- Να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα γνωστότερα διαγραμματικά μοντέλα 

παράστασης λογισμικού (διαγράμματα ροής δεδομένων, διαγράμματα μετάβασης 

καταστάσεων κλπ) για την ανάλυση των απαιτήσεων μίας εφαρμογής.  

- Να σχεδιάσει μία εφαρμογή λογισμικού με βάση τις αρχές της δομημένης σχεδίασης 

(αρχιτεκτονική σχεδίαση, σχεδίαση διαπροσωπειών, λεπτομερής σχεδίαση μονάδων 

κλπ). 

- Να εξηγήσει και να εφαρμόσει κατά την κωδικοποίηση μίας εφαρμογής λογισμικού τις 

κατάλληλες τεχνικές αποφυγής σφαλμάτων για την παραγωγή ποιοτικού πηγαίου 

κώδικα χωρίς σφάλματα. 

- Να περιγράψει τα διαφορετικά στάδια και να εξηγήσει τις διαφορετικές στρατηγικές που 

ακολουθούνται για τον έλεγχο μονάδων και συστημάτων λογισμικού. 

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί: 

- Να περιγράψει τις βασικές έννοιες και μοντέλα των βάσεων δεδομένων καθώς και τις 

βασικές διαφορές μεταξύ μίας βάσης δεδομένων και ενός συστήματος διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων. 

- Να αναγνωρίσει τη θεμελιώδη ανάγκη χρήσης της τεχνολογίας των βάσεων δεδομένων 

σε κάθε είδους εφαρμογή που απαιτεί αποδοτική οργάνωση και διαχείριση μεγάλου 

όγκου συσχετιζόμενων μεταξύ τους δεδομένων. 

- Να εξηγήσει τους διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης και προσπέλασης δεδομένων 

(πεδία, εγγραφές, ευρετήρια, δέντρα κ.α.) στα σύγχρονα συστήματα βάσεων δεδομένων. 

- Να διακρίνει τα διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης και σχεδιασμού μιας βάσης δεδομένων 

(εννοιολογικό, λογικό και φυσικό επίπεδο). 

- Να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων για τον 

εννοιολογικό σχεδιασμό μίας βάσης δεδομένων. 

- Να ολοκληρώσει το σχεδιασμό μίας βάσης δεδομένων στο λογικό επίπεδο με χρήση του 

σχεσιακού μοντέλου, ως άμεση συνέχεια του αρχικού εννοιολογικού σχεδιασμού.  

- Να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά θεωρητικές γλώσσες ερωτήσεων (π.χ. σχεσιακή 

άλγεβρα) για την ανάκτηση δεδομένων από μία σχεσιακή βάση δεδομένων.  

- Να υλοποιήσει μία βάση δεδομένων σε ένα σύγχρονο σχεσιακό σύστημα διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων και να εφαρμόσει στην πράξη γνωστά πρότυπα γλωσσών ερωτήσεων 

(π.χ. SQL) για τον αποδοτική οργάνωση, διαχείριση, και ανάκτηση δεδομένων από αυτήν. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί: 

- Να περιγράψει τις βασικές λειτουργίες ενός λειτουργικού συστήματος.  

- Να αναγνωρίσει το θεμελιώδη ρόλο των λειτουργικών συστημάτων στην απόδοση των 

σύγχρονων εφαρμογών και συστημάτων, μέσω των αυξημένων δυνατοτήτων 
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ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών διεργασιών και ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 

πολλαπλών χρηστών που αυτά προσφέρουν. 

- Να περιγράψει τους διαφορετικούς τρόπους χρονοδρομολόγησης διεργασιών στην 

κεντρική μονάδα επεξεργασίας ενός υπολογιστικού συστήματος και να εξηγήσει τις 

διαφορές τους και τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα του καθενός.  

- Να εξηγήσει το πρόβλημα του αμοιβαίου αποκλεισμού και να χρησιμοποιήσει 

αποτελεσματικά τους βασικούς μηχανισμούς συγχρονισμού και επικοινωνίας διεργασιών 

(σημαφόρους κ.α.) ενός πολυδιαδικασιακού λειτουργικού συστήματος. 

- Να περιγράψει τον τρόπο λειτουργίας και να διακρίνει τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα των διαφορετικών μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης της κύριας 

μνήμης ενός υπολογιστικού συστήματος. 

- Να γενικεύσει τη χρήση των βασικών μεθόδων οργάνωσης μνήμης (σελιδοποίηση, 

τμηματοποίηση) σε πιο σύνθετα υβριδικά συστήματα μνήμης όπως αυτά 

χρησιμοποιούνται πλέον στα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα. 

- Να εξηγήσει τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης της ιδεατής μνήμης και να διακρίνει 

τους διαφορετικούς αλγόριθμους αντικατάστασης σελίδων που ακολουθούνται στα 

σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. 

- Να επιλύσει πρακτικά προβλήματα και ασκήσεις που αφορούν στις ανωτέρω βασικές 

έννοιες και μηχανισμούς ενός σύγχρονου λειτουργικού συστήματος (διαχείριση 

διεργασιών, χρονοδρομολόγηση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, συγχρονισμός και 

επικοινωνία διεργασιών, διαχείριση κύριας μνήμης, οργάνωση ιδεατής μνήμης). 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Τεχνολογία Λογισμικού Ι 

- Λειτουργικά Συστήματα Ι 

- Βάσεις Δεδομένων 

Προαπαιτούμενα: Για την παρακολούθηση της ΠΛΗ11 απαιτείται η ταυτόχρονη παρακολούθηση 

ή ολοκλήρωση της ΠΛΗ10. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  

  

ΠΛΗ23: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ23  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20  

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής  

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός της Θ.Ε. είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με 

τις βασικές εννοιολογικές και τεχνολογικές εκδοχές των υπηρεσιών τηλεματικής και διαδικτύων, 

καθώς και η ενίσχυση του προβληματισμού αναφορικά με τις ψυχοκοινωνιολογικές προεκτάσεις 

των παραπάνω υπηρεσιών. Απώτερος στόχος του εγχειρήματος είναι η συγκρότηση πυρήνων 

ευαισθητοποιημένων και κριτικών πολιτών στον κυβερνοχώρο, η ανάδυση και ανάδειξη του 

εύρους των διαθέσιμων τεχνολογικών επιλογών και η τοποθέτηση αυτών στα πλαίσια των 

προτεινόμενων κυρίαρχων αλλά και εναλλακτικών κοινωνικών, ιστορικών και οικονομικών 
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εκδοχών για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Η προοπτική αυτή στοχεύει να κερδίσει ακόμη και 

όσους αντιστέκονται στην κυριαρχία της πληροφορικής και στις προοπτικές της, μέσα από 

κριτικές θεωρήσεις των διαδρομών και επιτευγμάτων της τελευταίας.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν να: 

- Εξηγούν και παρουσιάζουν τις βασικές αρχές των σύγχρονων δικτύων και υπηρεσιών 

τηλεματικής. 

- Αναλύουν και σχεδιάζουν ασύρματα και κινητά (GSM, UMTS κ.α.) δίκτυα. 

- Εξηγούν τα σχήματα διευθυνσιοδότησης του Internet. 

- Διακρίνουν τους αλγόριθμους δρομολόγησης και τα πρωτόκολλα του Internet. 

- Συσχετίζουν τις υπηρεσίες τηλεματικής με κατανεμημένη αντικειμενοστραφή τεχνολογία 

και αρχιτεκτονική προσανατολισμένη προς τις υπηρεσίες. 

- Συζητούν την αρχιτεκτονική του Παγκόσμιου Ιστού (WWW). 

- Συνθέτουν μεθόδους του πρωτοκόλλου HTTP. 

- Δημιουργούν απλές ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας HTML και CSS. 

- Κατασκευάζουν δυναμικές εφαρμογές του Παγκόσμιου Ιστού εισάγοντας σενάρια από 

την πλευρά του πελάτη (JavaScript) και από την πλευρά του εξυπηρετητή (PHP) σε HTML 

κώδικα. 

- Ολοκληρώνουν σενάρια από την πλευρά του εξυπηρετητή (PHP) με Βάσεις Δεδομένων 

(MySQL). 

- Σχεδιάζουν την περιγραφή δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό με XML.  

- Μετασχηματίζουν XML περιγραφές με χρήση XSL. 

- Μετρούν και αξιολογούν την απόδοση του Internet και του Παγκόσμιου Ιστού. 

- Αναλύουν τις τεχνικές προσωρινής αποθήκευσης (caching) και διαμεσολάβησης (proxy) 

στον Παγκόσμιο Ιστό. 

- Εξηγούν τους μηχανισμούς αναζήτησης και ασφάλειας στον Παγκόσμιο Ιστό. 

- Συζητούν την αυξανόμενη και διαφοροποιούμενη κοινωνική επίδραση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Τηλεματική 

- Διαδίκτυα - Ιστός (Web) 

- Υπολογιστές και Κοινωνία, Information society  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  

  

ΠΛΗ35: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ35  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20  

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής  

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
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Ασφάλεια Υπολογιστών 

Με τη επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές: 

- Θα γνωρίζουν την βασική ορολογία της επιστημονικής αυτής περιοχής 

- Θα γνωρίζουν τα βασικά θέματα Ασφάλειας Λειτουργικών Συστημάτων 

- Θα μπορούν να αναπτύξουν και να διαχειριστούν τεχνικές ελέγχου προσπέλασης 

- Θα μπορούν να προστατεύσουν ένα πληροφοριακό σύστημα από ιομορφικό λογισμικό 

- Θα κατανοούν και εφαρμόζουν μεθόδους αποτίμησης επικινδυνότητας 

- Θα γνωρίζουν βασικά νομικά θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων  

- Θα μπορούν να αναπτύξουν το Σχέδιο Ασφάλειας ενός Πληροφοριακού Συστήματος 

Ασφάλεια Δικτύων 

Με τη επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, οι φοιτήτριες/ές: 

- Θα γνωρίζουν την βασική ορολογία της επιστημονικής αυτής περιοχής 

- Θα κατανοούν την αρχιτεκτονική ασφάλειας δικτύων OSI 

- Θα μπορούν να διαχειρίζονται ζητήματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο 

- Θα γνωρίζουν πώς να εφαρμόσουν τεχνικές ασφάλεια στο επίπεδο εφαρμογής 

- Θα μπορούν να διαχειριστούν επιλεγμένα συστήματα ασφάλειας εφαρμογών 

- Θα γνωρίζουν βασικά νομικά θέματα προστασίας απόρρητου επικοινωνιών  

Κρυπτογραφία 

Με τη επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, οι φοιτήτριες/ές: 

- Θα γνωρίζουν την βασική ορολογία της επιστημονικής αυτής περιοχής 

- Θα γνωρίζουν το βασικό μαθηματικό υπόβαθρο της Κρυπτογραφίας 

- Θα γνωρίζουν δυνατότητες και περιορισμούς των σύγχρονων κρυπτοσυστημάτων 

- Θα μπορούν να διαχειρίζονται ένα κρυπτοσύστημα 

- Θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές υπογραφές 

- Θα γνωρίζουν βασικά νομικά θέματα χρήσης εφαρμογών Κρυπτογραφίας 

Γνωστικά Αντικείμενα: 

- Ασφάλεια Υπολογιστών 

- Ασφάλεια Δικτύων     

- Κρυπτογραφία         

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΛΗ37: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ37  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20  

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής  

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η μελέτη βασικών θεμάτων που 

αφορούν στους υπολογιστές από εκπαιδευτικής απόψεως, τα οποία βέβαια εγγενώς συνδέονται 

και με το εκπαιδευτικό λογισμικό. Τα βασικά σημεία στα οποία εστιάζει η ύλη της θεματικής 

ενότητας είναι: η διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή, οι θεωρίες μάθησης, το εκπαιδευτικό 
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λογισμικό, τα ανοικτά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (με έμφαση στη Logo), η θέση της 

πληροφορικής στην εκπαίδευση, η διδακτική της Πληροφορικής, ο προγραμματισμός ως 

αντικείμενο εκπαίδευσης, η σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού, τα μοντέλα και τα εργαλεία 

ανάπτυξης, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού, η πρωτοτυποποίηση και ο ποιοτικός 

έλεγχος. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

ΤΟΜΟΣ 1: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα γνωρίζουν: 

- τη θέση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση ως γνωστικό αντικείμενο και ως εργαλείο 

διδασκαλίας και μάθησης (μοντέλα και θεωρητικές προσεγγίσεις) 

- τη θέση της Πληροφορικής στην ελληνική Εκπαίδευση (προγράμματα σπουδών, 

διδακτικές προσεγγίσεις) 

- τις βασικές έννοιες που συγκροτούν το γνωστικό πεδίο της Διδακτικής της Πληροφορικής 

- το ρόλο της προγραμματιστικής δραστηριότητας ως αντικείμενο εκπαίδευσης 

- ειδικά θέματα διδακτικής της πληροφορικής και ιδιαίτερα του δομημένου και του 

οντοκεντρικού προγραμματισμού  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα κατανοούν: 

- το ρόλο της πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο στην εκπαίδευση  

- τις βασικές διδακτικές προσεγγίσεις της Πληροφορικής καθώς και των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής 

εκπαίδευσης 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 

- να σχεδιάζουν διδακτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια για τη διδασκαλία 

του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής  

- να χρησιμοποιούν κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά στη διδασκαλία της 

Πληροφορικής 

- να εφαρμόζουν και να αξιολογούν διδακτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια 

για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής 

ΤΟΜΟΣ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα 

γνωρίζουν: 

- τις προσεγγίσεις και τα θεωρητικά μοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση 

- την εξέλιξη της θέσης της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών στην εκπαίδευση  

- τα διάφορα είδη εκπαιδευτικού λογισμικού  

- τις κατηγορίες των εκπαιδευτικών λογισμικών και των υπολογιστικών περιβαλλόντων 

υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης  

- τις θεωρίες μάθησης και τις διδακτικές στρατηγικές με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση (συμπεριφορισμός, εποικοδομισμός, 

κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση) 

- βασικές αρχές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης χρήστη – υπολογιστή  

- βασικές αρχές σχεδίασης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα 

κατανοούν: 

- την έννοια του εκπαιδευτικού λογισμικού και τη χρησιμότητά του στην εκπαιδευτική 

πράξη  
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- την έννοια του ανοικτού υπολογιστικού περιβάλλοντος και τη χρησιμότητά του στη 

διδασκαλία και τη μάθηση 

- βασικά ζητήματα σχεδίασης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 

- να χρησιμοποιούν κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά στη διδασκαλία των επιμέρους 

γνωστικών αντικειμένων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

- να χρησιμοποιούν περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη διδασκαλία και τη 

μάθηση 

- να κρίνουν αποτελεσματικά τις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση 

- να σχεδιάζουν διδακτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια για τη διδασκαλία 

και τη μάθηση σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών  

- να σχεδιάζουν διδακτικές δραστηριότητες με τη χρήση περιβαλλόντων e-learning  

ΤΟΜΟΣ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα γνωρίζουν: 

- τις αρχές διδακτικής σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού  

- τις αρχές σχεδίασης οθόνης, διεπαφής, πλοήγησης, περιεχομένου και αλληλεπίδρασης  

- τα μοντέλα ανάπτυξης εκπαιδευτικών λογισμικών  

- τα εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού  

- θέματα ψηφιοποίησης ήχου, εικόνας και βίντεο  

- θέματα τεκμηρίωσης εκπαιδευτικού λογισμικού  

- τις αρχές αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού  

- τις αρχές της διδακτικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού  

- τις αρχές της τεχνολογικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού  

- τις αρχές ποιοτικού ελέγχου και εξασφάλισης ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα κατανοούν: 

- τη σημασία της σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού  

- τη σημασία της αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού  

- τη σημασία ποιοτικού ελέγχου και εξασφάλισης ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 

- να σχεδιάζουν πολυμεσικό υλικό για εκπαιδευτική χρήση  

- να σχεδιάζουν εφαρμογές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση εργαλείων e-

learning  

- να σχεδιάζουν απλά εκπαιδευτικά λογισμικά  

- να αναπτύσσουν εφαρμογές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της 

πληροφορικής  

- να αξιολογούν εκπαιδευτικά λογισμικά  

- να αξιολογούν περιβάλλοντα e-learning  

- να αξιολογούν περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης   

- να χρησιμοποιούν ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία αξιολόγησης 

εκπαιδευτικών λογισμικών 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Διδακτική της Πληροφορικής 

- Πληροφορική και Εκπαίδευση 

- Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.  
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Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΛΗ44: ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ44  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20  

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής  

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εισαγωγή της/του 

φοιτήτριας/τή στα σήματα και στην επεξεργασία τους. Το πεδίο των σημάτων και των 

συστημάτων αποτελεί πλέον ένα ενιαίο σύνολο βασικών και θεμελιωδών γνώσεων για ένα ευρύ 

φάσμα περιοχών που σχετίζονται με την παραγωγή, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη 

μετάδοση της πληροφορίας. Στον Τόμο Α παρουσιάζουμε τις βασικές έννοιες των σημάτων και 

των συστημάτων, καθώς και τα βασικά μαθηματικά εργαλεία (μετασχηματισμούς Fourier και 

Laplace). Στον Τόμο Β ασχολούμαστε αποκλειστικά με την ψηφιακή επεξεργασία σήματος και 

εικόνας. Γνωρίζουμε τον διακριτό μετασχηματισμό Fourier και τον μετασχηματισμό-z ώστε να 

μπορέσουμε να συνεχίσουμε στη σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων. Τέλος, εισάγουμε τις βασικές 

έννοιες της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. Στον Τόμο Γ συνεχίζουμε με την ψηφιακή 

επεξεργασία εικόνας, εστιάζοντας την προσοχή μας στη βελτίωση, κατάτμηση και περιγραφή 

της, καθώς και στα συστήματα. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι σε 

θέση: 

- Να κατανοεί τις βασικές έννοιες σημάτων και συστημάτων, του μετασχηματισμού 

Fourier, των μετασχηματισμών Laplace και Ζ, της συνέλιξης, της δειγματοληψίας, της 

απόκρισης συχνότητας και των ψηφιακών φίλτρων μονοδιάστατων σημάτων και 

εικόνων. 

- Να επεξεργάζεται σήματα μιας διάστασης (ομιλία, ηλεκτροκαρδιογράφημα, σεισμικό 

σήμα, κ.ά.) ή περισσοτέρων διαστάσεων, να ψηφιοποιεί σωστά διαφορετικά συνεχή 

σήματα, να υπολογίζει το συχνοτικό περιεχόμενο των σημάτων και να σχεδιάζει βασικά 

φίλτρα για την επεξεργασία τους. 

- Να εφαρμόζει τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, όπως βελτίωση, κατάτμηση και 

περιγραφή της, όπως αυτές υιοθετούνται σε συστήματα. 

- Να αναλύει και να σχεδιάζει συστήματα επεξεργασίας σημάτων συνεχούς και διακριτού 

χρόνου. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Σήματα & Συστήματα 

- Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων & Σημάτων 

- Ανάλυση Εικόνας & Αναγνώριση Προτύπων  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 
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εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  

  

ΕΚΠ63: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ63 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα έχει ως στόχο την εξοικείωση των 

φοιτητριών/τών με: 

- τη συστηματική εξέταση των προβλημάτων που σχετίζονται με την κατανόηση φυσικο-

επιστημονικών εννοιών,  

- την αξιοποίηση των υπαρχόντων ερευνητικών δεδομένων -ειδικά εκείνων που 

αναφέρονται στις παρανοήσεις των μαθητών- στη διδασκαλία,  

- τη διορθωτική παρέμβαση στο μετασχηματισμό του προς διδασκαλία περιεχομένου,  

- την εκμετάλλευση των υπαρχόντων εργαλείων μάθησης ώστε να εντάσσονται αποδοτικά 

στη διδασκαλία.  

Ειδικότερα, η Θεματική Ενότητα ασχολείται με τα εξής κεντρικά ερωτήματα: 

- Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν και προσδιορίζουν τη Σχολική Επιστήμη ως 

αυτόνομο πεδίο γνώσης;  

- Ποιες είναι οι απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις και αξίες που κρίνονται 

αναγκαίες να αναπτυχθούν από τους μαθητές μέσω της διδασκαλίας των Φυσικών 

Επιστημών;  

- Ποιες είναι οι πρώτες ιδέες των μαθητών αναφορικά με έννοιες και φαινόμενα των 

Φυσικών Επιστημών και πώς μπορούν αυτές να αποτελέσουν την αφετηρία για τη 

συγκρότηση της σχολικής φυσικο-επιστημονικής γνώσης; 

 Η Θεματική Ενότητα απευθύνεται σε όσους προτίθενται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή 

στην περιοχή της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Κυρίως όμως αποσκοπεί στο να 

συνδράμει τους εκπαιδευτικούς της καθημερινής πράξης, με την εισαγωγή μιας σύγχρονης 

προβληματικής για την ιδιαιτερότητα των Φυσικών Επιστημών και της διδασκαλίας τους. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η/ο φοιτήτρια/τής θα 

μπορεί να, 

- εντοπίζει τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες στην κατανόηση 

βασικών εννοιών και φαινομένων των Φυσικών Επιστημών 

- αντιλαμβάνεται και να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα διδασκαλίας των Φυσικών 

Επιστημών 

- εξηγεί πώς η γνώση των πρακτικο-βιωματικών αντιλήψεων των μαθητών στις ΦΕ μπορεί 

να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας 

- περιγράφει συνοπτικά τα γενικά χαρακτηριστικά των αντιλήψεων των μαθητών 

- αναφέρει τις σημαντικότερες αλλαγές που εισάγονται στο ρόλο του εκπαιδευτικού με το 

νέο μοντέλο διδασκαλίας στις ΦΕ. 

- αναγνωρίζει και να αξιοποιεί διδακτικά εργαλεία όπως η γνωστική σύγκρουση, η 

αναλογική σκέψη και οι στόχοι-εμπόδια   

- αναγνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 

διαφορετικές επιστημολογικές θέσεις για τη φύση της επιστημονικής γνώσης 
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- περιγράφει και να διακρίνει τις διαφορετικές αντιλήψεις που χρησιμοποιούν οι μαθητές 

προκειμένου να κατανοήσουν και να εξηγήσουν έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών 

Επιστημών 

- αναγνωρίζει το ρόλο και το χαρακτήρα των άτυπων και μη τυπικών μορφών εκπαίδευσης 

στις Φυσικές Επιστήμες 

- αναγνωρίζει τις αλλαγές που υφίσταται η φυσικο-επιστημονική γνώση κατά τη 

μετατροπή της σε σχολική γνώση και να συγκρίνει τα χαρακτηριστικά τους 

- αναλύει και να περιγράφει τη συγκρότηση και την οργάνωση της σχολικής εκδοχής των 

Φυσικών Eπιστημών σε διαφόρων τύπων διδακτικό υλικό 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Αναγκαιότητα της συστηματικής εξέτασης της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών 

- Βασικό εννοιολογικό πλαίσιο της Διδακτικής των Φ.Ε. 

- Σύγχρονοι μέθοδοι διδασκαλίας των Φ.Ε όπως: γενικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας, 

κριτήρια επιλογής περιεχομένου, διαδικασιών μάθησης, βηματισμού κα μεθόδων 

αξιολόγησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων στην επιστήμη της Πληροφορικής. Η 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με ιδιαίτερους κλάδους εφαρμογών στο 

πεδίο της πληροφορικής, όπως τα υπολογιστικά συστήματα, τα συστήματα αποφάσεων, η 

επεξεργασία σήματος, τα υπολογιστικά μαθηματικά και η τηλεματική. 

Η/ο φοιτήτρια/ής μπορεί με κατάλληλη επιλογή από τις προσφερόμενες Θ.Ε. επιλογής του 4ου 

έτους να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με ιδιαίτερους κλάδους εφαρμογών 

στο πεδίο της πληροφορικής. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτήτριες/τές 

θα μπορούν να: 

- Κατανοούν τις ανάγκες μιας επιχείρησης σε υποδομές και υπηρεσίες σε ΤΠΕ 

- Κατανοούν τις τεχνικές και μεθόδους οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών 

συστημάτων 

- Κατανοούν τις θεμελιώδεις έννοιες και τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού 

- Κατανοούν τις τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών 

- Αξιολογούν κριτικά τις θεωρητικές έννοιες και συστήματα των ΤΠΕ 

- Αξιολογούν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων 

- Σχεδιάζουν και υλοποιούν συστήματα λογισμικού που ανταποκρίνονται στις 

συγκεκριμένες απαιτήσεις σχεδιασμού και απόδοσης 

- Εφαρμόζουν  γνώσεις και αξιοποιούν  τεχνογνωσία για την επίλυση προβλημάτων σε 

συστήματα ΤΠΕ. 

- Εφαρμόζουν τις αρχές σύνθεσης και ανάλυσης συστημάτων πληροφορικής 

- Εφαρμόζουν τεχνολογίες δικτύωσης και επικοινωνίας πληροφοριακών συστημάτων 

- Εφαρμόζουν κριτική σκέψη στον τομέα της διαχείρισης γνώσης. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου είναι 

τα 240 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα τέσσερα (4) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 48 Computing 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 6 

  

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0610 Information and Communication Technologies 

(ICTs) 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 
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Προσφερόμενες θέσεις: 1.200 

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου 

τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, 

e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος. 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών 

τηλ: 2610 367338, 2610 367320 - fax: 2610 367110 - e-mail: plh@eap.gr  

Γενικές Πληροφορίες: 

Τηλ: 2610 367300 - Fax: 2610 367110 - E-Mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση  

 1ο έτος σπουδών  

ΠΛΗ10 Εισαγωγή στην Πληροφορική (Υ¹, 20 ECTS) 

ΠΛΗ11 Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού (Υ, 20 ECTS) 

ΠΛΗ12 Μαθηματικά για Πληροφορική Ι (Υ, 20 ECTS) 

 2ο έτος σπουδών  

ΠΛΗ20 Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική (Υ, 18 ECTS) 

ΠΛΗ21 Ψηφιακά Συστήματα (Υ, 18 ECTS) 

ΠΛΗ22 Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ (Υ, 18 ECTS) 

ΠΛΗΨΙ Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Ι (Υ, 6 ECTS) 

 3ο έτος σπουδών  

ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού (Υ, 18 ECTS) 

ΠΛΗ30 Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ (Υ, 18 ECTS) 

ΠΛΗ31 Τεχνητή Νοημοσύνη - Εφαρμογές (Υ, 18 ECTS) 

ΠΛΗΨIΙ Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων ΙΙ (Υ, 6 ECTS) 

 4ο έτος σπουδών  

ΠΛΗ23 Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία (E², 20 ECTS) 

ΠΛΗ32 Γραμμικός Προγραμματισμός και Μοντελοποίηση (E, 20 ECTS) 

ΠΛΗ35 Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών (E, 20 ECTS) 

ΠΛΗ36 Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες (E, 20 ECTS) 

ΠΛΗ37 Πληροφορική και Εκπαίδευση (E, 20 ECTS) 

ΠΛΗ40 Πρακτική Εξάσκηση σε θέματα Λογισμικού (E, 20 ECTS) 

ΠΛΗ42 Ειδικά θέματα τεχνολογίας Λογισμικού (E, 20 ECTS) 

ΠΛΗ44 Σήματα και Επεξεργασία Εικόνας (E, 20 ECTS) 

ΠΛΗ47 Κατανεμημένα Συστήματα Λογισμικού (E, 20 ECTS) 

Σημειώσεις: 

mailto:plh@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Υ¹: Υποχρεωτική 

Ε²: Επιλογής 

Για την απόκτηση του πτυχίουείναι απαραίτητη η ολοκλήρωση 12 ΘΕ και της Εργαστηριακής ΘΕ 

δύο κύκλων. 

Οι Θεματικές Ενότητες που προσφέρονται έχουν ως εξής: 

Θ.Ε. Κορμού (υποχρεωτικές): 

- ΠΛΗ10 Εισαγωγή στην Πληροφορική  

- ΠΛΗ11 Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού  

- ΠΛΗ12 Μαθηματικά για Πληροφορική Ι  

- ΠΛΗ20 Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική  

- ΠΛΗ21 Ψηφιακά Συστήματα  

- ΠΛΗ22 Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ  

- ΠΛΗ24 Σχεδιασμός Λογισμικού  

- ΠΛΗ30 Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ  

- ΠΛΗ31 Τεχνητή Νοημοσύνη - Εφαρμογές 

Θ.Ε. Επιλογής*: 

- ΠΛΗ23 Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία 

- ΠΛΗ32 Γραμμικός Προγραμματισμός και Μοντελοποίηση 

- ΠΛΗ35 Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών 

- ΠΛΗ36 Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες 

- ΠΛΗ37 Πληροφορική και Εκπαίδευση 

- ΠΛΗ40 Πρακτική Εξάσκηση σε θέματα Λογισμικού 

- ΠΛΗ42 Ειδικά θέματα τεχνολογίας Λογισμικού 

- ΠΛΗ44 Σήματα και Επεξεργασία Εικόνας 

- ΠΛΗ47 Κατανεμημένα Συστήματα Λογισμικού 

*Ελάχιστος αριθμός για την υλοποίηση μιας Θ.Ε. είναι οκτώ (8) φοιτητές. Ο αριθμός αυτός 

δύναται να τροποποιηθεί. 

 

Προαπαιτούμενες Θ.Ε. - Οδηγίες επιλογής Θ.Ε.. 

Κατά το 1ο έτος σπουδών εάν ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει μία (1) μόνο Θ.Ε., τότε αυτή πρέπει να 

είναι η ΠΛΗ10 "Εισαγωγή στην Πληροφορική". Εάν επιλέξει δύο (2) ΘΕ συνιστάται να επιλέξει 

εκτός από την ΠΛΗ10 και την ΠΛΗ12 "Μαθηματικά για Πληροφορική Ι". Εάν διαθέτει τον 

απαιτούμενο χρόνο και επιθυμεί να επιλέξει τρεις (3) ΘΕ μπορεί να επιλέξει και την ΠΛΗ11 

"Αρχές τεχνολογίας Λογισμικού". Δεν μπορεί όμως να παρακολουθήσει την ΠΛΗ11 ή την ΠΛΗ12 

εάν δεν παρακολουθεί ταυτόχρονα τη ΘΕ ΠΛΗ10. 

Ο/η φοιτητής/ήτρια μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε Θ.Ε. εφόσον έχει ολοκληρώσει όλες τις Θ.Ε. 

του προηγούμενου έτους ή επιλέγει ταυτόχρονα όσες του/της έχουν απομείνει (από το 

προηγούμενο έτος). 

Στο τέταρτο έτος σπουδών είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση μία εκ των Θ.Ε. ΠΛΗ23, ΠΛΗ40 

και ΠΛΗ42. 

Η Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (Ε.Θ.Ε.) «Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων» (ΠΛΗΨΙ, 

ΠΛΗΨΙΙ) είναι υποχρεωτική Ε.Θ.Ε. δύο κύκλων σπουδών, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους 

έκαστος. Ο πρώτος κύκλος σπουδών προσφέρεται στο 2ο έτος ενώ ο δεύτερος κύκλος σπουδών 

στο 3ο έτος. Για την εγγραφή στο δεύτερο κύκλο πρέπει να έχει υποχρεωτικά προηγηθεί 

εγγραφή στον πρώτο κύκλο σπουδών -σε προηγούμενο ακ. έτος-. Δικαίωμα παρακολούθησης 

της Ε.Θ.Ε. έχουν όσοι/ες φοιτητές/ήτριες έχουν ολοκληρώσει ή φοιτούν παράλληλα στη Θ.Ε. 

ΠΛΗ21. 
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Ροές Θ.Ε. 

Ορίζεται η παρακάτω ροή (σειρά) προαπαιτούμενων ΘΕ. 

1. ΠΛΗ 12 Μαθηματικά για Πληροφορική Ι 

2. ΠΛΗ 20 Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική 

3. ΠΛΗ 30 Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ 

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν μαζί τις Θ.Ε. ΠΛΗ 12 και ΠΛΗ 20 ή ΠΛΗ 20 και ΠΛΗ 30, 

εφόσον έχουν δηλώσει κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος την ΠΛΗ 12 ή την ΠΛΗ 20 

αντίστοιχα και την επαναλαμβάνουν με υποχρέωση μόνο τελικών εξετάσεων. 

Η επιλογή της ΘΕ ΠΛΗ40 επιτρέπεται μόνο, εφόσον ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει σε 

προηγούμενα έτη ή θα ολοκληρώσει στο τρέχον έτος (ταυτόχρονα με αυτή) τουλάχιστον 11 

άλλες Θ.Ε.. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΠΛΗ10: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ10 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός της Θ.Ε. είναι να γνωρίσει η/ο φοιτήτρια/τής 

θεμελιώδεις αρχές της Επιστήμης της Πληροφορικής και της διαχείρισης πληροφοριών, να 

αποκτήσει βασικές γνώσεις για αλγορίθμους επίλυσης προβλημάτων, τεχνικές, εργαλεία και 

γλώσσες δομημένου προγραμματισμού, καθώς και αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων. Επίσης, 

σκοπός είναι να αποκτήσει γνώσεις στην χρήση απλών και σύνθετων δομών δεδομένων και στη 

διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να καταστεί ικανός να ακολουθήσει την 

εξελικτική πορεία της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής και των εφαρμογών τους στο παρόν και 

στο μέλλον. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

ΤΟΜΟΣ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα γνωρίζουν: 

- την ιστορική εξέλιξη των υπολογιστών 

- τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και τις εφαρμογές της 

- τη δομή του υπολογιστή και τη λειτουργικότητα των διαφόρων υποσυστημάτων του 

- τον τρόπο αποθήκευσης και αναπαράστασης των δεδομένων και πληροφοριών σε έναν 

υπολογιστή 

- τα διαφορετικά συστήματα αρίθμησης και τις αριθμητικές πράξεις σε αυτά 

- την περιγραφή των βασικών λογικών πυλών και κυκλωμάτων 

- τις έννοιες του προγραμματισμού, των αλγορίθμων και των γλωσσών προγραμματισμού 

- τις βασικές αρχές του λογισμικού συστημάτων και των εφαρμογών και τις εισαγωγικές 

έννοιες των βάσεων δεδομένων και των δικτύων υπολογιστών 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα κατανοούν: 

- τους τρόπους αποθήκευσης, μετάδοσης και επεξεργασίας δεδομένων 

- τις πράξεις σε διάφορα αριθμητικά συστήματα 

- τη διαδικασία κατασκευής λογικών - ψηφιακών κυκλωμάτων 
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- τις έννοιες του αλγορίθμου, του λογισμικού εφαρμογών και συστημάτων και των βάσεων 

δεδομένων 

- τους τρόπους διασύνδεσης υπολογιστών σε δίκτυα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 

- να εκτελούν μετατροπές αριθμών και αριθμητικές πράξεις σε διαφορετικά αριθμητικά 

συστήματα 

- να σχεδιάζουν λογικά (ψηφιακά) ακολουθιακά κυκλώματα 

- να χρησιμοποιούν Διαγράμματα Ροής Προγράμματος για το σχεδιασμό αλγορίθμων 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 

- να περιγράφουν τα διάφορα υποσυστήματα του υπολογιστή και τη λειτουργικότητά τους 

- να κατηγοριοποιούν τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και εφαρμογών 

της 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 

- να συνθέτουν λογικά κυκλώματα από πύλες 

- να αναπαριστούν αλγορίθμους με Διαγράμματα Ροής Προγράμματος 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 

- να αξιολογούν την επίδραση της Πληροφορικής στο παρόν και το μέλλον της τεχνολογίας 

και της κοινωνίας 

ΤΟΜΟΣ 2: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα 

γνωρίζουν: 

- την έννοια των αλγορίθμων, τις πρακτικές προγραμματισμού, τις αρχές σχεδιασμού 

προγραμμάτων, τα κριτήρια ελέγχου καταλληλότητας προγραμμάτων, τις αρχές του 

δομημένου προγραμματισμού και τις προγραμματιστικές δομές 

- τις προηγμένες τεχνικές διαδικασιακού προγραμματισμού, όπως χρήση 

υποπρογραμμάτων, αναδρομή και οπισθοδρόμηση 

- ειδικά ζητήματα προγραμματισμού (τεκμηρίωση λογισμικού, αποσφαλμάτωση) 

- τις βασικές έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και τα χαρακτηριστικά 

των κυριότερων γλωσσών προγραμματισμού 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα 

κατανοούν: 

- τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος, τον τρόπο σχεδιασμού προγραμμάτων και 

τις αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων 

- τις έννοιες μεταβλητή, τύπος δεδομένων, δομή δεδομένων, τελεστής, παράμετρος και 

έκφραση 

- την επικοινωνία κυρίως προγράμματος - υποπρογραμμάτων, 

- τη λειτουργία των αλγορίθμων ταξινόμησης και αναζήτησης 

- την εμβέλεια δήλωσης μεταβλητών 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 

- να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά ενός αλγορίθμου 

- να περιγράφουν έναν αλγόριθμο με λεκτική (ψευδοκώδικας) και συμβολική (διάγραμμα 

ροής προγράμματος) αναπαράσταση 

- να σχεδιάζουν αλγορίθμους με εφαρμογή βασικών πρακτικών προγραμματισμού 

- να σχεδιάζουν αλγορίθμους με εφαρμογή μεθοδολογιών σχεδιασμού προγραμμάτων 

- να εφαρμόζουν τεχνικές αμυντικού προγραμματισμού 

- να εκτελούν αλγορίθμους ταξινόμησης και αναζήτησης 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 
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- να κατηγοριοποιούν τις κυριότερες γλώσσες προγραμματισμού 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 

- να σχεδιάζουν αλγορίθμους με χρήση πινάκων και διασυνδεδεμένων λιστών 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 

- να επιλέγουν προγραμματιστικές δομές για την υλοποίηση αλγορίθμων 

- να αποτιμούν την καταλληλότητα προγραμμάτων 

- να αποτιμούν την αποδοτικότητα ενός αλγορίθμου 

ΤΟΜΟΣ 3: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα γνωρίζουν: 

- την έννοια της δομής δεδομένων (αφηρημένος τύπος δεδομένων) και τη διαφορά της 

από έναν ατομικό τύπο δεδομένων 

- τη λειτουργικότητα των δομών δεδομένων: πίνακας, λίστα, στοίβα, ουρά, δέντρο 

δυαδικής αναζήτησης, δέντρο σωρός 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα κατανοούν: 

- τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μία δομή δεδομένων μπορεί να 

αναπαρασταθεί στην κύρια μνήμη του υπολογιστή 

- τους διαφορετικούς αλγορίθμους διάταξης στοιχείων και τους διαφορετικούς τρόπους 

αναζήτησης στοιχείων (γραμμική, δυαδική) σε έναν πίνακα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/ές θα μπορούν: 

- να υπολογίζουν τις συναρτήσεις πολυπλοκότητας απλών αλγορίθμων 

- να υπολογίζουν την τάξη μεγέθους μίας συνάρτησης πολυπλοκότητας από την αναλυτική 

της έκφραση 

- να σχεδιάζουν παραλλαγές ή/και συνδυασμούς των διάφορων αλγορίθμων διάταξης και 

αναζήτησης 

- να υπολογίζουν τη συνάρτηση απεικόνισης και τον τρόπο υλοποίησης ενός πίνακα όταν 

δίνεται ο τρόπος αναπαράστασής του και, αντιστρόφως, να υπολογίζουν τη διεύθυνση 

ενός τυχαίου στοιχείου ενός πίνακα από τη συνάρτηση απεικόνισης 

- να σχεδιάζουν τροποποιήσεις επεκτάσεις ή συνδυασμούς των βασικών αλγορίθμων των 

πράξεων σε λίστες, στοίβες, ουρές, δυαδικά δέντρα αναζήτησης και δέντρα σωρούς 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/ές θα μπορούν: 

- να κατηγοριοποιούν τις δομές δεδομένων και τις διάφορες εφαρμογές τους 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/ές θα μπορούν: 

- να υλοποιούν προγράμματα που χρησιμοποιούν τις βασικές δομές δεδομένων (πίνακας, 

λίστα, στοίβα, ουρά, δέντρα) 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/ές θα μπορούν: 

- να αξιολογούν την αποδοτικότητα μίας δομής δεδομένων χρησιμοποιώντας τις έννοιες 

της χωρικής και χρονικής πολυπλοκότητας 

ΤΟΜΟΣ 4: ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τετάρτου τόμου, οι φοιτήτριες/ές θα γνωρίζουν: 

- τη δομή ενός προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού C ως σύνολο συναρτήσεων 

- τις έννοιες του λογικού και συντακτικού σφάλματος, καθώς και της αποσφαλμάτωσης 

- τη λειτουργία των εντολών απόφασης στη γλώσσα προγραμματισμού C 

- τους λογικούς τελεστές και τις λογικές πράξεις της γλώσσας προγραμματισμού C 

- τους βασικούς τύπους δεδομένων της γλώσσας προγραμματισμού C και τη χρήση τους 

για αναπαράσταση των δεδομένων των προγραμμάτων τους 

- την έννοια του πίνακα και τον τρόπο ορισμού μεταβλητών τύπου πίνακα 
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- την έννοια της δομής (struct) είτε ως τύπου μιας μεταβλητής είτε ως τύπου των 

συστατικών στοιχείων (κόμβων) μιας διασυνδεδεμένης λίστας 

- την έννοια της δυναμικής μνήμης και τον τρόπο υλοποίησής της στη γλώσσα 

προγραμματισμού C μέσω των μεταβλητών τύπου δείκτη 

- το πέρασμα μεταβλητών με τιμή και αναφορά (χρήση δεικτών), τις διαφορές μεταξύ 

τους, καθώς και τον τρόπο χρήσης παραμέτρων με αναφορά σε συναρτήσεις για 

επιστροφή τιμών στο σημείο κλήσης τους 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τετάρτου τόμου, οι φοιτήτριες/ές θα κατανοούν: 

- τις διαφορές μεταξύ των τριών τρόπων επανάληψης στη γλώσσα προγραμματισμού C 

(for, while, do - while) και τις περιπτώσεις που ο καθένας από αυτούς εμφανίζει 

πλεονεκτήματα έναντι των άλλων 

- τον τρόπο δήλωσης συναρτήσεων στη γλώσσα προγραμματισμού C, καθώς και το πώς η 

συνάρτηση επιστρέφει μία τιμή στο περιβάλλον της ή εκτελεί μία λειτουργία χωρίς 

επιστροφή τιμής (void) 

- σε ποιες περιπτώσεις η χρήση δυναμικής μνήμης υπερτερεί έναντι της χρήσης δομών 

προκαθορισμένου μεγέθους (πίνακες) 

- την έννοια της αναδρομικής συνάρτησης, καθώς και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα 

έναντι της συνάρτησης που εκτελείται επαναληπτικά (με εκτέλεση βρόχου) 

- την έννοια του αρθρωτού προγραμματισμού και της τεχνικής κατά βήμα εκλέπτυνσης για 

τη σχεδίαση των προγραμμάτων τους 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τετάρτου τόμου, οι φοιτήτριες/ές θα μπορούν: 

- να περιγράφουν τις λύσεις τους σε υπολογιστικά προβλήματα με προγράμματα στη 

γλώσσα προγραμματισμού C 

- να περιγράφουν τη λειτουργία καθώς και τα αποτελέσματα ενός απλού προγράμματος 

σε γλώσσα προγραμματισμού C 

- να χρησιμοποιούν ένα απλό προγραμματιστικό εργαλείο περιβάλλον IDE (Integrated 

Development Environment - στην ΠΛΗ-10 το Dev-C++) 

- να αποσφαλματώνουν προγράμματα που εμφανίζουν συντακτικά ή λογικά σφάλματα 

- να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της δυναμικής μνήμης σε προγράμματα σε γλώσσα 

προγραμματισμού C για την αποθήκευση δυναμικά μεταβαλλόμενων δομών δεδομένων 

- να αποσφαλματώνουν προγράμματα που χρησιμοποιούν δείκτες και δυναμική μνήμη 

- να περνούν παραμέτρους σε συναρτήσεις με χρήση μεταβλητών τύπου δείκτη 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τετάρτου τόμου, οι φοιτήτριες/ές θα μπορούν: 

- να επιλέγουν τις κατάλληλες προγραμματιστικές δομές, καθώς και μεταβλητές (στατικής 

ή δυναμικής μνήμης) για τις βασικές λειτουργίες των προγραμμάτων τους 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τετάρτου τόμου, οι φοιτήτριες/ές θα μπορούν: 

- να σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού C που θα υλοποιεί τη λύση 

που δίνουν σε ένα υπολογιστικό πρόβλημα με χρήση τεχνικών δομημένου 

προγραμματισμού (modular programming) και της τεχνικής κατά βήμα εκλέπτυνσης 

(stepwise refinement) 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τέταρτου τόμου, οι φοιτήτριες/ές θα μπορούν: 

- να παρέχουν μια εκτίμηση των απαιτήσεων μνήμης και χρόνου εκτέλεσης για τις 

συναρτήσεις που υλοποιούν (είτε αναδρομικές είτε επαναληπτικές) 

- να βελτιστοποιούν μέρη των προγραμμάτων τους για αύξηση της αποδοτικότητάς τους 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 

- Τεχνικές Προγραμματισμού 
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- Δομές Δεδομένων 

- Γλώσσες Προγραμματισμού 

Προαπαιτούμενα: Κατά το 1ο έτος σπουδών εάν επιλέξει μία μόνο Θ.Ε., τότε αυτή πρέπει να 

είναι η ΠΛΗ10 "Εισαγωγή στην Πληροφορική". Εάν επιλέξει 2 Θ.Ε. συνιστάται να επιλέξει εκτός 

από την ΠΛΗ10 και την ΠΛΗ12 "Μαθηματικά για Πληροφορική Ι". Εάν διαθέτει τον απαιτούμενο 

χρόνο και επιθυμεί να επιλέξει τρεις Θ.Ε. μπορεί να επιλέξει και την ΠΛΗ11 "Αρχές τεχνολογίας 

Λογισμικού". 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  

  

ΠΛΗ11: ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ11 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Πρώτο (1ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός της Θ.Ε. είναι να γνωρίσουν οι φοιτήτριες/τές την 

Πληροφορική ως μια εφαρμοσμένη επιστήμη της μηχανικής, η οποία παρέχει ένα σύνολο 

τεκμηριωμένων αρχών, μεθοδολογιών και τεχνικών, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί κανείς να 

αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα λογισμικού. Οι φοιτήτριες/τές θα εκπαιδευθούν αρχικά στις 

βασικές αρχές και έννοιες της Τεχνολογίας Λογισμικού, πριν μελετήσουν ειδικότερα ζητήματα 

και περιοχές εφαρμογής των μεθοδολογιών που αυτή περιλαμβάνει. Δύο πολύ σημαντικές και 

διαδεδομένες περιοχές εφαρμογής της Πληροφορικής είναι τα Λειτουργικά Συστήματα και οι 

Βάσεις Δεδομένων. Ακόμη, οι φοιτήτριες/τές θα μελετήσουν τεχνικές αξιολόγησης της 

πολυπλοκότητας και πρακτικής εφαρμογής των αλγορίθμων επίλυσης προβλημάτων με τη χρήση 

υπολογιστή. Εκτός από τη μετάδοση γνώσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων εφαρμογής των 

μεθοδολογιών της Τεχνολογίας Λογισμικού, η Θ.Ε. στοχεύει στην υιοθέτηση εκ μέρους των 

φοιτητριών/τών θετικής στάσης σχετικά με την εφαρμογή στην ανάπτυξη λογισμικού 

διαδεδομένων αρχών και μεθοδολογιών. Ο απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας του 

λογισμικού, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και η ικανοποίηση των αναγκών για τις οποίες 

αναπτύχθηκε το σύστημα λογισμικού 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ I 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί: 

- Να περιγράψει και να εξηγήσει τις βασικές έννοιες της τεχνολογίας λογισμικού 

(λογισμικό, εργαλεία, διαδικασίες, μεθοδολογίες, κύκλος ζωής κλπ). 

- Να αναγνωρίσει τη θεμελιώδη σημασία των βασικών αρχών της τεχνολογίας λογισμικού 

στην ανάπτυξη ποιοτικού λογισμικού και εφαρμογών.  

- Να περιγράψει τις διαφορετικές φάσεις από τις οποίες διέρχεται μία εφαρμογή 

λογισμικού καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά των σημαντικότερων μοντέλων κύκλου 

ζωής λογισμικού. 

- Να διακρίνει τις απαιτήσεις μίας εφαρμογής λογισμικού και να χρησιμοποιήσει τις αρχές 

της δομημένης ανάλυσης για την περιγραφή τους.  
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- Να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα γνωστότερα διαγραμματικά μοντέλα 

παράστασης λογισμικού (διαγράμματα ροής δεδομένων, διαγράμματα μετάβασης 

καταστάσεων κλπ) για την ανάλυση των απαιτήσεων μίας εφαρμογής.  

- Να σχεδιάσει μία εφαρμογή λογισμικού με βάση τις αρχές της δομημένης σχεδίασης 

(αρχιτεκτονική σχεδίαση, σχεδίαση διαπροσωπειών, λεπτομερής σχεδίαση μονάδων 

κλπ). 

- Να εξηγήσει και να εφαρμόσει κατά την κωδικοποίηση μίας εφαρμογής λογισμικού τις 

κατάλληλες τεχνικές αποφυγής σφαλμάτων για την παραγωγή ποιοτικού πηγαίου 

κώδικα χωρίς σφάλματα. 

- Να περιγράψει τα διαφορετικά στάδια και να εξηγήσει τις διαφορετικές στρατηγικές που 

ακολουθούνται για τον έλεγχο μονάδων και συστημάτων λογισμικού. 

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί: 

- Να περιγράψει τις βασικές έννοιες και μοντέλα των βάσεων δεδομένων καθώς και τις 

βασικές διαφορές μεταξύ μίας βάσης δεδομένων και ενός συστήματος διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων. 

- Να αναγνωρίσει τη θεμελιώδη ανάγκη χρήσης της τεχνολογίας των βάσεων δεδομένων 

σε κάθε είδους εφαρμογή που απαιτεί αποδοτική οργάνωση και διαχείριση μεγάλου 

όγκου συσχετιζόμενων μεταξύ τους δεδομένων. 

- Να εξηγήσει τους διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης και προσπέλασης δεδομένων 

(πεδία, εγγραφές, ευρετήρια, δέντρα κ.α.) στα σύγχρονα συστήματα βάσεων δεδομένων. 

- Να διακρίνει τα διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης και σχεδιασμού μιας βάσης δεδομένων 

(εννοιολογικό, λογικό και φυσικό επίπεδο). 

- Να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων για τον 

εννοιολογικό σχεδιασμό μίας βάσης δεδομένων. 

- Να ολοκληρώσει το σχεδιασμό μίας βάσης δεδομένων στο λογικό επίπεδο με χρήση του 

σχεσιακού μοντέλου, ως άμεση συνέχεια του αρχικού εννοιολογικού σχεδιασμού.  

- Να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά θεωρητικές γλώσσες ερωτήσεων (π.χ. σχεσιακή 

άλγεβρα) για την ανάκτηση δεδομένων από μία σχεσιακή βάση δεδομένων.  

- Να υλοποιήσει μία βάση δεδομένων σε ένα σύγχρονο σχεσιακό σύστημα διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων και να εφαρμόσει στην πράξη γνωστά πρότυπα γλωσσών ερωτήσεων 

(π.χ. SQL) για τον αποδοτική οργάνωση, διαχείριση, και ανάκτηση δεδομένων από αυτήν. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί: 

- Να περιγράψει τις βασικές λειτουργίες ενός λειτουργικού συστήματος.  

- Να αναγνωρίσει το θεμελιώδη ρόλο των λειτουργικών συστημάτων στην απόδοση των 

σύγχρονων εφαρμογών και συστημάτων, μέσω των αυξημένων δυνατοτήτων 

ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών διεργασιών και ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 

πολλαπλών χρηστών που αυτά προσφέρουν. 

- Να περιγράψει τους διαφορετικούς τρόπους χρονοδρομολόγησης διεργασιών στην 

κεντρική μονάδα επεξεργασίας ενός υπολογιστικού συστήματος και να εξηγήσει τις 

διαφορές τους και τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα του καθενός.  

- Να εξηγήσει το πρόβλημα του αμοιβαίου αποκλεισμού και να χρησιμοποιήσει 

αποτελεσματικά τους βασικούς μηχανισμούς συγχρονισμού και επικοινωνίας διεργασιών 

(σημαφόρους κ.α.) ενός πολυδιαδικασιακού λειτουργικού συστήματος. 
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- Να περιγράψει τον τρόπο λειτουργίας και να διακρίνει τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα των διαφορετικών μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης της κύριας 

μνήμης ενός υπολογιστικού συστήματος. 

- Να γενικεύσει τη χρήση των βασικών μεθόδων οργάνωσης μνήμης (σελιδοποίηση, 

τμηματοποίηση) σε πιο σύνθετα υβριδικά συστήματα μνήμης όπως αυτά 

χρησιμοποιούνται πλέον στα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα. 

- Να εξηγήσει τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης της ιδεατής μνήμης και να διακρίνει 

τους διαφορετικούς αλγόριθμους αντικατάστασης σελίδων που ακολουθούνται στα 

σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. 

- Να επιλύσει πρακτικά προβλήματα και ασκήσεις που αφορούν στις ανωτέρω βασικές 

έννοιες και μηχανισμούς ενός σύγχρονου λειτουργικού συστήματος (διαχείριση 

διεργασιών, χρονοδρομολόγηση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, συγχρονισμός και 

επικοινωνία διεργασιών, διαχείριση κύριας μνήμης, οργάνωση ιδεατής μνήμης). 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Τεχνολογία Λογισμικού Ι 

- Λειτουργικά Συστήματα Ι 

- Βάσεις Δεδομένων 

Προαπαιτούμενα: Για την παρακολούθηση της ΠΛΗ11 απαιτείται η ταυτόχρονη παρακολούθηση 

ή ολοκλήρωση της ΠΛΗ10. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  

  

ΠΛΗ12: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ12 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος που προσφέρεται: Πρώτο (1ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο στόχος αυτής της Θ.Ε. είναι η απόκτηση από την πλευρά της/του 

φοιτήτριας/τή της αναγκαίας ικανότητας να κατανοήσει, ερμηνεύσει και περιγράψει βασικές 

έννοιες και να επιλύσει πολλά προβλήματα της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας κ.λπ. Η 

μαθηματική αυτή κατάρτιση είναι απαραίτητη για δύο λόγους: (α) εξοικειώνει το φοιτητή με τα 

Μαθηματικά ως κοινή γλώσσα όλων των θετικών επιστημών και (β) τον καθιστά ικανό, σε ένα 

επόμενο στάδιο, να εφαρμόσει σωστά τις μεθόδους της Πληροφορικής σε πρακτικά 

προβλήματα, όπως αυτά που περιγράφονται στην παρούσα Θ.Ε. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με τη επιτυχή συμπλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος: 

- Οι φοιτήτριες/τές θα διευρύνουν τη γνώση του στις τρεις περιοχές των ανώτερων 

Μαθηματικών οι οποίες συνθέτουν το πρόγραμμα σπουδών του συγκεκριμένου 

μαθήματος. Οι φοιτήτριες/ές θα μπορούν να κατανοούν βασικές αρχές και θεωρήματα 

της Γραμμικής Άλγεβρας, της Ανάλυσης συναρτήσεων μίας μεταβλητής και της Θεωρίας 

Πιθανοτήτων. 
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- Οι φοιτήτριες/τές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες ώστε να μπορούν 

να χρησιμοποιούν τα εργαλεία των ανώτερων Μαθηματικών προκειμένου να 

αναπτύξουν κριτική και αναλυτική σκέψη στην επίλυση προβλημάτων.  

- Επιπρόσθετα, οι φοιτήτριες/τές θα κατανοούν και θα εκτιμούν τα λογικά βήματα των 

Μαθηματικών και ιδιαίτερα το ρόλο τους στην κατασκευή αποδείξεων και λύσεων σε 

διάφορα προβλήματα. 

- Τελικά , οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν να συνθέτουν και να εφαρμόζουν τις ιδέες και τις 

μεθόδους που περιγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών ώστε να λύνουν διαθεματικά 

προβλήματα και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε εφαρμογές των Μαθηματικών, 

ιδιαίτερα δε αυτές που σχετίζονται με την Πληροφορική 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Γραμμική Άλγεβρα  

- Λογισμός μιας μεταβλητής  

- Στοιχεία Υπολογιστικών Γλωσσών (Matlab, Mathematica κ.λπ.) και Στοιχεία Πιθανοτήτων 

και Στατιστικής 

Προαπαιτούμενα: Για την παρακολούθηση της ΠΛΗ12 απαιτείται η ταυτόχρονη παρακολούθηση 

ή ολοκλήρωση της ΠΛΗ10. 

Εμβόλιμη (ενδιάμεση) εξέταση στη Θ.Ε. ΠΛΗ12 

- Η εξέταση θα διεξαχθεί μετά την ολοκλήρωση της ύλης της Γραμμικής Άλγεβρας και τη 

διόρθωση της 2ης Γραπτής Εργασίας. Η ημερομηνία της εξέτασης θα συμπεριληφθεί στο 

χρονοδιάγραμμα του ακαδημαϊκού έτους. 

- Η συμμετοχή των φοιτητών στην εξέταση θα είναι προαιρετική. 

- Οι φοιτητές δεν θα υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στην 

εξέταση και δεν θα υπάρχουν βαθμολογικές συνέπειες σε όσους δεν θα συμμετάσχουν 

σε αυτή. 

- Κάθε φοιτητής που έχει βαθμολογηθεί με τουλάχιστον 50% στην ενδιάμεση εξέταση θα 

κληθεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει τον βαθμό της εξέτασης αυτής.  

- Η επίσημη αυτή δήλωση αποδοχής ή απόρριψης θα είναι οριστική, θα γίνεται εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας πριν από την τελική εξέταση και θα πρέπει να λαμβάνει χώρα 

μέσω του study. Το Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων θα πρέπει να αναλάβει 

την τεχνική διαχείριση του θέματος αυτού.  

Ισχύουν επίσης τα εξής: 

(α) Στην περίπτωση που ο φοιτητής αποδεχθεί τον βαθμό της ενδιάμεσης εξέτασης, ο βαθμός 

αυτός θα βαρύνει κατά 40% τον βαθμό της τελικής εξέτασης. Ο εν λόγω φοιτητής δεν θα 

δικαιούται να εξεταστεί στην ύλη της Γραμμικής Άλγεβρας κατά τη διάρκεια της τελικής 

εξέτασης, της οποίας η διάρκεια θα είναι μειωμένη κατά 40% για αυτόν. Θα εξεταστεί όμως 

κανονικά σε όλη την ύλη της ΘΕ κατά τη διάρκεια της επαναληπτικής εξέτασης (αν χρειαστεί να 

συμμετάσχει σε αυτή). 

(β) Στην περίπτωση που ο φοιτητής απορρίψει τον βαθμό της ενδιάμεσης εξέτασης, η εξέταση 

αυτή δεν θα έχει καμία απολύτως βαθμολογική σημασία για τον φοιτητή, ο οποίος θα οφείλει να 

εξεταστεί κανονικά σε όλη την ύλη της ΘΕ κατά τη διάρκεια τόσο της τελικής όσο και της 

επαναληπτικής εξέτασης (αν χρειαστεί να συμμετάσχει σε αυτή). 

(γ) Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν προβεί σε επίσημη δήλωση αποδοχής ή απόρριψης του 

βαθμού της ενδιάμεσης εξέτασης, ισχύουν τα όσα αναγράφονται στην παραπάνω περίπτωση (α). 

- Για τους φοιτητές που έχουν λάβει μέρος στην ενδιάμεση εξέταση και έχουν 

βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του 50%, η εξέταση αυτή δεν θα έχει καμία 

βαθμολογική σημασία. Οι φοιτητές αυτοί οφείλουν να εξεταστούν σε όλη την ύλη της ΘΕ 
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κατά τη διάρκεια της τελικής και της επαναληπτικής εξέτασης (αν χρειαστεί να 

συμμετάσχουν σε αυτή). 

 

 ΠΛΗ20: ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ20 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 18 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της Θ.Ε. είναι να διδαχθεί η/ο φοιτήτρια/τής κάποια 

κεφάλαια των Μαθηματικών που είναι απολύτως απαραίτητα στην θεμελίωση της Επιστήμης της 

Πληροφορικής. Η Θ.Ε. περιλαμβάνει λοιπόν τη «Μαθηματική Λογική», που είναι το βασικό 

εργαλείο αυστηρής συμπερασματολογίας και θεμελίωσης της Πληροφορικής. Περιλαμβάνει 

επίσης και κλασικά κεφάλαια Διακριτών Μαθηματικών, τα οποία σε αντίθεση με τα Συνεχή 

Μαθηματικά επιβάλλουν ιδιαίτερο τρόπο σκέψης πολύ κοντά στις απαιτήσεις της 

Πληροφορικής. Το βασικό αποδεικτικό εργαλείο εδώ είναι η Μαθηματική Επαγωγή, τα δε 

προβλήματα απαιτούν πολλές φορές ξεχωριστές μεθόδους αντιμετώπισης. Οι δομές και τα 

αντικείμενα των Διακριτών Μαθηματικών εφαρμόζονται άμεσα στις θεμελιώσεις της 

Πληροφορικής, όπως στην Θεωρία Αλγορίθμων και στις Δομές Δεδομένων. Έμφαση, τέλος, δίνει 

η Θ.Ε. (στο τρίτο βιβλίο που περιλαμβάνει) στη Θεωρία Γραφημάτων, η οποία είναι ίσως το 

κεφάλαιο των Διακριτών με τις περισσότερες εφαρμογές στην Πληροφορική, μιας και τα 

Γραφήματα μοντελοποιούν πολύ αποτελεσματικά πολλά προβλήματα από διαφορετικούς 

κλάδους της Πληροφορικής. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

- Γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές απαρίθμησης της συνδυαστικής, τις βασικές έννοιες της 

προτασιακής και κατηγορηματικής λογικής και τις βασικές έννοιες της θεωρίας 

γραφημάτων. 

- Να κατανοούν την μορφή διαφόρων προβλημάτων απαρίθμησης, τις εκφραστικές 

δυνατότητες και όρια των προτασιακών και πρωτοβάθμιων τύπων και κάποιες 

ενδιαφέρουσες ιδιότητες των γραφημάτων. 

- Να επιλύουν προβλήματα απαρίθμησης διαφόρων ειδών, ελέγχουν και αποδεικνύουν 

ιδιότητες των προτασιακών και πρωτοβάθμιων τύπων και επιλύουν προβλήματα 

θεωρίας γραφημάτων με έμφαση στην χρήση μαθηματικής επαγωγής. 

- Μοντελοποιούν διάφορα προβλήματα σαν προβλήματα απαρίθμησης ή/και θεωρίας 

γραφημάτων. 

- Χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν βασικούς αλγορίθμους και τεχνικές στη λογική και στη 

θεωρία γραφημάτων. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Διακριτά Μαθηματικά 

- Θεωρία γραφημάτων  

- Μαθηματική Λογική 

Προαπαιτούμενα: Οι φοιτήτριες/τές μπορούν να δηλώνουν μαζί τις Θ.Ε. ΠΛΗ12 και ΠΛΗ20 ή 

ΠΛΗ20 και ΠΛΗ30, εφόσον έχουν δηλώσει κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος την ΠΛΗ12 ή 

την ΠΛΗ20 αντίστοιχα και την επαναλαμβάνουν με υποχρέωση μόνο τελικών εξετάσεων.  
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Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. Στη Θ.Ε. διεξάγεται ενδιάμεση εξέταση. 

 

ΠΛΗ21: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ21 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 18 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)  

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εισαγωγή της/του 

φοιτήτριας/τή στο υλικό (hardware) των υπολογιστικών συστημάτων. Συγκεκριμένα, αρχίζοντας 

από τις βασικές έννοιες της δυαδικής λογικής και των λογικών κυκλωμάτων γνωρίζουμε τις 

θεμελιώδεις δομικές μονάδες των ψηφιακών συστημάτων. Μαθαίνουμε να αναλύουμε και να 

σχεδιάζουμε τόσο συνδυαστικά όσο και ακολουθιακά κυκλώματα. Τα κυκλώματα αυτά 

αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία κάθε υπολογιστικού συστήματος, την αρχιτεκτονική των 

οποίων συναντούμε αμέσως μετά. Η δομή της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας, η μνήμη και οι 

τρόποι εισόδου - εξόδου των δεδομένων είναι τα επόμενα κύρια θέματα. Τέλος, ασχολούμαστε 

με τους μικροεπεξεργαστές, τη δομή και λειτουργία δύο βασικών οικογενειών 

μικροεπεξεργαστών (Intel & Motorola) και μαθαίνουμε να προγραμματίζουμε σε επίπεδο 

συμβολικής γλώσσας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

ΤΟΜΟΣ Α: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα γνωρίζουν: 

- Τη διαφορά αναλογικών και ψηφιακών σημάτων. 

- Τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών έναντι της αναλογικών συστημάτων. 

- Την αναπαράσταση αριθμητικών δεδομένων σε δυαδική μορφή (BCD, αναπαράσταση 

προσημασμένου μεγέθους, αναπαράσταση σε συμπλήρωμα ως προς 1, αναπαράσταση 

σε συμπλήρωμα ως προς 2) και την εκτέλεση πράξεων μεταξύ αυτών. 

- Την αρχή λειτουργίας των κωδίκων ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών, και ως 

παραδείγματα την ισοτιμία και τον κώδικα Hamming. 

- Να διακρίνουν τα συνδυαστικά ψηφιακά συστήματα από τα ακολουθιακά.  

- Άλγεβρα Boole. 

- Διάφορους τρόπους αναπαράστασης των λογικών συναρτήσεων (πίνακας αληθείας, 

λογική παράσταση) και απλοποίησής τους (π.χ. χρησιμοποιώντας θεωρήματα της 

άλγεβρας Boole,  χάρτη Karnaugh). 

- Αντιστοίχηση βασικών λογικών συναρτήσεων σε λογικές πύλες και υλοποίηση λογικών 

παραστάσεων με λογικές πύλες. 

- Τη λειτουργικότητα και τη σχεδίαση σύνθετων λογικών κυκλωμάτων, μονάδων, που 

συναντώνται συχνά στα ψηφιακά συστήματα (συγκριτές, αθροιστές, κωδικοποιητές, 

αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες). 

- Να σχεδιάζουν μεγαλύτερες συνδυαστικές μονάδες χρησιμοποιώντας ως δομικά 

στοιχεία σύνθετα λογικά κυκλώματα και λογικές πύλες. 

- Διάφορα είδη βασικών στοιχείων μνήμης (φλιπ-φλοπς) και τον τόπο λειτουργίας τους. 
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- Να αναλύουν τη λειτουργία σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων. 

- Να σχεδιάζουν σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα.  

- Να σχεδιάζουν διάφορα είδη καταχωρητών (παράλληλης εισόδου δεδομένων, 

ολίσθησης, κυκλικής ολίσθησης καθώς και καταχωρητές πολλαπλής λειτουργίας). 

ΤΟΜΟΣ Β΄: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δεύτερου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα 

γνωρίζουν: 

- Τις μονάδες από τις οποίες αποτελείται ένας υπολογιστής και τον τρόπο λειτουργίας του. 

- Τις έννοιες αρχιτεκτονική υπολογιστών, δομή, οργάνωση και υλοποίηση. 

- Τρόπους εκτίμησης της απόδοσης ενός υπολογιστή. 

- Τρόπους αναπαράστασης της πληροφορίας στον υπολογιστή και τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματά τους. 

- Τρόπους κωδικοποίησης εντολών επιπέδου γλώσσας μηχανής και τρόπους 

διευθυνσιοδότησης της κύριας μνήμης. 

- Τις μονάδες (αριθμητική λογική μονάδα και μονάδα ελέγχου) από τις οποίες αποτελείται 

η κεντρική μονάδα επεξεργασίας του υπολογιστή, τον τρόπο λειτουργίας τους καθώς και 

τρόπους υλοποίησής τους. 

- Τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του συστήματος μνήμης του 

υπολογιστή και τα χαρακτηριστικά τους. 

- Την ιεραρχία μνήμης (τι κερδίζουμε και που βασίζεται η επιτυχία της). 

- Την κρυφή μνήμη (τεχνικές οργάνωσης, τεχνικές προσκόμισης, τεχνικές αντικατάστασης 

και τεχνικές ενημέρωσης επόμενου επιπέδου). 

- Τρόπους οργάνωσης της κύριας μνήμης και τα χαρακτηριστικά τους (μέγεθος κύριας 

μνήμης, πλήθος δυαδικών ψηφίων ανά θέση μνήμης, ρυθμός μεταφοράς πληροφορίας). 

- Την έννοια της αρτηρίας, τα χαρακτηριστικά της και τα διάφορα είδη αρτηριών (αρτηρίες 

αποκλειστικής χρήσης. αρτηρίες κοινής χρήσης, αρτηρίες επεξεργαστή ? μνήμης, 

αρτηρίες συστήματος, αρτηρίες εισόδου/εξόδου, σύγχρονες και ασύγχρονες αρτηρίες). 

- Την έννοια της διαιτησίας και διάφορα είδη διαιτησίας. 

- Διάφορους τρόπους υλοποίησης της διαδικασίας εισόδου/εξόδου (προγραμματισμένη 

διαδικασία, διαδικασία που βασίζεται στη χρήση σημάτων διακοπής, άμεση προσπέλαση 

μνήμης). 

ΤΟΜΟΣ Γ΄: ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα γνωρίζουν: 

- Τις έννοιες και τη διαφορά μικροεπεξεργαστή, μικροϋπολογιστή και μικροελεγκτή. 

- Τη χρονική εξέλιξη των μικροεπεξεργαστών. 

- Τα βασικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπευτικών μικροεπεξεργαστών. 

- Τον τρόπο διασύνδεσης περιφερειακών μονάδων σε επεξεργαστή. 

- Να προγραμματίζουν σε συμβολική γλώσσα (για εξάσκηση χρησιμοποιείται η συμβολική 

γλώσσα του Intel 8085) 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Ψηφιακή Σχεδίαση Ι 

- Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι  

- Μικροεπεξεργαστές  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους με μέσο 

όρο μεγαλύτερο ή ίσο του 5 (πέντε) ο οποίος συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 
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της ΘΕ κατά 30%.  Προβιβάσιμος βαθμός ( ≥ 5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις ο οποίος 

συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%.  

Εμβόλιμη εξέταση στη Θ.Ε. ΠΛΗ21 

Στη Θ.Ε. ΠΛΗ21 διεξάγεται εμβόλιμη εξέταση ως εξής: 

- Η εξέταση διεξάγεται με την ολοκλήρωση της ύλης που περιλαμβάνεται στην Ψηφιακή 

Σχεδίαση Ι και ΙΙ, και την κατάθεση/διόρθωση της 2ης γραπτής εργασίας. 

- Η συμμετοχή στην εξέταση είναι προαιρετική, αλλά οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν 

εγκαίρως τη συμμετοχής τους σε αυτήν. 

- Ο κάθε φοιτητής που θα συμμετάσχει στην ενδιάμεση εξέταση θα κληθεί να αποδεχτεί ή 

να απορρίψει το βαθμό του πριν την τελική εξέταση. 

- Στην περίπτωση που ο φοιτητής αποδεχθεί το βαθμό της ενδιάμεσης εξέτασης (εφόσον 

βεβαίως έχει βαθμολογηθεί με άνω του 50%), αυτός βαρύνει κατά 35% το βαθμό της 

τελικής/επαναληπτικής εξέτασης. Επιπλέον, ο φοιτητής δεν θα εξεταστεί ξανά στην ύλη 

της Ψηφιακής Σχεδίασης Ι, ΙΙ. 

- Στην περίπτωση που ο φοιτητής απορρίψει το βαθμό της ενδιάμεσης εξέτασης τότε θα 

εξεταστεί κανονικά σε όλο το εύρος της ύλης της ενότητας στην τελική/επαναληπτική 

εξέταση. 

- Η διάρκεια της τελικής εξέτασης θα είναι μειωμένη κατά 35% για όσους φοιτητές 

διατηρήσουν το βαθμό της ενδιάμεσης εξέτασης. 

- Οι φοιτητές αναμένεται να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην ενδιάμεση εξεταστική έως 

την 31/12. 

 

ΠΛΗ22: ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ22  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 18  

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική  

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της Θ.Ε. είναι να γνωρίσει η/ο φοιτήτρια/τής τις 

διαφορετικές τεχνικές δικτύωσης των υπολογιστών, καθώς και τα μέσα και τους τρόπους 

επικοινωνίας και μετάδοσης της πληροφορίας. Η/Ο φοιτήτρια/τής θα γνωρίσει αρχικά τα φυσικά 

μέσα μετάδοσης και τις μεθόδους μετάδοσης του σήματος μέσα από αυτά (Τόμος Β: Ψηφιακές 

Επικοινωνίες). Στη συνέχεια, θα εισαχθεί στις έννοιες των δικτύων των υπολογιστών, στα 

πρωτόκολλα και στις αρχιτεκτονικές τους (Τόμος Γ: Δίκτυα Υπολογιστών Ι). Τέλος, θα ασχοληθεί 

σε βάθος με τη θεωρία της πληροφορίας και της κωδικοποίησής της, θέματα απαραίτητα για την 

αποδοτική και ασφαλή μετάδοση δεδομένων (Τόμος Α: Θεωρία Πληροφορίας και 

Κωδικοποίησης).  

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

 A) Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης 

- Κατανόηση των εννοιών της πληροφορίας, του μέτρου της πληροφορίας και Shannon και 

της εντροπίας 

- Υπολογισμός της εντροπίας και του ποσού της πληροφορίας τυχαίων γεγονότων και 

μεταβλητών.  

- Δημιουργία άμεσων κωδίκων 
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- Μοντελοποίηση διαφόρων τύπων διακριτών πηγών και εφαρμογή αλγορίθμων 

κωδικοποίησης συμβόλων πηγής συμπεριλαμβανομένου και του βέλτιστου κώδικα μιας 

πηγής. 

- Υπολογισμός της εντροπίας μια πηγής καθώς και τον πλεονασμό της πηγής αυτής (με ή 

χωρίς μνήμη) 

- Μέτρηση της χωρητικότητας ενός καναλιού επικοινωνίας (με ή χωρίς θόρυβο). 

- Επιλογή μεταξύ διαφόρων μοντέλων διακριτών καναλιών  

- Επεξήγηση της διαδικασίας ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών σε ένα κανάλι 

- Χρήση γραμμικών αλγορίθμων κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης και δημιουργίας 

των αντίστοιχων κωδίκων 

- Εκτίμηση της απόδοσης ενός κώδικα λαθών καθώς και της δυνατότητάς του διόρθωσης. 

 B) Ψηφιακές Επικοινωνίες 

- Κατανόηση της έννοιας των διακριτών σημάτων, μετασχηματισμών Fourier, σχημάτων 

αναλογικής και ψηφιακής διαμόρφωσης και δειγματοληψίας συνεχούς σήματος. 

- Έλεγχος περιοδικότητας ενός σήματος και υπολογισμός της περιόδου του. 

- Χρήση μετασχηματισμών Fourier για την εύρεση των συχνοτήτων ενός σήματος. 

- Εφαρμογή μεθόδων διαμόρφωσης για τη μεταφορά σήματος βασικής ζώνης σε άλλη 

ζώνης συχνοτήτων. 

- Υπολογισμός εύρους ζώνης διαμορφωμένου σήματος. 

- Χρήση φίλτρων για την αποκοπή ή διέλευση συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων. 

- Εφαρμογή θεωρήματος Nyqvist για την εύρεση της ελάχιστης συχνότητας 

δειγματοληψίας 

- Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. 

 Γ) Δίκτυα Υπολογιστών Ι 

- Κατανόηση της έννοιας των επιπέδων ΙΡ και OSI και οι λειτουργίες του κάθε επιπέδου. 

- Διάκριση μεταξύ δικτύων μεταγωγής κυκλώματος και μεταγωγής πακέτων και των 

αντίστοιχων πρωτοκόλλων τους. 

- Διάκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων δικτύων π.χ. Τοπικά Δίκτυα, Δίκτυα Ευρείας 

Περιοχής καθώς και των αντίστοιχων τεχνολογιών υλοποίησης π.χ. Ethernet, Token Ring, 

802.11 κλπ. 

- Εφαρμογή του αλγορίθμου κυκλικού πλεονασμού  

- Κατανόηση των διαφόρων πρωτοκόλλων πλαισίωσης και του τρόπου λειτουργίας του 

συγχρονισμού μεταξύ πομπού και δέκτη. 

- Επεξήγηση λειτουργίας των βασικών πρωτοκόλλων επανεκπομπής, ABP, Go-Back-N, και 

Selective Repeat. 

- Υπολογισμός της απόδοσης και του ρυθμού ροής των πρωτοκόλλων επανεκπομπής και 

σύγκριση μεταξύ των. 

- Κατανόηση της αρχιτεκτονικής και των λειτουργιών των αντίστοιχων πρωτοκόλλων 4 

χαρακτηριστικών τοπικών δικτύων (Ethernet 802.3, 802.5, FDDI και 802.11) 

- Υπολογισμός και σύγκριση της απόδοσης των τεσσάρων τοπικών δικτύων. 

- Διάκριση και εκτίμηση τριών μηχανισμών ελέγχου προσπέλασης του φυσικού μέσου. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης 

- Ψηφιακές Επικοινωνίες 

- Δίκτυα Υπολογιστών Ι  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.  
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Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  

 

ΠΛΗΨΙ Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Ι 

Κωδικός ΕΘΕ: ΠΛΗΨΙ 

Κύκλος: Πρώτος (1ος) 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6 

Τύπος ΕΘΕ: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός ΕΘΕ:  

Έτος που προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Προαπαιτούμενα: Ολοκλήρωση ή παράλληλη φοίτηση στη ΘΕ ΠΛΗ21 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική 

Γνωστικά αντικείμενα: 

1. Ψηφιακή Σχεδίαση 

2. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 

Σκοπός της εργαστηριακής ενότητας: Σκοπός της εργαστηριακής ενότητας ΠΛΗ ΕΘΕ Ι, είναι η 

εισαγωγή του/της φοιτητή/τριας στο υλικό (hardware) των υπολογιστικών συστημάτων. 

Συγκεκριμένα, αρχίζοντας από τα βασικά λογικά κυκλώματα γνωρίζουμε τις θεμελιώδεις δομικές 

μονάδες των ψηφιακών συστημάτων. Μαθαίνουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε τόσο 

συνδυαστικά όσο και ακολουθιακά κυκλώματα. Τα κυκλώματα αυτά αποτελούν τα βασικά 

δομικά στοιχεία κάθε υπολογιστικού συστήματος, την αρχιτεκτονική και τον προγραμματισμό 

των οποίων θα μελετήσουν οι φοιτητές στην ΠΛΗ ΕΘΕ ΙΙ. Η σχεδίαση θα βασιστεί σε χρήση 

εργαλείων σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων με χρήση σχηματικών διαγραμμάτων καθώς με 

χρήση γλώσσας περιγραφής υλικού VHDL (VHSIC Hardware Description Language). Η υλοποίηση 

αυτών και ο πειραματισμός με στοιχειώδη συστήματα θα γίνει με την χρήση αναπτυξιακής 

κάρτας εφοδιασμένης με ολοκληρωμένα FPGA (Field Programmable Gate Array ή συστοιχία 

επιτόπια προγραμματιζόμενων πυλών) και την κατάλληλη ροή εργαλείων προγραμματισμού. 

Αξιολόγηση: Ο μέσος όρος των βαθμών των τεσσάρων εργαστηριακών εργασιών λαμβάνεται 

υπόψη σε ποσοστό 30% για τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού. Ο βαθμός της δεύτερης φάσης 

(εργαστηριακής εξέτασης) λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% για τη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού. 

Η Εργαστηριακή Εξάσκηση πραγματοποιείται αποκλειστικά στο Εργαστήριο Ψηφιακών 

Συστημάτων στην Πάτρα και ολοκληρώνεται σε διάστημα δύο (2) συνεχόμενων ημερών. 

 ΠΛΗ24: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ24  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 18  

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική  

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι 

φοιτήτριες/τές έννοιες, εργαλεία και διαδικασίες που σχετίζονται με τη Σχεδίαση Λογισμικού. 

Επιμέρους στόχοι είναι να γνωρίσουν έννοιες σχετικές με μεταγλωττιστές και διερμηνευτές, να 
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μπορέσουν να κατασκευάσουν βασικά τμήματα ενός μεταγλωττιστή, να εξοικειωθούν με την 

αντικειμενοστραφή τεχνολογία και ανάλυση λογισμικού, να εισαχθούν στις βασικές έννοιες των 

εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού, να εκτεθούν στις βασικές έννοιες της διοίκησης σχηματισμών 

λογισμικού και της διασφάλισης ποιότητας λογισμικού και να μυηθούν στον αντικειμενοστραφή 

προγραμματισμό μαθαίνοντας παράλληλα τη γλώσσα προγραμματισμού Java. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Τόμος Α: Μεταγλωττιστές 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί: 

- Να εξηγήσει τι είναι ο μεταγλωττιστής και ο διερμηνευτής και να περιγράψει τα στάδια 

λειτουργίας αυτών 

- Να χρησιμοποιεί κανονικές εκφράσεις και αυτόματα για λεκτική ανάλυση 

- Να χρησιμοποιεί γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα και δένδρα ανίχνευσης για 

συντακτική ανάλυση 

- Να εφαρμόζει τεχνικές για top-down και bottom-up ανίχνευση 

- Να εφαρμόσει τεχνικές επεξεργασίας μιας γραμματικής ώστε αυτή να είναι κατάλληλη 

για recursive-descend και LL(1) ανίχνευση 

- Να υλοποιήσει λεκτικό και συντακτικό αναλυτή χρησιμοποιώντας τη γλώσσα 

προγραμματισμού Java 

- Να σχεδιάζει και να χειρίζεται ένα πίνακα συμβόλων 

- Να εξηγήσει και να κατασκευάσει συντακτικά κατευθυνόμενα μεταφραστικά σχήματα 

- Να περιγράψει αναπαραστάσεις ενδιάμεσου κώδικα και μηχανισμούς βελτίωσης αυτού 

- Να περιγράψει τις αρχές δημιουργίας τελικού κώδικα 

Τόμος Β: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ – Αντικειμενοστρεφής Ανάλυση και Σχεδίαση 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί: 

- Να περιγράψει και να εξηγήσει τις βασικές έννοιες της αντικειμενοστρεφούς τεχνολογίας 

λογισμικού (λογισμικό, εργαλεία, διαδικασίες, μεθοδολογίες, κύκλος ζωής κλπ) 

- Να γνωρίζει σε βάθος την αντικειμενοστρεφή μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού 

ICONIX και δευτερευόντως την Unified Process, καθώς και τις φάσεις, τις επαναλήψεις 

και τις δραστηριότητες που αυτές περιλαμβάνουν. 

- Να αναπτύξει εφαρμόζοντας την μεθοδολογία ICONIX ένα ολοκληρωμένο 

αντικειμενοστρεφές σύστημα λογισμικού υλοποιώντας τις δραστηριότητες που αυτή 

περιλαμβάνει 

- Να υλοποιήσει τις δραστηριότητες της Ανάλυσης εφαρμόζοντας την UML 

- Να σχεδιάσει περιπτώσεις χρήσης και τα αντίστοιχα διαγράμματα 

- Να σχεδιάσει το μοντέλο περιοχής προβλήματος 

- Να υλοποιήσει τις δραστηριότητες της Σχεδίασης 

- Να σχεδιάσει διαγράμματα ευρωστίας, ακολουθίας, κλάσεων, καταστάσεων, συστατικών 

λογισμικού, πακέτων λογισμικού και διάταξης 

- Να υλοποιήσει τις δραστηριότητες της Κωδικοποίησης με κάποια αντικειμενοστρεφή 

γλώσσα προγραμματισμμού 

- Να προβεί σε έλεγχο της ποιότητας (σύζευξη, συνοχή, κλπ) του συστήματος 

- Να ετοιμάσει τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης  

Τόμος Γ: Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ – Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί: 

- Να περιγράψει και να εξηγήσει τις βασικές έννοιες του αντικειμενοστρεφούς 

προγραμματισμού (κλάση, αντικείμενο, στιγμιότυπο, σχέση κληρονομικότητας, σχέση 

συνάθροισης κλπ) 
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- Να περιγράψει τη σύνταξη βασικών δομών και τελεστών της γλώσσας προγραμματισμού 

Java 

- Να υλοποιήσει κλάσεις, αντικείμενα, μεθόδους και σχέσεις χρησιμοποιώντας τη γλώσσα 

προγραμματισμού Java 

- Να υλοποιήσει απόκρυψη, υπερ-κάλυψη και πολυμορφισμό 

- Να υλοποιήσει μικρής και μεσαίας κλίμακας αντικειμενοστρεφή προγράμματα 

χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java 

- Να υλοποιήσει σύνδεση με αρχεία και Βάσεις Δεδομένων χρησιμοποιώντας τη γλώσσα 

προγραμματισμού Java 

- Να υλοποιήσει μηχανισμούς χειρισμού εξαιρέσεων χρησιμοποιώντας τη γλώσσα 

προγραμματισμού Java 

- Να υλοποιήσει πολύ-νηματικές εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη γλώσσα 

προγραμματισμού Java 

- Να υλοποιήσει γραφικά περιβάλλοντα και applets χρησιμοποιώντας τη γλώσσα 

προγραμματισμού Java 

Παράλληλα Κείμενα: Προγραμματισμός Έργων Πληροφορικής-Αντικειμενοστρεφείς 

Μεθοδολογίες 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί: 

- Να περιγράψει και να εξηγήσει τις βασικές έννοιες της διαχείρισης έργων πληροφορικής 

(έργο, φάσεις διαχείρισης, οργανωτικές δομές, αντικείμενο εργασιών,  

χρονοπρογραμματισμός, κτλ.). 

- Να διακρίνει τους εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης ενός έργου πληροφορικής όσο και 

των ανθρώπων που θα εκτελέσουν τα έργα αυτά. 

- Να περιγράψει τις διαδικασίες σχεδιασμού έργων και να τις χρησιμοποιήσει για την 

κατασκευή ενός δικτύου δραστηριοτήτων. 

- Να σχεδιάσει και να καταρτίσει το χρονοδιάγραμμα ενός έργου πληροφορικής με το 

διάγραμμα Gantt. 

- Να καταστρώσει τη χρονική ανάλυση ενός δικτύου δραστηριοτήτων με τις μεθόδους 

CPM, PERT. 

- Να εκτιμήσει την απαιτούμενη προσπάθεια ενός έργου πληροφορικής με τη μέθοδο Use 

Case Points. 

- Να διαχειριστεί και να εξισορροπήσει τους πόρους ενός έργου πληροφορικής. 

- Να περιγράψει και να εφαρμόσει τεχνικές εκτίμησης κόστους για να εκτιμήσει το κόστος 

ενός έργου πληροφορικής. 

- Να περιγράψει και να εξηγήσει τις βασικές αρχές της ποιότητας λογισμικού και να 

χρησιμοποιήσει μετρικές ποιότητας για την μέτρηση της ποιότητας ενός λογισμικού. 

- Να περιγράψει την έννοια του κινδύνου στην ανάπτυξη λογισμικού, και να  προβλέψει-

αντιμετωπίσει τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν σε ένα έργο πληροφορικής. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Μεταγλωττιστές 

- Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ 

- Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ - Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 
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εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  

 

ΠΛΗ30: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ EΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ30  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 18  

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική  

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της Θ.Ε. είναι ο εξής, όπως όλες οι επιστήμες, έτσι και η 

επιστήμη των υπολογιστών έχει τα δικά της βασικά ερωτήματα όπως: Τι είναι αλγόριθμος; Ποια 

προβλήματα είναι δυνατόν να λυθούν με υπολογιστές; Πότε ένας αλγόριθμος είναι πρακτικά 

υλοποιήσιμος; Σκοπός λοιπόν της Θ.Ε. είναι να μάθουν οι φοιτήτριες/τές τις απαντήσεις στα 

βασικά αυτά ερωτήματα. Οι απαντήσεις αυτές αποτελούν την κομψή και βασική θεμελίωση της 

επιστήμης υπολογιστών  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η θεματική Ενότητα ΠΛΗ30 αποτελείται από τρεις διακριτές 

υποενότητες 1) Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, 2) Θεωρία υπολογισμού και 3) Αυτόματα και 

Τυπικές Γλώσσες. Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα διαμερίζονται σε 3 βαθμίδες Α) Γνώση και 

Κατανόηση, Β) Δεξιότητες Εφαρμογής, Γ) Δεξιότητες Ανάλυσης και Σύνθεσης.  

 Α) Γνώση και Κατανόηση.  

 Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ οι φοιτήτριες/τές θα είναι ικανοί : 

- Να περιγράφουν απλούς αλγορίθμους σε ψευδοκώδικα και να εξηγούν τη λειτουργία 

τους, να χρησιμοποιούν ασυμπτωτικούς συμβολισμούς, να υπολογίζουν χρόνο εκτέλεσης 

χειρότερης περίπτωσης, να διατυπώνουν και επιλύουν αναδρομικές εξισώσεις να 

διατυπώνουν τις αρχές σχεδιασμού αλγορίθμων Διαίρει και βασίλευε, Απληστίας, 

Δυναμικού Προγραμματισμού και τις τεχνικές διάσχισης γραφημάτων Πρώτα σε Βάθος 

και Πρώτα σε Πλάτος. 

- Να περιγράφουν και να ορίζουν τυπικά μια μηχανή Turing και τις σχετικές με αυτή 

έννοιες (Υπολογισμοί, Συνάρτηση, Γραμματική Χωρίς Περιορισμούς, Μ-Αναδρομική 

Συνάρτηση), να καταγράφουν τα διαδοχικά βήματα υπολογισμού, να ορίζουν 

διαισθητικά και τυπικά την έννοια του αλγορίθμου, να διατυπώνουν το πρόβλημα του 

τερματισμού, να περιγράφουν την καθολική μηχανή Turing, να αναφέρουν μερικά 

γνωστά μη επιλύσιμα προβλήματα, να περιγράφουν τη διαδικασία της χελιδονοουράς 

και τις πολυπλοκότητες χρόνου, να ορίζουν τις κλάσεις πολυπλοκότητας χρόνου DTIME 

ΚΑΙ NTIME και τις κλάσεις P, NP, και EXP, να ορίζουν ισοδύναμα την κλάση NP μέσω ενός 

πολυωνυμικού επαληθευτή και σύντομου πιστοποιητικού, τις έννοιες της πληρότητας, 

της ευκολίας και της σκληρότητας προβλημάτων, να περιγράφουν το ρόλο και τη χρήση 

των αναγωγών, να ορίζουν τις κλάσεις πολυπλοκότητας χώρου PSPACE και EXPSPACE, τι 

είναι μια χώρο κατασκευάσιμη και μια χρόνο κατασκευάσιμη συνάρτηση, να 

διατυπώνουν και να αποδεικνύουν τα θεωρήματα ιεραρχίας χώρου και χρόνου, να 

περιγράφουν τον προσεγγιστικό αλγόριθμο, τι είναι μια πιθανοκρατική μηχανή Turing, 

να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των πιθανοκρατικών αλγορίθμων Monte Carlo και Las 

Vegas.  

- Να περιγράφουν την έννοια της γλώσσας, να περιγράφουν τις βασικές πράξεις τους και 

τι είναι κανονική έκφραση, να αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας μηχανής 

πεπερασμένων καταστάσεων και να περιγράφουν τη διαδικασία αναγνώρισης μιας 
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συμβολοσειράς, να ορίζουν ένα πεπερασμένο αυτόματο και να εξηγούν τι είναι η 

συνάρτηση μετάβασης, να περιγράφουν τη γλώσσα που γίνεται δεκτή από ένα 

αυτόματο, τη γλώσσα που γίνεται δεκτή από ένα μη ντετερμινιστικό αυτόματο, να 

αναφέρουν τι είναι το Λήμμα Άντλησης και πώς χρησιμοποιείται, τι είναι μια γραμματική 

ανεξάρτητη συμφραζόμενων (ΑΣ), τι είναι μεταβλητές, τερματικά σύμβολα και 

παραγωγές, να καταγράφουν βασικά χαρακτηριστικά ενός ΑΣ και να περιγράφουν τη 

διαδικασία αναγνώρισης μιας συμβολοσειράς, να εξηγούν πώς ορίζεται η συνάρτηση 

μετάβασης του, να αναφέρουν τα δύο είδη αναγνώρισης συμβολοσειρών καθώς και τις 

αντίστοιχες γλώσσες που γίνονται δεκτές από αυτά τα αυτόματα, να αναφέρουν πώς 

ορίζεται ένα ντετερμινιστικό αυτόματο στοίβας, τι είναι το Λήμμα Άντλησης και πως 

χρησιμοποιείται, πώς μπορεί να μετατραπεί μια γραμματική σε μια ισοδύναμη που δεν 

περιέχει μοναδιαίους κανόνες και να εξηγούν πώς χρησιμοποιείται το Λήμμα Άντλησης 

για γραμματικές ανεξάρτητες συμφραζομένων. 

 Β) Δεξιότητες Εφαρμογής. Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ οι φοιτήτριες/τές θα είναι ικανές/οί να: 

- Να χρησιμοποιούν την ασυμπτωτική ανάλυση σε υπολογισμούς πολυπλοκότητας 

επαναληπτικών και αναδρομικών αλγορίθμων, να υπολογίζουν ακριβείς ασυμπτωτικές 

εκτιμήσεις για τη λύση αναδρομικών εξισώσεων, να εφαρμόζουν τη μέθοδο «διαίρει και 

βασίλευε» για την επίλυση προβλημάτων ενδιάμεσου βαθμού δυσκολίας, να 

εφαρμόζουν τη μέθοδο του δυναμικού προγραμματισμού και τη μέθοδο της, να 

αναπαριστούν ένα γράφημα με την λίστες γειτονιάς και τον πίνακα γειτονιάς, να 

εφαρμόζουν τις τεχνικές Ψαξίματος Πρώτα σε Βάθος και του Ψαξίματος Πρώτα σε 

Πλάτος. 

- Να αποδεικνύουν ότι το πρόβλημα τερματισμού είναι μη επιλύσιμο με τη μέθοδο της 

διαγωνιοποίησης, να αποδεικνύουν σημαντικές ιδιότητες των Turing αποφασίσιμων και 

των Turing αποδεκτών γλωσσών, να αποδεικνύουν ότι είναι NP- πλήρες το πρόβλημα της 

ικανοποιησιμότητας SAT, να αποδεικνύουν ότι ένα πρόβλημα είναι Turing αποφασίσιμο 

ή όχι, να κατατάσσουν ένα πρόβλημα στις κλάσεις P, NP και NPC, να αποδεικνύουν την 

ύπαρξη PSPACE- πλήρη προβλημάτων με αναγωγές πολυωνυμικού χρόνου (πρόβλημα 

QSAT), να κατατάσσουν προβλήματα στις κλάσεις λογαριθμικού χρόνου.  

- Να αποδεικνύουν τις ιδιότητες κλειστότητας κανονικών γλωσσών κάτω από ένωση, τομή, 

παράθεση και αστερίσκο Kleene, να αποδεικνύουν αν δύο εκφράσεις αντιστοιχούν στην 

ίδια γλώσσα, να εξηγούν γιατί κάθε πεπερασμένη γλώσσα είναι κανονική, να 

αποδεικνύουν αν μια γλώσσα είναι κανονική ή όχι, να μετατρέπουν ένα μη 

ντετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο σε ντετερμινιστικό, να αποδεικνύουν αν μια 

γλώσσα είναι ανεξάρτητη συμφραζόμενων ή όχι, να σχεδιάζουν αυτόματα στοίβας, να 

εφαρμόζουν το Λήμμα άντλησης για γλώσσες ανεξάρτητες συμφραζομένων. 

 Γ) Δεξιότητες Ανάλυσης και Σύνθεσης. Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ οι φοιτήτριες/τές θα είναι 

ικανές/οί: 

- Να επιλέγουν τον καταλληλότερο αλγόριθμο για μια συγκεκριμένη κατηγορία 

στιγμιότυπων, να συγκρίνουν την τάξη μεγέθους δύο συναρτήσεων με χρήση 

ασυμπτωτικού συμβολισμού, να αποδεικνύουν ότι ένας άπληστος αλγόριθμος 

υπολογίζει τη βέλτιστη λύση, να χρησιμοποιούν τις μεθόδους διαίρει και βασίλευε, 

απληστίας και δυναμικού, να σχεδιάζουν αλγόριθμους διαίρει και βασίλευε, άπληστους 

αλγόριθμους και αλγόριθμους δυναμικού προγραμματισμού, να αιτιολογούν 

πολύπλοκους αλγόριθμους και να υπολογίζουν την πολυπλοκότητά τους, να συνθέτουν ή 

τροποποιούν γνωστούς αλγορίθμους για την επίλυση προβλημάτων. 
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- Να σχεδιάζουν απλές μηχανές Turing που εκτελούν ζητούμενους υπολογισμούς ή που 

αποδέχονται ή που αποφασίζουν δεδομένες γλώσσες, να διαχωρίζουν τα προβλήματα σε 

επιλύσιμα και μη, να συσχετίζουν την πολυπλοκότητα χρόνου μεταξύ διαφόρων 

παραλλαγών μηχανής Turing, να συνθέτουν αποτελεσματικά τις βασικές μηχανές Turing 

για να δημιουργούν πιο πολύπλοκες, να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της διαδικασίας 

της χελιδονοουράς, να αναγάγουν ένα προβλήματος γνωστής πολυπλοκότητας σε άλλο 

και να προσδιορίζουν έτσι την πολυπλοκότητα του δεύτερου, να συσχετίζουν τις δύο 

βασικές κλάσεις πολυπλοκότητας χώρου και τον τρόπο που αυτές σχετίζονται μεταξύ 

τους με το θεώρημα Savitch. 

- Να εντοπίζουν την κανονική έκφραση που αντιστοιχεί σε κάποια γλώσσα, να εξηγούν 

γιατί οι κανονικές γλώσσες είναι κλειστές ως προς τις πράξεις τομή, ένωση, συνένωση 

και αστέρι Kleene, να κατασκευάζουν για κάθε κανονική έκφραση ένα αυτόματο που 

αναγνωρίζει την αντίστοιχη γλώσσα αλλά και για κάθε αυτόματο μια έκφραση που 

περιγράφει τη γλώσσα που γίνεται δεκτή από αυτό, να μετατρέπουν ένα μη 

ντετερμινιστικό αυτόματο σε ένα ντετερμινιστικό που δέχεται την ίδια γλώσσα, να 

εξηγούν πότε μια γραμματική είναι διφορούμενη, να μετατρέπουν ένα αυτόματο σε μια 

κανονική γραμματική και αντίστροφα, να δικαιολογούν την αναγνώριση από τα 

αυτόματα στοίβας των γλωσσών ανεξάρτητων συμφραζόμενων, να αναπτύσσουν 

αλγόριθμους επίλυσης προβλημάτων απόφασης για κανονικές γλώσσες και γλώσσες 

ανεξάρτητες συμφραζομένων.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 

- Θεωρία Υπολογισμού 

- Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες  

Προαπαιτούμενα: Οι φοιτήτριες/τές μπορούν να δηλώνουν μαζί τις Θ.Ε. ΠΛΗ12 και ΠΛΗ20 ή 

ΠΛΗ20 και ΠΛΗ30, εφόσον έχουν δηλώσει κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος την ΠΛΗ12 ή 

την ΠΛΗ20 αντίστοιχα και την επαναλαμβάνουν με υποχρέωση μόνο τελικών εξετάσεων.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΛΗ31: TΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ31  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 18  

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική  

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος στόχος της Θ.Ε. είναι να γνωρίσουν οι φοιτήτριες/τές την 

Πληροφορική ως μια εφαρμοσμένη επιστήμη, η οποία προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα 

ανάμεσα στον άνθρωπο και τις μηχανές. Ακόμη και σήμερα, αν και η επιστήμη αυτή έχει 

εμφανίσει αλματώδη ανάπτυξη, δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

απαλλαγμένους από τα κλασσικά μειονεκτήματα μιας μηχανής. Έτσι, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, 

δεν υπάρχουν σήμερα μηχανές που είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με τον άνθρωπο σε φυσική 

γλώσσα, να απαντούν σε ερωτήσεις για διάφορα συγκεκριμένα προβλήματα (εκτός αν είναι 
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εφοδιασμένοι με μια κατάλληλη μέθοδο επίλυσης) ή να αποκτούν εμπειρίες και να μαθαίνουν 

από τις αποτυχίες και τα λάθη τους. Η περιοχή της επιστήμης που ασχολείται με αυτού του 

είδους τα προβλήματα καλείται Τεχνητή Νοημοσύνη και έχει ως κύριο στόχο της να γίνει ο 

υπολογιστής πιο έξυπνος και κατ' επέκταση πιο χρήσιμος, αφού θα είναι σε θέση να 

ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα στις ανάγκες και τις επιθυμίες του ανθρώπου. Από αυτή τη 

σκοπιά, Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) ονομάζεται η μελέτη των τεχνικών και των διεργασιών, που 

δίνουν σε ένα υπολογιστή τη δυνατότητα να αποκτά διανοητικές ικανότητες ανάλογες με αυτές 

που διαθέτει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Υπολογιστική Νοημοσύνη (ΥΝ) είναι το τμήμα της ΤΝ, το 

οποίο προέρχεται από την προσπάθεια εξομοίωσης νοητικών και γενετικών λειτουργιών των 

έμβιων όντων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα Νευρωνικά Δίκτυα (ΝΔ) και οι Γενετικοί 

αλγόριθμοι (ΓΑ). 

Σκοπός της Θ.Ε. είναι να εισάγει αρχικά τη/ον φοιτήτρια/τή στις έννοιες και τις βασικές αρχές της 

ΤΝ, την εφαρμογή της στην επίλυση προβλημάτων και την τεχνολογία των Εμπείρων 

Συστημάτων. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι δύο υποενότητες της ΥΝ, δηλαδή τα ΝΔ και οι 

ΓΑ. Οι φοιτήτριες/τές θα εκπαιδευθούν αρχικά στις βασικές αρχές και έννοιες της ΥΝ, πριν 

μελετήσουν ειδικότερα ζητήματα (όπως η εκπαίδευση των ΝΔ και η εφαρμογή των γενετικών 

τελεστών για την εξέλιξη των ΓΑ) και περιοχές εφαρμογής των μεθοδολογιών που αυτή 

περιλαμβάνει. Εκτός από τη μετάδοση γνώσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων εφαρμογής των 

μεθοδολογιών της Τεχνητής Νοημοσύνης, η Θ.Ε. στοχεύει στην υιοθέτηση εκ μέρους των 

φοιτητριών/τών θετικής στάσης σχετικά με την ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών της ΤΝ σε 

πραγματικά προβλήματα. Ο απώτερος στόχος είναι η ολοκλήρωση των παραπάνω γνώσεων με 

την καθοδήγηση της/ου φοιτήτριας/τή για την ανάπτυξη υβριδικών Έμπειρων Συστημάτων, που 

συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των κλασικών τεχνικών της ΤΝ με αυτά των προηγμένων τεχνικών 

της ΥΝ. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της ΠΛΗ31 η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί: 

- να δρομολογεί τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος με την εκλογή της κατάλληλης 

αναπαράστασης για το χώρο καταστάσεων και να εφαρμόζει τους βασικούς 

(εξαντλητικούς, ευρετικούς) αλγόριθμους αναζήτησης 

- να αναπαριστά γνώση χρησιμοποιώντας κατηγορηματική λογική και να μετασχηματίζει 

τη γνώση αυτή με τρόπο που να επιδέχεται συμπερασματολογία μέσω αναγωγής 

- να επιλύει ένα πρόβλημα αναζήτησης ή βελτιστοποίησης με χρήση γενετικών 

αλγορίθμων, κάνοντας κατάλληλες εκλογές κωδικοποίησης και γενετικών τελεστών 

- να επιλέγει πειραματικά την κατάλληλη αρχιτεκτονική ενός νευρωνικού δικτύου για την 

επίλυση ενός προβλήματος ταξινόμησης ή πρόβλεψης 

- να χρησιμοποιεί κατάλληλα προγραμματιστικά εργαλεία ή περιβάλλοντα για την 

υλοποίηση των παραπάνω τεχνικών 

- να συνδυάζει τεχνικές αναπαράστασης, αναζήτησης, πρόβλεψης και 

συμπερασματολογίας ώστε να μπορεί να αναπτύξει συστήματα που χρησιμοποιούν 

υβριδικές προσεγγίσεις 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα 

- Νευρωνικά Δίκτυα και Εφαρμογές 

- Γενετικοί Αλγόριθμοι και Εφαρμογές  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 
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εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  

 

ΠΛΗΨΙΙ Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων ΙΙ 

Κωδικός ΕΘΕ: ΠΛΗΨΙΙ 

Κύκλος: Δεύτερος (2ος) 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6 

Τύπος ΕΘΕ: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός ΕΘΕ:  

Έτος που προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Προαπαιτούμενα: να έχει προηγηθεί εγγραφή στην ΕΘΕ ΠΛΗΨΙ 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική 

Γνωστικά αντικείμενα: 

1. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 

2. Μικροεπεξεργαστές 

Σκοπός της εργαστηριακής ενότητας: Σκοπός της εργαστηριακής ενότητας ΠΛΗ ΕΘΕ ΙΙ που 
αποτελεί συνέχεια της ΠΛΗ ΕΘΕ Ι, είναι η εισαγωγή του/της φοιτητή/τριας σε θέματα 
αρχιτεκτονικής υπολογιστών με το σχεδιασμό υλικού (hardware) υπολογιστικών συστημάτων με 
τη χρήση της γλώσσας περιγραφής υλικού VHDL. Η δομή της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας, 
η μνήμη και οι τρόποι εισόδου-εξόδου των δεδομένων είναι τα θέματα που διαπραγματεύεται 
το πρώτο μέρος της ενότητας. Στο δεύτερο μέρος, ασχολούμαστε με τους μικροεπεξεργαστές και 
τον προγραμματισμό αυτών σε συμβολική γλώσσα (assembly) και γλώσσα υψηλότερου επιπέδου 
C. 
Προαπαιτούμενα: Ο δεύτερος κύκλος σπουδών προσφέρεται στο 3ο έτος. Δικαίωμα 

παρακολούθησης της Ε.Θ.Ε. έχουν όσοι/ες φοιτητές/ήτριες έχουν ολοκληρώσει ή φοιτούν 

παράλληλα στη Θ.Ε. ΠΛΗ21. Για την εγγραφή στο δεύτερο κύκλο πρέπει να έχει υποχρεωτικά 

προηγηθεί εγγραφή στον πρώτο κύκλο σπουδών. 

Αξιολόγηση: Ο μέσος όρος των βαθμών των τεσσάρων εργαστηριακών εργασιών λαμβάνεται 

υπόψη σε ποσοστό 30% για τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού. Ο βαθμός της δεύτερης φάσης 

(εργαστηριακής εξέτασης) λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% για τη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού. 

 
Η Εργαστηριακή Εξάσκηση πραγματοποιείται αποκλειστικά στο Εργαστήριο Ψηφιακών 
Συστημάτων στην Πάτρα και ολοκληρώνεται σε διάστημα δύο (2) συνεχόμενων ημερών. 
 

ΠΛΗ23: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ23  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20  

Τύπος Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν υποχρεωτική αντί των ΠΛΗ40 ή ΠΛΗ42 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός της Θ.Ε. είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με 

τις βασικές εννοιολογικές και τεχνολογικές εκδοχές των υπηρεσιών τηλεματικής και διαδικτύων, 

καθώς και η ενίσχυση του προβληματισμού αναφορικά με τις ψυχοκοινωνιολογικές προεκτάσεις 

των παραπάνω υπηρεσιών. Απώτερος στόχος του εγχειρήματος είναι η συγκρότηση πυρήνων 

ευαισθητοποιημένων και κριτικών πολιτών στον κυβερνοχώρο, η ανάδυση και ανάδειξη του 

εύρους των διαθέσιμων τεχνολογικών επιλογών και η τοποθέτηση αυτών στα πλαίσια των 
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προτεινόμενων κυρίαρχων αλλά και εναλλακτικών κοινωνικών, ιστορικών και οικονομικών 

εκδοχών για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Η προοπτική αυτή στοχεύει να κερδίσει ακόμη και 

όσους αντιστέκονται στην κυριαρχία της πληροφορικής και στις προοπτικές της, μέσα από 

κριτικές θεωρήσεις των διαδρομών και επιτευγμάτων της τελευταίας.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, οι 

φοιτήτριες/τές θα μπορούν να: 

- Εξηγούν και παρουσιάζουν τις βασικές αρχές των σύγχρονων δικτύων και υπηρεσιών 

τηλεματικής. 

- Αναλύουν και σχεδιάζουν ασύρματα και κινητά (GSM, UMTS κ.α.) δίκτυα. 

- Εξηγούν τα σχήματα διευθυνσιοδότησης του Internet. 

- Διακρίνουν τους αλγόριθμους δρομολόγησης και τα πρωτόκολλα του Internet. 

- Συσχετίζουν τις υπηρεσίες τηλεματικής με κατανεμημένη αντικειμενοστραφή τεχνολογία 

και αρχιτεκτονική προσανατολισμένη προς τις υπηρεσίες. 

- Συζητούν την αρχιτεκτονική του Παγκόσμιου Ιστού (WWW). 

- Συνθέτουν μεθόδους του πρωτοκόλλου HTTP. 

- Δημιουργούν απλές ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας HTML και CSS. 

- Κατασκευάζουν δυναμικές εφαρμογές του Παγκόσμιου Ιστού εισάγοντας σενάρια από 

την πλευρά του πελάτη (JavaScript) και από την πλευρά του εξυπηρετητή (PHP) σε HTML 

κώδικα. 

- Ολοκληρώνουν σενάρια από την πλευρά του εξυπηρετητή (PHP) με Βάσεις Δεδομένων 

(MySQL). 

- Σχεδιάζουν την περιγραφή δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό με XML.  

- Μετασχηματίζουν XML περιγραφές με χρήση XSL. 

- Μετρούν και αξιολογούν την απόδοση του Internet και του Παγκόσμιου Ιστού. 

- Αναλύουν τις τεχνικές προσωρινής αποθήκευσης (caching) και διαμεσολάβησης (proxy) 

στον Παγκόσμιο Ιστό. 

- Εξηγούν τους μηχανισμούς αναζήτησης και ασφάλειας στον Παγκόσμιο Ιστό. 

- Συζητούν την αυξανόμενη και διαφοροποιούμενη κοινωνική επίδραση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Τηλεματική 

- Διαδίκτυα - Ιστός (Web) 

- Υπολογιστές και Κοινωνία, Information society  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  

  

ΠΛΗ32: ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ32  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20  

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής  

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
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Γενική Περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της Θ.Ε. είναι να δώσει γνώσεις και τεχνικές  για τη λήψη 

αποφάσεων.  Εστιάζει στη   Μοντελοποίηση Συνεχών και Διακριτών Συστημάτων και στην  

προσομοίωση,  στην ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων και στην σχεδίαση αλγοριθμικών  

τεχνικών  επίλυσής  τους, όπως η μέθοδος simplex και η μέθοδος των ελλειψοειδών. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Η θεματική ενότητα ΠΛΗ32 αποτελείται από τρεις διακριτές 

υποενότητες: 1) Μοντελοποίηση και Προσομοίωση, 2) Θεμέλια Γραμμικού προγραμματισμού, 3) 

Αλγόριθμοι Γραμμικού Προγραμματισμού και Θεωρία Παιγνίων. Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα 

περιλαμβάνουν Α) Γνώση και Κατανόηση, Β) Δεξιότητες Εφαρμογής, Γ) Δεξιότητες Ανάλυσης και 

Σύνθεσης.  

Α) Γνώση και Κατανόηση.  

Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ οι φοιτήτριες/τές θα είναι ικανές/οί: 

- Να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στην εξομοίωση και προσομοίωση, να διακρίνουν 

αν μια δραστηριότητα είναι προσδιορισμένη ή στοχαστική, να προσδιορίζουν τις 

εξισώσεις που περιγράφουν ένα φυσικό σύστημα, γνωρίζοντας τους νόμους που το 

διέπουν, να κατασκευάζουν ένα μαθηματικό μοντέλο, να αναλύουν ένα σύστημα μέσω 

του μοντέλου του, μεταβάλλοντας τις παραμέτρους του συστήματος και να εντοπίζουν 

τα σημεία ισορροπίας ενός συστήματος. 

- να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα σε ανεξάρτητα και εξαρτημένα γεγονότα, να 

αναφέρουν τα συστατικά ενός δικτύου Petri, να μοντελοποιούν  ένα σύστημα με ένα 

δίκτυο Petri, να διακρίνουν τις γλώσσες προσωμοίωσης και να επιλέγουν μια γλώσσα 

προσωμοίωσης, να διακρίνουν μεθόδους παραγωγής τυχαίων και ψευδοτυχαίων 

αριθμών, να γνωρίζουν μεθόδους ανάλυσης των αποτελεσμάτων προσωμοίωσης,  να 

διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα σε συλλογή ανεξάρτητων και εξαρτημένων δεδομένων. 

- Να γνωρίζουν την μέθοδο simplex και την θεμελίωση αυτής, να αναγνωρίζουν την 

ύπαρξη δεσμών μεταξύ των μεταβλητών ενός προβλήματος γραμμικού 

προγραμματισμού, να αξιοποιούν τις δυνατότητες και τα πορίσματα της θεωρίας 

δυϊσμού,  να προσδιορίζουν τη βέλτιστη λύση ενός προβλήματος από τη βέλτιστη λύση 

του δυϊκού του, να γνωρίζουν βασικές τεχνικές ανάλυσης ευαισθησίας,  να γνωρίζουν 

την μέθοδο των ελλειψοειδών, να γνωρίζουν τις μεθόδους εσωτερικού σημείου και να 

γνωρίζουν βασικά στοιχεία της θεωρίας παιγνίων. 

Β)  Δεξιότητες  Εφαρμογής.  

Μετά την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/τές θα είναι  ικανές/οί :  

- Να εξηγούν πως λειτουργούν οι μηχανισμοί ελέχγου του χρόνου κατά την προσωμοίωση, 

να συσχετίζουν τους  Μηχανισμούς  Ροής Χρόνου με τις  μεθόδους  προσωμοίωσης,  να 

εφαρμόζουν μια μέθοδο παραγωγής τυχαίων δειγμάτων για την παραγωγή δειγμάτων 

που ακολουθούν συγκεκριμένη κατανομή. 

- Να διαμορφώνουν μαθηματικά μοντέλα για την περιγραφή προβλημάτων της 

καθημερινής ζωής, να εφαρμόζουν την μέθοδο simplex για τη λύση γενικών  

προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού και  να προσδιορίζουν βέλτιστες 

εναλλακτικές λύσεις όταν υπάρχουν.  

- Να κατασκευάζουν ένα μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού, να εφαρμόζουν 

προχωρημένες τεχνικές για τον προσδιορισμό και την ανάλυση της λύσης προβλημάτων 

γραμμικού προγραμματισμού, να εφαρμόζουν τεχνικές οι οποίες  αποτρέπουν το 

ενδεχόμενο κυκλισμού  της μεθόδου simplex, να εφαρμόζουν τη μέθοδο των 

ελλειψοειδών για την επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού.  

Γ) Δεξιότητες  Ανάλυσης και  Σύνθεσης.  

Μετά την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/τές θα είναι ικανές/οί:  
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- Να μοντελοποιούν ένα σύστημα με ένα δίκτυο petri, να αναλύουν ένα σύστημα μέσω 

του μοντέλου του μεταβάλλοντας τις παραμέτρους του συστήματος, να γράφουν ένα 

προγράμματα προσωμοίωσης σε  GPSS, να εξηγούν γιατί η μέθοδος  Monte Carlo 

αναφέρεται  και ως  προσωμοίωση Monte Carlo. 

- Να λύνουν γραφικά μοντέλα γραμμικού προγραμματισμού στο χώρο των δύο 

διαστάσεων, να χρησιμοποιούν τις τεχνικές της ανάλυσης ευαισθησίας και του 

παραμετρικού προγραμματισμού  εξετάζοντας τη συμπεριφορά της βέλτιστης λύσης 

ενός προβλήματος. 

- Να χρησιμοποιούν για την αποτίμηση των μεταβλητών κανόνες οδήγησης, οι οποίοι 

ενσωματώνονται ως εναλλακτικές δυνατότητες στους εμπορικούς κώδικες και αυξάνουν 

την υπολογιστική ταχύτητα της μεθόδου simplex, να αναπτύσσουν θεωρίες παιγνίων 

ρυθμίζοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ δύο ή περισσότερων παικτών στη βάση 

ορθολογικών κριτηρίων. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Μοντελοποίηση και Προσομοίωση 

- Θεμέλια Γραμμικού Προγραμματισμού 

- Γραμμικός Προγραμματισμός και Θεωρία Παιγνίων  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΛΗ35: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ35  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20  

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής  

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Ασφάλεια Υπολογιστών 

Με τη επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές, 

- Θα γνωρίζουν τη βασική ορολογία της επιστημονικής αυτής περιοχής 

- Θα γνωρίζουν τα βασικά θέματα Ασφάλειας Λειτουργικών Συστημάτων 

- Θα μπορούν να αναπτύξουν και να διαχειριστούν τεχνικές ελέγχου προσπέλασης 

- Θα μπορούν να προστατεύσουν ένα πληροφοριακό σύστημα από ιομορφικό λογισμικό 

- Θα κατανοούν και εφαρμόζουν μεθόδους αποτίμησης επικινδυνότητας 

- Θα γνωρίζουν βασικά νομικά θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων  

- Θα μπορούν να αναπτύξουν το Σχέδιο Ασφάλειας ενός Πληροφοριακού Συστήματος 

Ασφάλεια Δικτύων 

Με τη επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές, 

- Θα γνωρίζουν την βασική ορολογία της επιστημονικής αυτής περιοχής 

- Θα κατανοούν την αρχιτεκτονική ασφάλειας δικτύων OSI 

- Θα μπορούν να διαχειρίζονται ζητήματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο 

- Θα γνωρίζουν πώς να εφαρμόσουν τεχνικές ασφάλεια στο επίπεδο εφαρμογής 
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- Θα μπορούν να διαχειριστούν επιλεγμένα συστήματα ασφάλειας εφαρμογών 

- Θα γνωρίζουν βασικά νομικά θέματα προστασίας απόρρητου επικοινωνιών  

Κρυπτογραφία 

Με τη επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές, 

- Θα γνωρίζουν την βασική ορολογία της επιστημονικής αυτής περιοχής 

- Θα γνωρίζουν το βασικό μαθηματικό υπόβαθρο της Κρυπτογραφίας 

- Θα γνωρίζουν δυνατότητες και περιορισμούς των σύγχρονων κρυπτοσυστημάτων 

- Θα μπορούν να διαχειρίζονται ένα κρυπτοσύστημα 

- Θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές υπογραφές 

- Θα γνωρίζουν βασικά νομικά θέματα χρήσης εφαρμογών Κρυπτογραφίας  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Ασφάλεια Υπολογιστών 

- Ασφάλεια Δικτύων     

- Κρυπτογραφία  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΛΗ36: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ36  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20  

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής  

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η ΠΛΗ36 προσφέρει, τόσο βασική, όσο και προηγμένη γνώση 

δικτύων και υπηρεσιών σχετική με τρεις βασικούς άξονες:  

Ο πρώτος άξονας επικεντρώνεται στο καθαρό δικτυακό κομμάτι, όπως αυτό απεικονίζεται μέσω 

των πρωτοκόλλων IP και TCP. Σ' αυτό το πλαίσιο, η προσφερόμενη γνώση καλύπτει το Ethernet 

και τις δομικές αρχές λειτουργίας, την διασύνδεση δικτύων με μεταγωγείς και δρομολογητές, την 

ανάλυση του IP πακέτου, τις βασικές έννοιες της κατάτμησης και της διευθυνσιοδότησης, τα 

πρωτόκολλα IPv6 και IPsec, τις διαδικασίες και του βασικούς αλγορίθμους δρομολόγησης (όπως 

Bellman-Ford και Dijkstra), την ενδο-τομειακή (RIP και OSPF) και την δια-τομειακή δρομολόγηση 

(BGP).  

Ο δεύτερος άξονας αφορά θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό δικτύων με εκκίνηση τους τύπους 

των δικτύων, τις βασικές αρχιτεκτονικές και τα αντίστοιχα εργαλεία σχεδιασμού σχετικά με 

ανάλυση απωλειών και καθυστέρησης, τα μοντέλα M/M/, Μ/G/1, και Erlang, τους βασικούς 

αλγορίθμους γράφων, της γεφύρωσης, του ελαχίστου δένδρου επικάλυψης, του συντομότερου 

μονοπατιού, και του επιμερισμού της χωρητικότητας των συνδέσεων σε ροές. 

Ο τρίτος άξονας επεκτείνει την γνώση πέρα από τα δίκτυα IP σε άλλου τύπου δίκτυα και 

υπηρεσίες, με έμφαση στα φωτονικά, τα ασύρματα, τα κινητά και τα δορυφορικά δίκτυα. 

Επιπρόσθετα, καλύπτει ευρύτερα θέματα σχετικά με τα περιβάλλοντα ανάπτυξης δικτύων και 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 
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Οι παραπάνω τρεις άξονες συνοδεύονται με πρακτική εξάσκηση σε κατάλληλα εργαλεία 

ανοιχτού κώδικα που συμπληρώνουν την θεωρητική γνώση. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Δίκτυα υπολογιστών ΙΙ (πρωτόκολλα, πρότυπα,Interfaces)        

- Νέες κατευθύνσεις δικτύων και υπηρεσιών (mobile,photοnic)  

- Ζητήματα σχεδίασης δικτύων  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΛΗ37: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ37  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20  

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής  

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γενική Περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η μελέτη των ζητημάτων 

ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση. Τα βασικά 

σημεία στα οποία εστιάζει η ύλη της θεματικής ενότητας είναι: η διδασκαλία με τη βοήθεια 

υπολογιστή, οι θεωρίες μάθησης, το εκπαιδευτικό λογισμικό, τα ανοικτά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα, η θέση της πληροφορικής στην εκπαίδευση, η διδακτική της πληροφορικής, ο 

προγραμματισμός ως αντικείμενο εκπαίδευσης, η σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού, τα 

μοντέλα και τα εργαλεία ανάπτυξης, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού, η 

πρωτοτυποποίηση και ο ποιοτικός έλεγχος. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

ΤΟΜΟΣ 1: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

α) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα 

γνωρίζουν: 

- τη θέση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση ως γνωστικό αντικείμενο και ως εργαλείο 

διδασκαλίας και μάθησης (μοντέλα και θεωρητικές προσεγγίσεις) 

- τη θέση της Πληροφορικής στην ελληνική Εκπαίδευση (προγράμματα σπουδών, 

διδακτικές προσεγγίσεις) 

- τις βασικές έννοιες που συγκροτούν το γνωστικό πεδίο της Διδακτικής της Πληροφορικής 

- τον ρόλο της προγραμματιστικής δραστηριότητας ως αντικείμενο εκπαίδευσης 

- ειδικά θέματα διδακτικής της πληροφορικής και ιδιαίτερα του δομημένου και του 

οντοκεντρικού προγραμματισμού  

β) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα 

κατανοούν: 

- τον ρόλο της πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο στην εκπαίδευση  

- τις βασικές διδακτικές προσεγγίσεις της Πληροφορικής καθώς και των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής 

εκπαίδευσης 

γ) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν: 
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- να σχεδιάζουν διδακτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια για τη διδασκαλία 

του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής  

- να χρησιμοποιούν κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά στη διδασκαλία της 

Πληροφορικής 

- να εφαρμόζουν και να αξιολογούν διδακτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια 

για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής 

ΤΟΜΟΣ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

α) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα 

γνωρίζουν: 

- τις προσεγγίσεις και τα θεωρητικά μοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση 

- την εξέλιξη της θέσης της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών στην εκπαίδευση  

- τα διάφορα είδη εκπαιδευτικού λογισμικού  

- τις κατηγορίες των εκπαιδευτικών λογισμικών και των υπολογιστικών περιβαλλόντων 

υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης  

- τις θεωρίες μάθησης και τις διδακτικές στρατηγικές με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση (συμπεριφορισμός, εποικοδομισμός, 

κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση)  

- βασικές αρχές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης χρήστη - υπολογιστή  

- βασικές αρχές σχεδίασης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού  

β) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα 

κατανοούν: 

- την έννοια του εκπαιδευτικού λογισμικού και τη χρησιμότητά του στην εκπαιδευτική 

πράξη  

- την έννοια του ανοικτού υπολογιστικού περιβάλλοντος και τη χρησιμότητά του στη 

διδασκαλία και τη μάθηση 

- βασικά ζητήματα σχεδίασης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού  

 

γ) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα 

μπορούν: 

- να χρησιμοποιούν κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά στη διδασκαλία των επιμέρους 

γνωστικών αντικειμένων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

- να χρησιμοποιούν περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη διδασκαλία και τη 

μάθηση 

- να κρίνουν αποτελεσματικά τις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση 

- να σχεδιάζουν διδακτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια για τη διδασκαλία 

και τη μάθηση σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών  

- να σχεδιάζουν διδακτικές δραστηριότητες με τη χρήση περιβαλλόντων e-learning  

ΤΟΜΟΣ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

α) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα γνωρίζουν: 

- τις αρχές διδακτικής σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού  

- τις αρχές σχεδίασης οθόνης, διεπαφής, πλοήγησης, περιεχομένου και αλληλεπίδρασης  

- τα μοντέλα ανάπτυξης εκπαιδευτικών λογισμικών  

- τα εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού  

- θέματα ψηφιοποίησης ήχου, εικόνας και βίντεο  
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- θέματα τεκμηρίωσης εκπαιδευτικού λογισμικού  

- τις αρχές αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού  

- τις αρχές της διδακτικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού  

- τις αρχές της τεχνολογικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού  

- τις αρχές ποιοτικού ελέγχου και εξασφάλισης ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού  

β) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα 

κατανοούν: 

- τη σημασία της σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού  

- τη σημασία της αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού  

- τη σημασία ποιοτικού ελέγχου και εξασφάλισης ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού  

γ) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/ές θα μπορούν: 

- να σχεδιάζουν πολυμεσικό υλικό για εκπαιδευτική χρήση  

- να σχεδιάζουν εφαρμογές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση εργαλείων e-

learning  

- να σχεδιάζουν απλά εκπαιδευτικά λογισμικά  

- να αναπτύσσουν εφαρμογές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της 

πληροφορικής  

- να αξιολογούν εκπαιδευτικά λογισμικά  

- να αξιολογούν περιβάλλοντα e-learning  

- να αξιολογούν περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης   

- να χρησιμοποιούν ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία αξιολόγησης 

εκπαιδευτικών λογισμικών 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Διδακτική της Πληροφορικής 

- Πληροφορική και Εκπαίδευση 

- Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΛΗ40: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ40  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20  

Τύπος Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν υποχρεωτική αντί των ΠΛΗ23 ή ΠΛΗ42 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική Περιγραφή: Η Θ.Ε. ΠΛΗ40, όπως αυτή υλοποιείται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 

περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) με την οποία θα επιλύεται, σε θεωρητικό 

και εφαρμοσμένο επίπεδο ένα ή περισσότερα προβλήματα που εντάσσονται στην επιστήμη και 

τεχνολογία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Συνεπώς, η ΠΛΗ40, στα πλαίσια της ΠΕ, 

παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη 

διάρκεια των σπουδών. Η επιστημονική ευθύνη εκπόνησης της ΠΕ ανατίθεται σε τριμελή 

Επιτροπή Κρίσης (ΕΚ), το ένα μέλος της οποίας έχει την ευθύνη της επίβλεψης και υποστήριξης 
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του φοιτητή (Επιβλέπων), σύμφωνα με την επικρατούσα δεοντολογία και πρακτική στην 

επιστήμη της Πληροφορικής και τηρώντας τις αρχές της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Ολοκληρώνοντας την ΠΛΗ40 οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

- αναλύσουν ένα σύνθετο πρόβλημα εντοπίζοντας τις βασικές γνώσεις και εργαλεία που 

απαιτεί η επίλυσή του. 

- σχεδιάσουν τις δραστηριότητες που οδηγούν στην επίλυση του προβλήματος, 

εντοπίζοντας και υιοθετώντας διεθνώς αποδεκτές πρακτικές και συνθέτοντας γνώσεις 

και δεξιότητες από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. 

- πραγματοποιήσουν, αξιολογήσουν και βελτιώσουν τη λύση του προβλήματος. 

- υιοθετήσουν και εφαρμόσουν μια δομημένη, αρθρωτή και επαναληπτική μεθοδολογία 

επίλυσης προβλημάτων.  

- συνεργαστούν ομαλά με τον Επιβλέποντα ή την ερευνητική του ομάδα και την ΕΚ, 

επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας. 

- συγγράψουν μια περιεκτική διατριβή στην οποία θα αναλύονται το πρόβλημα, η 

μεθοδολογία και το αποτέλεσμα της εργασίας τους. 

- υποστηρίξουν δημόσια την εργασία τους ενώπιον κοινού, απαντώντας σε όσες 

ερωτήσεις τεθούν σε σχέση με την εργασία τους. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Μεταγλωττιστές 

- Λειτουργικά Συστήματα 

- Βάσεις Δεδομένων  

Προαπαιτούμενα: Η επιλογή της Θ.Ε. ΠΛΗ40 επιτρέπεται μόνο, εφόσον η/ο φοιτήτρια/ής έχει 

ολοκληρώσει σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη ή θα ολοκληρώσει στο τρέχον έτος (ταυτόχρονα 

με αυτή) τουλάχιστον 11 άλλες Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΛΗ42: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ42  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20  

Τύπος Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν υποχρεωτική αντί των ΠΛΗ23 ή ΠΛΗ40 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θ.Ε. έχει ως σκοπό να σας εξειδικεύσει σε θέματα Software 

Engineering (Τεχνολογία Λογισμικού). Κατά κάποιον τρόπο, αποτελεί συνέχεια της Θ.Ε. ΠΛΗ11 

και σε μικρότερο βαθμό της Θ.Ε. ΠΛΗ24, μιας και η συνέχεια αφορά μόνο στο βιβλίο με τίτλο 

"Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ". 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί: 

- Να περιγράψει και να εξηγήσει τον όρο «προδιαγραφές λογισμικού». 
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- Να αναφέρει τις 3 κατηγορίες προδιαγραφών ανάλογα με τη βαθμό τυπικότητας: 

τυπικές, ημι-τυπικές και μη τυπικές. 

- Να αναφέρει τις σημαντικότερες ημι-τυπικές τεχνικές παραγωγής προδιαγραφών. 

- Να αναφέρει τα χαρακτηριστικά των γλωσσών τυπικών προδιαγραφών. 

- Να γνωρίζει στοιχεία από τα μαθηματικά εργαλεία στα οποία βασίζονται οι γλώσσες 

τυπικών προδιαγραφών, όπως προτασιακός λογισμός, κατηγορηματικός λογισμός, 

λογικές συναρτήσεις και θεωρία συνόλων. 

- Να εξηγήσει και να εφαρμόσει τις αξιωματικές και τις αλγεβρικές προδιαγραφές για την 

περιγραφή ενός λογισμικού και των λειτουργιών του, χρησιμοποιώντας εξισώσεις, 

αναδρομικές σχέσεις και κανονικές εκφράσεις. 

- Να γράφει και να ερμηνεύει σχήματα Ζ και τους βασικούς συμβολισμούς και τελεστές 

που υποστηρίζει.  

- Να προδιαγράφει με σχήματα Ζ το αναλλοίωτο ή τη μεταβολή της κατάστασης ενός 

τμήματος λογισμικού, των λειτουργιών ενός λογισμικού, των διαδικασιών χειρισμού 

λαθών και των λειτουργιών χειρισμού δεδομένων. 

- Να δημιουργεί σύνθετα σχήματα στη γλώσσα Ζ και να προδιαγράφει σύνθετες 

λειτουργίες του λογισμικού με τη χρήση συναρτήσεων, ακολουθιών και πολυ-συνόλων. 

- Να δώσει τον τυπικό ορισμό των δικτύων Petri και να περιγράψει τις βασικές έννοιες, 

κανόνες και ιδιότητες που τα διέπουν. 

- Να αναγνωρίζει και να σχεδιάζει δίκτυα Petri τριών διαφορετικών κατηγοριών: δίκτυα 

συνθήκης-γεγονότος, θέσης-μετάβασης και διακριτών τεκμηρίων. 

- Να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά εργαλεία για τη σχεδίαση δικτύων Petri και την 

πρακτική εφαρμογή τους. 

- Να αναιρέσει σχετικούς μύθους γύρω από την εφαρμογή τυπικών προδιαγραφών. 

- Αναφέρει και να εφαρμόσει 10 εντολές σωστής πρακτικής εφαρμογής τυπικών τεχνικών. 

ΕΓΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί: 

- Να διακρίνει τις δραστηριότητες επαλήθευσης και επικύρωσης (Ε&Ε) λογισμικού και να 

κατανοεί τη θέση τους στον κύκλο ζωής λογισμικού.  

- Να διακρίνει τις στατικές μη τυπικές Τεχνικές Ε&Ε από τις δυναμικές μη τυπικές Τεχνικές 

Ε&Ε 

- Να περιγράψει τις στατικές τεχνικές Ε&Ε (στατική ανάλυση, περιήγηση, επισκόπηση, κά) 

και να γνωρίζει τους στόχους τους, τα σημεία εφαρμογής τους και τα πλεονεκτήματα της 

καθεμιάς.  

- Να περιγράψει τις δυναμικές τεχνικές Ε&Ε (συμβολική εκτέλεση, προσομοίωση, ανάλυση 

ευαισθησίας, έλεγχος λογισμικού) και να γνωρίζει τους στόχους τους, τα σημεία 

εφαρμογής τους και τα πλεονεκτήματα της καθεμιάς. 

- Να περιγράψει και να εξηγήσει τις τρεις φάσεις ελέγχου: δοκιμή μονάδων, δοκιμή 

συγκρότησης, δοκιμή επικύρωσης. 

- Να εξηγήσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις σημαντικότερες τεχνικές σχεδίασης 

περιπτώσεων ελέγχου για το λειτουργικό έλεγχο του λογισμικού (έλεγχος αδιαφανούς 

κουτιού), όπως: διαμέριση σε κλάσεις ισοδυναμίας, ανάλυση οριακών τιμών, γράφημα 

αιτίου- αποτελέσματος.  

- Να εξηγήσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις σημαντικότερες τεχνικές σχεδίασης 

περιπτώσεων ελέγχου για τον δομικό έλεγχο του λογισμικού (έλεγχος διαφανούς 

κουτιού), όπως: έλεγχος βασικών μονοπατιών, έλεγχος δομών επανάληψης. 
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- Να εξηγήσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις σημαντικότερες τεχνικές σχεδίασης 

περιπτώσεων ελέγχου για τον έλεγχο των διεπαφών ανάμεσα στα τμήματα που 

συγκροτούν ένα σύστημα λογισμικού. 

- Να γνωρίζει τα πιο σημαντικά θέματα για την πρακτική εφαρμογή των διαφόρων 

τεχνικών ελέγχου λογισμικού, όπως δοκιμή από κάτω προς τα πάνω και το αντίστροφο, 

δοκιμή άλφα και βήτα, δοκιμή απόδοσης, δοκιμή ανάκαμψης, κ.ά.  

- Να εξηγήσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις μεθόδους εκσφαλμάτωσης οι οποίες 

ακολουθούν μια επιτυχημένη φάση ελέγχου, με σκοπό της διόρθωση των σφαλμάτων 

που αυτή αποκάλυψε, όπως τεχνικές κατά μέτωπο επίθεσης, μέθοδος οπισθοδρόμησης, 

τεχνικές εντοπισμού του αιτίου του σφάλματος. 

- Να σχεδιάσει και να εφαρμόσει έλεγχο απόδοσης (έλεγχο φορτίου και έλεγχο έντασης) 

πολυχρηστικών εφαρμογών, και πιο συγκεκριμένα εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί: 

- Να γνωρίζει τι είναι ποιότητα λογισμικού και πως αυτή διασφαλίζεται. 

- Να αναγνωρίζει τις διαφορές στη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας λογισμικού σε 

σχέση με άλλα προϊόντα. 

- Να γνωρίζει τα διαδεδομένα μοντέλα διασφάλισης ποιότητας λογισμικού και να 

εφαρμόσει αποτελεσματικά το πρότυπο ISO9126. 

- Να γνωρίζει τι είναι οι εσωτερικές και οι εξωτερικές μετρικές ποιότητας λογισμικού, ποια 

είναι η διαδικασία μέτρησής τους και σε ποιο βαθμό αυτές συσχετίζονται μεταξύ τους. 

- Να γνωρίζει και να μπορεί να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις μετρικές Halstead και να 

ερμηνεύσει τη σημασία των αποτελεσμάτων. 

- Να γνωρίζει τη θεμελιώδη προβληματική και τους στόχους του πεδίου Αλληλεπίδρασης 

Ανθρώπου Υπολογιστή καθώς επίσης και τις βασικές θεωρίες μοντελοποίησης της 

αλληλεπίδρασης (όπως μοντέλο ανθρώπινου επεξεργαστή και επιπέδου 

πληκτρολογήσεων, νόμος Fitts, Hick-Hyman και εξάσκησης-πρακτικής). 

- Να γνωρίζει και να μπορεί να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις πλέον διαδεδομένες 

μεθόδους αξιολόγησης (ευρετική αξιολόγηση, γνωσιακό περιδιάβασμα, παρατήρηση 

χρηστών, ερωτηματολόγια, μέτρηση απόδοσης). 

- Να γνωρίζει και να μπορεί να εφαρμόσει τις βασικές τεχνικές συλλογής, ανάλυσης και 

ερμηνείας ποσοτικών δεδομένων στο πλαίσιο της αξιολόγησης ευχρηστίας μιας 

διαδραστικής εφαρμογής. 

- Να επιλέγει κατάλληλο συνδυασμό μεθόδων αξιολόγησης ευχρηστίας ανάλογα με το 

είδος και τη φάση ανάπτυξης της διαδραστικής εφαρμογής. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Τυπικές Προδιαγραφές 

- Εγκυροποίηση Λογισμικού 

- Διαχείριση & Ποιότητα Λογισμικού  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  

  

 ΠΛΗ44: ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ  
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Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ44  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20  

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής  

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εισαγωγή της/του 

φοιτήτριας/τή στα σήματα και στην επεξεργασία τους. Το πεδίο των σημάτων και των 

συστημάτων αποτελεί πλέον ένα ενιαίο σύνολο βασικών και θεμελιωδών γνώσεων για ένα ευρύ 

φάσμα περιοχών που σχετίζονται με την παραγωγή, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη 

μετάδοση της πληροφορίας. Στον Τόμο Α παρουσιάζουμε τις βασικές έννοιες των σημάτων και 

των συστημάτων, καθώς και τα βασικά μαθηματικά εργαλεία (μετασχηματισμούς Fourier και 

Laplace). Στον Τόμο Β ασχολούμαστε αποκλειστικά με την ψηφιακή επεξεργασία σήματος και 

εικόνας. Γνωρίζουμε τον διακριτό μετασχηματισμό Fourier και τον μετασχηματισμό-z ώστε να 

μπορέσουμε να συνεχίσουμε στη σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων. Τέλος, εισάγουμε τις βασικές 

έννοιες της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. Στον Τόμο Γ συνεχίζουμε με την ψηφιακή 

επεξεργασία εικόνας, εστιάζοντας την προσοχή μας στη βελτίωση, κατάτμηση και περιγραφή 

της, καθώς και στα συστήματα. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι σε θέση: 

- Να κατανοεί τις βασικές έννοιες σημάτων και συστημάτων, του μετασχηματισμού 

Fourier, των μετασχηματισμών Laplace και Ζ, της συνέλιξης, της δειγματοληψίας, της 

απόκρισης συχνότητας και των ψηφιακών φίλτρων μονοδιάστατων σημάτων και 

εικόνων. 

- Να επεξεργάζεται σήματα μιας διάστασης (ομιλία, ηλεκτροκαρδιογράφημα, σεισμικό 

σήμα, κ.ά.) ή περισσοτέρων διαστάσεων, να ψηφιοποιεί σωστά διαφορετικά συνεχή 

σήματα, να υπολογίζει το συχνοτικό περιεχόμενο των σημάτων και να σχεδιάζει βασικά 

φίλτρα για την επεξεργασία τους. 

- Να εφαρμόζει τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, όπως βελτίωση, κατάτμηση και 

περιγραφή της, όπως αυτές υιοθετούνται σε συστήματα. 

- Να αναλύει και να σχεδιάζει συστήματα επεξεργασίας σημάτων συνεχούς και διακριτού 

χρόνου. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Σήματα & Συστήματα 

- Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων & Σημάτων 

- Ανάλυση Εικόνας & Αναγνώριση Προτύπων  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.   

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  

  

ΠΛΗ47: ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ47  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20  

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής  
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Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΠΛΗ47 ο/η φοιτητής/ήτρια θα 

μπορεί: 

- να αναλύει τον τρόπο λειτουργίας κατανεμημένων συστημάτων 

- να χρησιμοποιεί τεχνολογίες Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) για την επίλυση 

προβλημάτων 

- να αναλύει τον τρόπο λειτουργίας μία κατανεμημένης εφαρμογής 

- να σχεδιάζει και να υλοποιεί παράλληλες εφαρμογές σε Java χρησιμοποιώντας νήματα 

- να σχεδιάζει και να υλοποιεί κατανεμημένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τεχνικές 

επικοινωνίας διεργασιών σε γλώσσα Java 

- να σχεδιάζει και να υλοποιεί κατανεμημένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας το μοντέλο 

MapReduce σε γλώσσα Java, σε περιβάλλον Hadoop 

- να σχεδιάζει και να υλοποιεί κατανεμημένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη μηχανή 

Spark και τη γλώσσα Scala 

- να αναλύει τον τρόπο λειτουργίας σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων και 

συστημάτων βάσεων δεδομένων 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Κατανεμημένα Συστήματα 

- Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ 

- Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  MSC 

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει ειδικούς επιστήμονες με ολοκληρωμένη 

εξειδίκευση στην τεχνολογία του ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, που θα στελεχώσουν 

τις Ελληνικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Δευτερεύων στόχος του προγράμματος είναι να 

μετεκπαιδεύσει μηχανικούς και άλλους τεχνικούς, που εργάζονται σε τμήματα ελέγχου και 

διασφάλισης ποιότητας στη βιομηχανία, βιοτεχνία, νοσηλευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών.  

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

- Προετοιμάζει ειδικούς επιστήμονες με εξειδίκευση στην τεχνολογία του ελέγχου και της 

διασφάλισης ποιότητας. 

- Μετεκπαιδεύει ειδικευμένο προσωπικό που θα στελεχώσει τα τμήματα ελέγχου και 

διασφάλισης ποιότητας παραγωγικών μονάδων και φορέων παροχής υπηρεσιών του 

δημοσίου και του ιδιωτικού φορέα.  

Σε επίπεδο δεξιοτήτων/ικανοτήτων οι απόφοιτοι του ΜΠΣ στη ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

γνωρίζουν: 

- Στατιστικά εργαλεία και μετρητικές τεχνικές για τον «εν σειρά» και «εκτός σειράς» 

έλεγχο της ποιότητας. 

- Την ανάπτυξη μεθοδολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας με βάση μετρήσεις που 

έχουν γίνει και στόχους που έχουν τεθεί. 

- Την εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών στατιστικού ελέγχου της ποιότητας. 

-  Να σχεδιάσουν τεχνικές διαχείρισης της ποιότητας κατά την ανάπτυξη και την 

παραγωγή ενός προϊόντος. 

- Την εφαρμογή προτύπων συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας καθώς και μοντέλων 

ολικής ποιότητας, κόστους ποιότητας και σχέσεων πελάτη-προμηθευτή. 

-  Την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, τη διαχείριση επιθεωρήσεων 

συστημάτων ποιότητας (εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων), την οργάνωση 

εργαστηριακών δοκιμών, ελέγχων και διακριβώσεων και τη μελέτη της αξιοπιστίας και 

της συντήρησης συστημάτων. 

 

Οι Μεταπτυχιακές Θεματικές Ενότητες 

Οι μεταπτυχιακές Θ.Ε. του προγράμματος έχουν σχεδιαστεί για να συνδυάζουν τη μελέτη 

μεθόδων της στατιστικής και άλλων τεχνικών εργαλείων για τον έλεγχο και τη βελτίωση της 

ποιότητας με τη μελέτη των συστημάτων για την ποιότητα και των αρχών της διοίκησης. 

Οι Θ.Ε. ΔΙΠ50 και ΔΙΠ60 έχουν κύριο σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητριών/τών στα εργαλεία 

και τις μεθόδους της στατιστικής και την εφαρμογή τους για «εν σειρά» και «εκτός σειράς» 

έλεγχο και βελτίωση της ποιότητας. Στη Θ.Ε. ΔΙΠ50 παρουσιάζονται βασικές έννοιες και τεχνικές 

από τις πιθανότητες, τη στατιστική και τα μετρητικά συστήματα και αναπτύσσονται ορισμένες 

εξειδικευμένες τεχνικές του στατιστικού ελέγχου ποιότητας και της δειγματοληψίας. Στη Θ.Ε. 

ΔΙΠ60 παρουσιάζονται προηγμένες τεχνικές για τη διαχείριση της ποιότητας στα στάδια του 
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σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της παραγωγής ενός προϊόντος, όπως ο στατιστικός έλεγχος 

διεργασίας, ο σχεδιασμός πειραμάτων και οι μέθοδοι του Taguchi. 

Η Θ.Ε. ΔΙΠ51 έχει κύριο σκοπό να εφοδιάσει τη/ο φοιτήτρια/τή με θεωρητική και πρακτική 

κατάρτιση στα συστήματα για την ποιότητα και στις τεχνικές οργάνωσης και διοίκησης της 

ποιότητας. Περιλαμβάνει μελέτη του σχεδιασμού για την ποιότητα, των προτύπων συστημάτων 

για τη διασφάλιση ποιότητας, των μοντέλων ολικής ποιότητας, του κόστους ποιότητας, των 

σχέσεων πελάτη - προμηθευτή και του νομικού πλαισίου για την ποιότητα. 

Στη Θ.Ε. ΔΙΠ61 γίνεται εκπαίδευση των φοιτητριών/τών σε ειδικά θέματα διαχείρισης της 

ποιότητας. Σε αυτήν περιλαμβάνεται η μελέτη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, η 

διαχείριση επιθεωρήσεων συστημάτων για την ποιότητα, η οργάνωση εργαστηρίων δοκιμών, 

ελέγχων και διακριβώσεων και η μελέτη της αξιοπιστίας και της συντήρησης συστημάτων. 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0710 Engineering and engineering trades 

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) έτη για αποφοίτους 

Πανεπιστημίου και τρία (3) έτη για αποφοίτους Τ.Ε.Ι.. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 445 

Γίνονται δεκτοί: 

α) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων: 

Πολυτεχνικών Σχολών (ή Τμημάτων Μηχανικών) ή Τμημάτων Σχολής Θετικών Επιστημών ή 

Στρατιωτικών Σχολών και συγκεκριμένα Ευελπίδων ή Ικάρων ή Ναυτικών Δοκίμων ή Τμημάτων 

Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Σχολής Οικονομικών Επιστημών ή ομάδας αντίστοιχων 

τμημάτων: Πληροφορικής ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Γεωγραφίας ή Γεωπονίας ή 

Δασολογίας και Περιβάλλοντος ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Φαρμακευτικής ή 

Κτηνιατρικής ή Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Μαθηματικών και Στατιστικής ή 

Ναυτιλιακών Σπουδών ή Οικονομικών Επιστημών ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΕ ή 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Βιολογικών Εφαρμογών κα Τεχνολογιών ή 

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Βιοτεχνολογίας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή 

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 

Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής ή Επιστημών της Θάλασσας ή Μοριακής 

Βιολογίας και Γενετικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Περιβάλλοντος ή 

Τηλεπικοινωνιών και Ψηφιακών Συστημάτων ή των προγραμμάτων σπουδών Σπουδές στις 

Φυσικές Επιστήμες ή Πληροφορική ή Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

β) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών (ή Τμημάτων Μηχανικών) ή πτυχιούχοι 

των ακόλουθων Τμημάτων ή ομάδας αντίστοιχων τμημάτων Τ.Ε.Ι.: Δασοπονίας και Διαχείρισης 
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Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ ή Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολόγων Γεωπόνων ή Διοίκησης 

Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 

ή Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών ή Ιατρικών Εργαστηρίων ή Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής ΤΕ ή Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας 

& Τροφίμων ή Εμπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ή Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος ή Πληροφορικής & Τεχνολογίας Η/Υ ή Τεχνολογίας Πληροφορικής & 

Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής & Επικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και 

Δικτύων ή Ηλεκτρονικής ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή 

Πολιτικών Δομικών Έργων ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 

της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. 

Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., που θα γίνονται δεκτοί/ές στο πρόγραμμα πρέπει να εγγράφονται και να 

ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα «Μαθηματικά για τη Διασφάλιση Ποιότητας» της 

προπτυχιακής Θεματικής Ενότητας ΔΙΠ 40 «Μαθηματικά και Μηχανολογική Σχεδίαση για τη 

Διασφάλιση Ποιότητας» κατά το πρώτο έτος σπουδών τους. Επίσης, ταυτόχρονα με το μάθημα 

«Μαθηματικά για τη Διασφάλιση Ποιότητας» μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν και 

τη Θ. Ε. ΔΙΠ51 «Προγραμματισμός για την Ποιότητα». Σε καμιά περίπτωση, όμως, δεν μπορούν 

ταυτόχρονα με το μάθημα «Μαθηματικά για τη Διασφάλιση Ποιότητας» να επιλέξουν να 

παρακολουθήσουν και τη Θ.Ε. ΔΙΠ50 «Βασικά εργαλεία και μέθοδοι για τον έλεγχο της 

Ποιότητας». 

Ενενήντα (90) θέσεις από τις προσφερόμενες καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν 

αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής 

Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή 

γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 
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υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών 

 τηλ: 2610 367329 - fax: 2610 367110 - e-mail: dip@eap.gr 

Γενικές Πληροφορίες: 

 τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση  

Α. H διάρθρωση του προγράμματος για φοιτητές κατόχους πτυχίου Πανεπιστημίου 

1o έτος σπουδών  

ΔΙΠ50 Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας (Υ¹, 30 ECTS)  

ΔΙΠ51 Προγραμματισμός για την Ποιότητα (Υ, 30 ECTS) 

ΔΙΠ40 Μαθηματικά και Μηχανολογική Σχεδίαση για τη Διασφάλιση 

Ποιότητας  

Προαιρετική² 

(Προπτυχιακή Θ.Ε.)  

2o έτος σπουδών  

ΔΙΠ60 Προηγμένα Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας (Υ, 20 ECTS) 

ΔΙΠ61 Ειδικά Θέματα για την Ποιότητα (Υ, 20 ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Υ, 20 ECTS) 

Σημειώσεις:  

Υ¹: Υποχρεωτική  

Προαιρετική²: Η Θ.Ε. ΔΙΠ 40 είναι προπτυχιακού επιπέδου και προαιρετική για τους αποφοίτους 

ΑΕΙ. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μαθήματα, τα οποία επιλέγει ο φοιτητής (είτε το ένα είτε 

και τα δύο μαθήματα) παράλληλα με την / τις Θ.Ε. του πρώτου έτους και επιπλέον από τις 4 

υποχρεωτικές Θ.Ε. του προγράμματος, όταν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης των 

γνώσεών του. Σε καμία περίπτωση όμως, η Θ.Ε. ΔΙΠ 40 δεν μπορεί να αντικαταστήσει κάποια 

από τις υπόλοιπες τέσσερις ΘΕ του προγράμματος σπουδών. 

 

 Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:  

Η ΘΕ ΔΙΠ60 μπορεί να επιλεγεί μόνο όταν έχει αποπερατωθεί επιτυχώς η ΘΕ ΔΙΠ50 σε 

προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Πέραν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της ΔΙΠ50, για να μπορεί να 

επιλεγεί η ΔΙΠ60, πρέπει είτε να έχει αποπερατωθεί επιτυχώς η ΘΕ ΔΙΠ51 σε προηγούμενο 

ακαδημαϊκό έτος είτε να έχει γίνει ταυτόχρονη εγγραφή στις ΘΕ  ΔΙΠ51 και ΔΙΠ60 στο τρέχον 

ακαδημαϊκό έτος. 

Η ΘΕ ΔΙΠ61 μπορεί να επιλεγεί είτε όταν έχουν αποπερατωθεί επιτυχώς οι ΘΕ ΔΙΠ50 και ΔΙΠ51 

είτε όταν έχει αποπερατωθεί επιτυχώς η μία από αυτές και έχει γίνει ταυτόχρονη εγγραφή στην 

άλλη στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία μπορεί να επιλεγεί παράλληλα με τις ΘΕ ΔΙΠ60 και ΔΙΠ61.  

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο 

φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών δύο Θ.Ε. (σύμφωνα 

με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος τις δύο τελευταίες ΘΕ παράλληλα με τη 

μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και 

κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. 

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών. 

mailto:dip@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση των ΘΕ ΔΙΠ 50, ΔΙΠ 51, 

ΔΙΠ 60, ΔΙΠ 61 και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

 

B. H διάρθρωση του προγράμματος για φοιτητές κατόχους πτυχίου Τ.Ε.Ι. 

1o έτος σπουδών  

ΔΙΠ40 Μαθηματικά και Μηχανολογική Σχεδίαση για τη Διασφάλιση 

Ποιότητας  

Υποχρεωτική 

(Προπτυχιακή ΘΕ) 

ΔΙΠ51 Προγραμματισμός για την Ποιότητα (Υ¹, 30 ECTS) 

2o έτος σπουδών  

ΔΙΠ50 Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας (Υ, 30 ECTS) 

ΔΙΠ61 Ειδικά Θέματα για την Ποιότητα (Υ, 20 ECTS) 

3o έτος σπουδών  

ΔΙΠ60 Προηγμένα Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας (Υ, 20 ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Υ, 20 ECTS) 

Σημείωση: 

Υ¹: Υποχρεωτική  

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:  

Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ υποχρεούνται να εγγραφούν στο πρώτο μάθημα της ΔΙΠ 40 (Μαθηματικά για 

τη Διασφάλιση Ποιότητας) κατά το πρώτο έτος σπουδών τους. Παράλληλα, μπορούν, εφόσον το 

επιθυμούν, να εγγραφούν κατά το πρώτο έτος στο δεύτερο μάθημα της ΘΕ ΔΙΠ 40, καθώς και 

στη ΘΕ ΔΙΠ 51 αλλά σε καμία άλλη ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών. Αν δεν ολοκληρώσουν με 

επιτυχία το πρώτο μάθημα της ΘΕ ΔΙΠ 40, δε θα έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν σε άλλη ΘΕ 

του προγράμματος σπουδών σε επόμενα έτη. 

Για την επιλογή της ΘΕ ΔΙΠ50 απαιτείται η προηγούμενη επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου 

μαθήματος της ΘΕ ΔΙΠ40 (Μαθηματικά για τη Διασφάλιση Ποιότητας). 

Η ΘΕ ΔΙΠ61 μπορεί να επιλεγεί είτε όταν έχουν αποπερατωθεί επιτυχώς οι ΘΕ ΔΙΠ50 και ΔΙΠ51 

είτε όταν έχει αποπερατωθεί επιτυχώς η μία από αυτές και έχει γίνει ταυτόχρονη εγγραφή στην 

άλλη στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία μπορεί να επιλεγεί παράλληλα με τις ΘΕ ΔΙΠ60 και ΔΙΠ61. 

Η ΘΕ ΔΙΠ60 μπορεί να επιλεγεί μόνο όταν έχει αποπερατωθεί επιτυχώς η ΘΕ ΔΙΠ50 σε 

προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Πέραν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της ΔΙΠ50, για να μπορεί να 

επιλεγεί η ΔΙΠ60, πρέπει είτε να έχει αποπερατωθεί επιτυχώς η ΘΕ ΔΙΠ51 σε προηγούμενο 

ακαδημαϊκό έτος είτε να έχει γίνει ταυτόχρονη εγγραφή στις ΘΕ  ΔΙΠ51 και ΔΙΠ60 στο τρέχον 

ακαδημαϊκό έτος. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και 

κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. 

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών. 

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση των ΘΕ ΔΙΠ 50, ΔΙΠ 51, 

ΔΙΠ 60, ΔΙΠ 61 και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΔΙΠ40: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΠ40 

Τύπος Θ.Ε.: Προαιρετική για τους πτυχιούχους ΑΕΙ, υποχρεωτική για τους πτυχιούχους ΤΕΙ 
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Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι η συμπλήρωση των γνώσεων 

της/του φοιτήτριας/τή, στο πρώτο έτος των σπουδών του, που θα του επιτρέψουν την 

ευκολότερη παρακολούθηση των υπόλοιπων Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος Σπουδών 

«Διασφάλιση Ποιότητας». 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ ΔΙΠ40 η/ο φοιτήτρια/ής διαθέτει και μπορεί να χρησιμοποιήσει: 

- βασικές γνώσεις διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού μίας και δύο μεταβλητών και 

μπορεί να αξιοποιήσει τις γνώσεις αυτές στην εύρεση βέλτιστων λύσεων (μέγιστα ή 

ελάχιστα) φυσικών προβλημάτων 

- βασικές γνώσεις άλγεβρας διανυσμάτων (εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο) και μπορεί 

με μαθηματικούς όρους να προβάλλει διανύσματα φυσικών μεγεθών σε συγκεκριμένες 

διευθύνσεις και να προσδιορίσει κάθετες διευθύνσεις σε δεδομένο επίπεδο 

- βασικές γνώσεις πινάκων (μητρώων) και επίλυσης γραμμικών συστημάτων που είναι το 

αποτέλεσμα πολλών φυσικών προβλημάτων 

- διαθέτει όλο το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο για να παρακολουθήσει χωρίς 

προβλήματα τη ΔΙΠ50 (βασική μεθοδολογία της στατιστικής και στις βασικές τεχνικές για 

τον έλεγχο, τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας). 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Μαθηματικά για την Διασφάλιση Ποιότητας 

- Μηχανολογική Σχεδίαση 

Προαπαιτούμενα: Η Θ.Ε. ΔΙΠ 40 είναι πτυχιακού επιπέδου και προαιρετική για τους αποφοίτους 

ΑΕΙ. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μαθήματα, τα οποία επιλέγει η/ο φοιτήτρια/τής (είτε το 

ένα είτε και τα δύο μαθήματα) παράλληλα με την / τις Θ.Ε. του πρώτου (1ου) έτους και επιπλέον 

από τις 4 υποχρεωτικές Θ.Ε. του προγράμματος, όταν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης 

των γνώσεών του. Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι υποχρεούνται να εγγραφούν στο πρώτο μάθημα της ΔΙΠ 40 

(Μαθηματικά για τη Διασφάλιση Ποιότητας) κατά το πρώτο (1ο) έτος σπουδών τους. 

Παράλληλα, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να εγγραφούν κατά το πρώτο (1ο) έτος στο 

δεύτερο μάθημα της Θ.Ε. ΔΙΠ 40, καθώς και στη Θ.Ε. ΔΙΠ 51 αλλά σε καμία περίπτωση στη Θ.Ε. 

ΔΙΠ 50. Εφόσον, όμως, δεν ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρώτο μάθημα της Θ.Ε. ΔΙΠ 40, δε θα 

έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν σε άλλη Θ.Ε. του προγράμματος σπουδών. Σε καμία περίπτωση 

όμως, η Θ.Ε. ΔΙΠ 40 δεν μπορεί να αντικαταστήσει κάποια από τις υπόλοιπες τέσσερις Θ.Ε. του 

προγράμματος σπουδών 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

  

ΔΙΠ50: ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΠ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι., 2ο έτος για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
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Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι να εφοδιάσει την/τον 

φοιτήτρια/τή με θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη βασική μεθοδολογία της στατιστικής και 

στις βασικές τεχνικές για τον έλεγχο, τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, οι φοιτήτριες/τές 

αναμένεται να μπορούν: 

- να αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία ενός πιθανοτικού προτύπου και να χρησιμοποιούν 

νόμους της αξιωματικής θεωρίας πιθανοτήτων για να βρίσκουν αδέσμευτες και 

δεσμευμένες πιθανότητες. 

- να περιγράφουν μονοδιάστατες και διδιάστατες κατανομές πιθανότητας και να 

υπολογίζουν πιθανότητες, ροπές και άλλα περιγραφικά μέτρα δεδομένων κατανομών. 

- να επιλέγουν κατάλληλα πρότυπα κατανομής για την περιγραφή της μεταβλητότητας 

μετρήσιμων χαρακτηριστικών ποιότητας και να υπολογίζουν πιθανότητες και ποσοστιαία 

σημεία γνωστών κατανομών με τη βοήθεια τύπων, πινάκων ή του στατιστικού πακέτου 

Minitab. 

- να χρησιμοποιούν περιγραφικά μέτρα και γραφικές μεθόδους για να κάνουν 

διερευνητική ανάλυση δεδομένων. 

- να αναγνωρίζουν κατάλληλα στατιστικά και τις αντίστοιχες δειγματοληπτικές κατανομές 

τους για εκτίμηση και ελέγχους που σχετίζονται με μέσες τιμές, αναλογίες και διασπορές 

χαρακτηριστικών λειτουργικότητας. 

- να βρίσκουν διαστήματα εμπιστοσύνης και να κάνουν ελέγχους υποθέσεων σε 

προβλήματα ενός και δύο δειγμάτων. 

- να εφαρμόζουν αναλύσεις απλής και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, ανάλυση 

συσχέτισης και μεθόδους για την επιλογή κατάλληλου προτύπου. 

- να διακρίνουν τις κατηγορίες των σφαλμάτων μέτρησης, να εφαρμόζουν τις αρχές 

διάδοσης τυχαίων και συστηματικών σφαλμάτων και να εκτιμούν τη μεταβλητότητα που 

οφείλεται στην επαναληψιμότητα, την αναπαραγωγισιμότητα και την αβεβαιότητα 

μέτρησης. 

- να κατανοούν τη λειτουργία μετρητικών συστημάτων και οργάνων μέτρησης, να 

επιλέγουν ένα όργανο με βάση τα μετρολογικά χαρακτηριστικά του και να επεξηγούν τη 

διαδικασία διακρίβωσης και τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων. 

- να εφαρμόζουν τα 7 κύρια εργαλεία του στατιστικού ελέγχου ποιότητας, να κατανοούν 

την εφαρμογή 15 πρόσθετων εργαλείων και να επιλέγουν το κατάλληλο εργαλείο για την 

αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων. 

- να επιλέγουν, κατασκευάζουν και ερμηνεύουν το κατάλληλο διάγραμμα ελέγχου για την 

παρακολούθηση μιας διεργασίας. 

- να σχεδιάζουν πλάνα δειγματοληψίας αποδοχής ιδιοτήτων, να ερμηνεύουν 

χαρακτηρίζουσες καμπύλες και να εφαρμόζουν κατάλληλα πρότυπα (MIL-STD-105E, 

ANSI/ASQC Z1.4, κλπ). 

- να προσδιορίζουν πλάνα δειγματοληψίας μεταβλητών και να εφαρμόζουν το σύστημα 

MIL-STD-414 (ANSI/ASQC Z1.9). 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Πιθανότητες και Στατιστική 

- Τεχνικές Ελέγχου Ποιότητας 

- Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Δειγματοληψία 

Α. Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.  

Β. Προαπαιτούμενα: Οι φοιτήτριες/τές μπορούν να επιλέξουν τη ΘΕ ΔΙΠ50 μόνο μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΔΙΠ40 (για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι.). 
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Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΔΙΠ51: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΠ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι να εφοδιάσει την/τον 

φοιτήτρια/τή με θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα συστήματα για την ποιότητα και στη 

βασική μεθοδολογία και τις τεχνικές οργάνωσης και διοίκησης της ποιότητας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής οι φοιτήτριες/τές 

αναμένεται να μπορούν να: 

- κατανοήσουν τον όρο Ολικός Έλεγχος Ποιότητας (ΟΕΠ), τις παραμέτρους που τον 

επηρεάζουν, καθώς και το πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. 

- σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα προϊόν / μία υπηρεσία ποιότητας 

[συμπεριλαμβάνοντας την ανάλυση αστοχίας και αποτελεσμάτων (FMEA)], και να 

σχεδιάσουν τις εμπλεκόμενες διεργασίες παραγωγής. 

- διαθέτουν καλό υπόβαθρο στη Διαχείριση ή Διοίκηση Ολικής Ποιότητας καθώς και στα 

λοιπά εφαρμοζόμενα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) (ομοιότητες και 

διαφορές) και στα βραβεία ολικής ποιότητας (ΕΕ, ΗΠΑ, Ιαπωνία). 

- εφαρμόσουν τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία και τεχνικές (καταιγισμός 

ιδεών, διάγραμμα συγγένειας, διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος, συγκριτική 

παρουσίαση με συστήματα αναφοράς, διάγραμμα ελέγχου, ιστόγραμμα, διάγραμμα 

Pareto, και διάγραμμα διασκόρπισης). 

- έχουν αποκτήσει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική γνώση για τα δύο πιο σημαντικά και 

επιτυχημένα συστήματα ISO: το ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005 για ποιότητα 

προϊόντος και ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, αντίστοιχα. 

- μετρούν, υπολογίζουν, αναλύουν και να υπολογίζουν το κόστος για την ποιότητα 

λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα να λάβει χώρα ένας μεγάλος αριθμός αστοχιών 

διαφορετικής προέλευσης. 

- κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις διάφορες τεχνικές για βελτιστοποίηση του κόστους 

για την ποιότητα (περιορισμός κόστους με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας). 

- εφαρμόσουν στους καταναλωτές ένα σύστημα διασφάλισης, αξιολόγησης και 

πιστοποίησης. 

- κατανοήσουν τη σημασία της ασφάλειας προϊόντος και της προστασίας του καταναλωτή 

μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ. 

- επιδείξουν συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για θέματα ανάπτυξης 

ποιότητας, σήμανση CE, και ασφάλεια εμπορίας τροφίμων (HACP, ISO 22000). 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Σχεδιασμός για την Ποιότητα 

- Διοίκηση της Ποιότητας 

- Ολική Ποιότητα 
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- Σχέσεις Προμηθευτή - Αγοραστή 

- Το κόστος της Ποιότητας 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

  

ΔΙΠ60: ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΠ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι., 3ο έτος για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι.  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι η εκπαίδευση της/του 

φοιτήτρια/τή σε προηγμένα εργαλεία και μεθόδους της στατιστικής για τη διαχείριση της 

ποιότητας στα στάδια του σχεδιασμού της ανάπτυξης και της παραγωγής ενός προϊόντος. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, οι φοιτήτριες/τές 

αναμένεται να μπορούν: 

- να διακρίνουν τα τυχαία (κοινά ή συνήθη) και τα μη τυχαία (ειδικά) αίτια 

μεταβλητότητας σε μια παραγωγική διεργασία. 

- να κατανοούν πως ο Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

προκειμένου να παρακολουθηθεί και να ελεγχθεί μια παραγωγική διεργασία, με 

απώτερο σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής της. 

- να εφαρμόζουν τα εργαλεία του ελέγχου ποιότητας (όπως τα διαγράμματα ελέγχου για 

μεταβλητές και ιδιότητες ή/και τους δείκτες ικανότητας) σε μια παραγωγική διεργασία, 

με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης (ελαχιστοποίηση μεταβλητότητας, 

σταθερότητα μέσου επιπέδου). 

- να κατανοούν και να εφαρμόζουν το πρότυπο έξι-σίγμα με στόχο τη προσπάθεια διαρκή 

βελτίωση διεργασιών. 

- να αναγνωρίζουν πειράματα με έναν ή με πολλούς παράγοντες, καθώς και πειράματα 

ομαδοποιημένα με βάση μεταβλητές πλαισίου. 

- να κάνουν χρήση των τεχνικών του σχεδιασμού πειραμάτων (ανάλυση διασποράς κατά 

ένα ή/και περισσότερους παράγοντες, λατινικά τετράγωνα, κτλ) προκειμένου να 

εξετάζουν την πιθανή επίδραση ενός ή περισσοτέρων μεταβλητών επάνω σε μια 

μεταβλητή απόκρισης. 

- να διαχωρίζουν παράγοντες με σταθερές ή τυχαίες επιδράσεις και να είναι σε θέση να 

προσαρμόζουν το κατάλληλο κατά περίπτωση πρότυπο, σε πραγματικά προβλήματα.  

- να χρησιμοποιούν πλήρη ή κλασματικά παραγοντικά πειράματα προκειμένου να 

αναλύουν πειράματα τα οποία περιέχουν παράγοντες με δύο ή τρεις στάθμες. 

- να εφαρμόζουν τη συνάρτηση απώλειας του Taguchi προκειμένου να παράγουν 

προϊόντα με τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα. 

- να χρησιμοποιούν τη φιλοσοφία του Taguchi για off-line (εκτός διεργασίας) έλεγχο 

ποιότητας - επιλέγοντας κατάλληλους εσωτερικούς και εξωτερικούς πίνακες σχεδιασμού 

προκειμένου να αναλύουν μέτρα που σχετίζονται με την ποιότητα και την απόδοση ενός 

προϊόντος - με στόχο την αναγνώριση των κατάλληλων συνθηκών παραγωγής (ή 
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διεργασίας) που καθιστούν τα παραγόμενα προϊόντα (ή τη διεργασία γενικότερα) 

ανθεκτικά στις επιρροές των μη ελεγχόμενων παραγόντων (παραγόντων θορύβου). 

- να επιλέγουν κατάλληλους ορθογώνιους σχεδιασμούς του Taguchi προκειμένου να 

διενεργούν με τον πλέον οικονομικό τρόπο πειράματα με μεγάλο αριθμό παραγόντων. 

- να κατανοούν και να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία των επιφανειών απόκρισης 

προκειμένου να μοντελοποιούν την απόδοση του προϊόντος. 

- να εφαρμόζουν μεθόδους εξελικτικής λειτουργίας (EVOP). 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας 

- Σχεδιασμός και Ανάλυση Πειραμάτων 

- Διαδικασίες και Τεχνικές Συνεχούς Βελτίωσης της Ποιότητας 

Προαπαιτούμενα: Η/Ο φοιτήτρια/τής δε μπορεί να επιλέξει τη Θ.Ε. ΔΙΠ 60, εάν δεν έχει πρώτα 

ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΔΙΠ 50. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΔΙΠ61: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΠ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα ΔΙΠ 61 «Ειδικά Θέματα για την Ποιότητα» 

καλύπτει τέσσερα θεματικά αντικείμενα σε 4 τόμους που αναφέρονται παρακάτω: 

Τόμος Α΄: Συστήματα περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008.      

Ο 1ος Τόμος καλύπτει θέματα που αφορούν Περιβαλλοντικά Προβλήματα και το Νομοθετικό 

Πλαίσιο (Ελλάδα, Ευρώπη, Διεθνή Κοινότητα) ενώ  αναλύονται τα Μείζονα περιβαλλοντικά 

προβλήματα όπως η εξάντληση στρώματος του όζοντος, το φαινόμενοι του θερμοκηπίου, η 

μείωση βιοποικιλότητας, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η μόλυνση του νερού κτλ. Επίσης 

αναλύονται οι έννοιες της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,  γίνεται Ιστορική Αναδρομή  της  

ανάπτυξης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, περιγράφεται η Ευρωπαϊκή προσέγγιση  

EMAS, και η Υπεύθυνη Φροντίδα  “Responsible Care”. Το κύριο μέρος είναι η παρουσίαση και 

ανάλυση  του προτύπου  14001 (Απαιτήσεις του Προτύπου,  Σύγκριση των προτύπων 14001 και 

9001). Τέλος παρουσιάζεται το  Κοινοτικό σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου  - EMAS,   

αναλύεται πως γίνεται η Πιστοποίηση ΣΠΔ και ποιος ο ρόλος  των επιθεωρητών περιβάλλοντος, 

Η Ανάλυση του Κύκλου Ζωής προϊόντων (ΑΚΖ), και τα διάφορα Οικολογικά σήματα.  

Τόμος Β΄: Επιθεώρηση Συστημάτων για την Ποιότητα, ΕΑΠ, Πάτρα, 2001.   

Ο 2ος Τόμος καλύπτει ουσιαστικά το ζήτημα των Επιθεωρήσεων των Συστημάτων Ποιότητας και 

εστιάζει κυρίως στο Πρότυπο ISO 9001:2008.  Περιγράφονται βασικές έννοιες της ποιότητας και 

παρουσιάζονται και αναλύονται οι απαιτήσεις και οι παράγραφοι του προτύπου. Περιγράφονται 

οι βασικοί τύποι και είδη επιθεωρήσεων, αναλύεται η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης 

της  επιθεώρησης καθώς και ο ρόλος του επιθεωρητή και της ομάδας επιθεώρησης.  

Τόμος Γ΄: Οργάνωση εργαστηρίων, ελέγχων και δοκιμών, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008.              
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Στον 3ο Τόμο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που αφορούν τις μετρήσεις, την μετρολογία και 

τα εργαστήρια ελέγχου και δοκιμών. Η έμφαση δίνεται στην ανάλυση του προτύπου ISO 

17025:2005 (Απαιτήσεις του Προτύπου, σχεδιασμός  και υλοποίηση του προτύπου).  Επίσης 

παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικοί δείκτες μέτρησης και ο προσδιορισμός των στόχων 

στην εφαρμογή του προτύπου ISO 17025:2005  σε εργαστήρια Ελέγχου και Δοκιμών.   

Τόμος Δ΄: Αξιοπιστία και Συντήρηση, ΕΑΠ, Πάτρα, 2002.   

Ο 4ος τόμος αποτελείται από δύο θεματικά αντικείμενα, την Αξιοπιστία και την Συντήρηση. Στο 

πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες/ορισμοί  της αξιοπιστίας  και αναλύεται η 

έννοια  της αποτυχίας. Αναλύονται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές εκτίμησης της 

αξιοπιστίας, ενώ επίσης έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των δεδομένων της αξιοπιστία ς στην 

ανάλυση κινδύνου.  Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται  οι βασικές έννοιες της συντήρησης και 

αναλύεται η σημασία και σπουδαιότητα αυτής.  Στη συνέχεια αναλύονται τα συστήματα και οι 

πολιτικές συντήρησης και το δεύτερο μέρος κλείνει με την παρουσίαση και ανάλυση της Ολικής 

Παραγωγικής Συντήρησης (δραστηριότητας, αποτελέσματα) 

Επίσης υπάρχουν και πακέτα κειμένων που φωτοτυπούνται και δίνονται στις/στους 

φοιτήτριες/τές  

Α΄ ΠΑΚΕΤΟ (166 σελ.): ΔΙΠ61/Β Επιθεωρήσεις συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  

Β΄ ΠΑΚΕΤΟ (116 σελ.): ΔΙΠ61/Δ  Θέματα αξιοπιστίας συστημάτων (Μ. Κούτρας)   

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  Λόγω της Ιδιαιτερότητας της ΔΙΠ61 (τέσσερα διαφορετικά θεματικά 
αντικείμενα) τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει και αυτά να επιμεριστούν σε κάθε Τόμο 
(ενότητα). 
Τόμος Α΄: Συστήματα περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Μέσα από την ύλη του 1ου Τόμου φοιτήτριες/τές θα : 

- αντιληφθούν και θα κατανοήσουν την σημασία και την σπουδαιότητα της 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε μια επιχείρηση ή οργανισμό  μέσα από την ανάλυση των 

βασικών περιβαλλοντικών προβλημάτων  

- θα  έχουν πρόσβαση και θα κατανοήσουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα ζητήματα 

της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

- θα έχουν την δυνατότητα να αντιληφθούν και να αναλύσουν την φιλοσοφία και το 

περιεχόμενο του περιβαλλοντικού προτύπου ISO 14001 και θα μπορούν να μελετήσουν 

τα αποτελέσματα της εφαρμογής του  

- έχουν την δυνατότητα να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν την μεθοδολογία της ΑΚΖ σε 

πραγματικές επιχειρήσεις και οργανισμούς  

- Τέλος θα αποκτήσουν γνώση γύρω από τα οικολογικά σήματα και την πρακτική 

συνεισφορά τους στην Περιβαλλοντική Διαχείριση  

Τόμος Β΄: Επιθεώρηση Συστημάτων για την Ποιότητα 

Μέσα από την ύλη του 2ου Τόμου φοιτήτριες/τές θα: 

- αποκτήσουν θεωρητική  γνώση  και δυνατότητα ερμηνείας και αξιολόγησης των 

παραγράφων του προτύπου ISO 9001  

- θα έχουν την δυνατότητα να μάθουν τα είδη των επιθεωρήσεων, να αναγνωρίζουν καλές 

και κακές πρακτικές στην διαδικασίας επιθεώρησης μέσα από case studies 

- θα μπορούν να συνθέσουν αναφορές συμμόρφωσης ή μη συμμόρφωσης και να 

αξιολογούν την πορεία εφαρμογής των προτύπων στην επιχείρηση ή οργανισμό 

- θα κατανοήσουν το ρόλο και την δυναμική του επιθεωρητή ποιότητας αλλά και της 

ομάδας του στην εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας  

Τόμος Γ΄: Οργάνωση εργαστηρίων, ελέγχων και δοκιμών 

Μέσα από την ύλη του 3ου Τόμου φοιτήτριες/τές θα: 
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- κατανοήσουν την σπουδαιότητα της μέτρησης και να αναγνωρίσουν τις λειτουργίες ενός 

εργαστηρίου ελέγχου και δοκιμών  

- να αντιληφθούν τις βασικές αρχές και τις απαιτήσεις της ιχνιλασιμότητας των μετρήσεων 

καθώς και τα στάδια της διαδικασίας διαπίστευσης  

- να κατανοήσουν τις απαιτήσεις του ISO 17052, και να αξιολογήσουν την κρισιμότητα 

τήρησης αυτών 

- να μπορέσουν να συντάξουν διαδικασίες και έγγραφα του ΣΔΠ καθώς και να 

παρακολουθούν και να αξιολογούν την πορεία εφαρμογής του προτύπου  

- να προσδιορίζουν στόχους και δείκτες μέτρησης στα πλαίσια του ISO 17052 και να 

αξιολογούν την συμβολή τους στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προτύπου 

Τόμος Δ΄: Αξιοπιστία και Συντήρηση, ΕΑΠ 

Μέσα από την ύλη του 3ου Τόμου φοιτήτριες/τές θα: 

- αντιληφθούν την σημασία της αξιοπιστίας και θα αποκτήσουν γνώση των παραμέτρων 

αυτής  

- θα κατανοήσουν την έννοια και τα είδη  της αποτυχίας μέσα από παραδείγματα και 

εφαρμογές  

- θα εξοικειωθούν και θα χρησιμοποιήσουν μεθόδους μέτρησης της αξιοπιστίας MTTF, FTA, 

Μέσος Χρόνος Ζωής , αξιοποιώντας στατικά πακέτα όπως το Minitab 

- θα μπορούν να χειριστούν  και να επεξεργαστούν δεδομένα αξιοπιστίας και να 

διακρίνουν τα επίπεδα των δεδομένων της αξιοπιστίας 

- θα μπορούν να αναγνωρίσουν την διαφορά μεταξύ των εννοιών του κινδύνου και της 

αξιοπιστίας μέσα από παραδείγματα και εφαρμογές  

- Θα κατανοήσουν την σπουδαιότητα και την σημασία της συντήρησης στη βελτίωση της 

ποιότητας 

- Θα αναλύσουν και θα χρησιμοποιήσουν σημαντικές έννοιες όπως η Ανάλυση Χρόνου 

καθυστέρησης (downtime), o Μέσος Χρόνος Επισκευής , κτλ μέσα από παραδείγματα 

- Θα σχεδιάσουν και θα αξιολογήσουν πολιτικές συντήρησης και θα έχουν την δυνατότητα 

να οργανώσουν ένα τμήμα συντήρησης αξιοποιώντας την φιλοσοφία της Ολικής 

Παραγωγικής Συντήρησης 

Μαθησιακά Αποτελέσματα για το Σύνολο της Θ.Ε. ΔΙΠ61 
Η ΔΙΠ61 έχει την δυνατότητα λόγω του περιεχομένου της ( τέσσερα διαφορετικά αντικείμενα) να 
προσφέρει μια σειρά από μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία καλύπτουν τόσο τη θεωρία γύρω 
από την Ποιότητα γενικά,  αλλά και την εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και τη 
λειτουργία δομών υποστήριξης της Ποιότητας (Εργαστήρια Ελέγχου και Δοκιμών).  
Συνολικά οι φοιτήτριες/τές της ΔΙΠ61 με το πέρας των μαθημάτων θα:   

- κατανοήσουν και θα αναλύσουν μια σειρά από σημαντικές έννοιες όπως η 

Αξιοπιστία/Συντήρηση, η Μέτρηση, η Επιθεώρηση και η Περιβαλλοντική Διαχείριση  

- έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να χρησιμοποιήσουν μια 

σειρά από εργαλεία, τεχνικές και μεθόδους για την βελτίωση της ποιότητας  

- μπορούν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα μέτρησης , να κάνουν αναλύσεις και παράγουν 

αναφορές 

- κατανοήσουν τη φύση και το περιεχόμενο αρκετών προτύπων ποιότητας (ISO 9001, ISO 

14001, ISO 17025) και θα μπορούν να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των 

επιθεωρήσεων αυτών των συστημάτων  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Ποιότητα και Περιβάλλον 

- Επιθεώρηση Συστημάτων για την Ποιότητα 

- Οργάνωση Εργαστηρίων Ελέγχων και Δοκιμών 
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- Αξιοπιστία και Συντηρησιμότητα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ MSC 

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων σχετικά με την αειφορική διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος από τους 

επιστήμονες που ασχολούνται με το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την διαχείριση των έργων 

τεχνικής υποδομής, των κτιρίων, του αστικού δημόσιου χώρου, του τοπίου, των πόλεων, των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων και τον έλεγχο της κλιματικής αλλαγής ή της προσαρμογής σε 

αυτή. 

 

Κατευθύνσεις 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον 

«Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό» στις ακόλουθες Κατευθύνσεις: 

- «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  Έργων Υποδομής» 

- «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» 

- «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, και ανάλογα με 

την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση: 

- Να κατανοούν τις βασικές αρχές της αειφορίας, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της 

περιβαλλοντικής αξιολόγησης, να προβούν σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

- Να κατανοούν τις αρχές των περιβαλλοντικών διεργασιών και της ρύπανσης, την 

επίδρασή τους στον άνθρωπο, καθώς και την επίδραση των ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. 

- Να μπορούν να σχεδιάσουν τα έργα υποδομής (συγκοινωνιακά, ενεργειακά, υδραυλικά, 

έργα προστασίας ακτών και από τη διάβρωση, τα έργα προστασίας από τη ρύπανση, 

κτλ), τα κτίρια, τις πόλεις και παραγωγικές δραστηριότητες με αειφορικά περιβαλλοντικό 

τρόπο. 

- Να μπορούν να κατανοούν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών 

της, να εφαρμόζουν τρόπους περιορισμού των αερίων θερμοκηπίου και προσαρμογής σε 

έναν κόσμο με διαφορετικό κλίμα. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 
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Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: Environmental Protection 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0712 “Environmental protection technology” 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 260 

Γίνονται δεκτοί/ές : 

α) Πτυχιούχοι πενταετούς κύκλου σπουδών απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων/Σχολών 

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Επιστήμης 

Υλικών ή Μηχανικών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή Μηχανικών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ή 

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή Μηχανικών Παραγωγής 

και Διοίκησης ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 

Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Σχεδίασης 

Προϊόντων και Συστημάτων ή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ή 

Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ή Ναυπηγών Μηχανολόγων 

Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών. 

β) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων/Σχολών Αγροτικής Ανάπτυξης ή ή Βιομηχανικής 

Διοίκησης και Τεχνολογίας ή ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Γεωγραφίας ή 

Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ήτμημάτων Γεωπονίας/Δασολογίας (Αγροτικής 

Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή 

Γεωπονίας ή Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας, Φυτικής 

Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και 

Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Επιστήμης Φυτικής 

Παραγωγής ή Βιοτεχνολογίας) ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή ή Διοίκησης 

Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιστήμης ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Υλικών ή ή Επιστημών της Θάλασσας ή ή Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών ή ή Μεσογειακών Σπουδών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και 

Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ή Οικονομικής και Διοίκησης 

Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 

ή Περιβάλλοντος ή Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Στατιστικής ή Τουριστικών 

Σπουδών ή Φυσικής ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του ΕΑΠ ή Χημείας ή Μηχανικοί 

Απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών 

γ) Πτυχιούχοι ΤΕΙ στην ειδικότητα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων 

Μηχανικών ή Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ ή 

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ή Μηχανικών Τοπογραφίας και 

Γεωπληροφορικής ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή Δασοπονίας 

και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή Μηχανικών 
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Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε.. 

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών (α) και (β) καταλαμβάνουν 234 θέσεις (90% των προσφερομένων 

θέσεων). 

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας (γ) καταλαμβάνουν 26 θέσεις (10% των προσφερομένων θέσεων). 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής 

Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή 

γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».  

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών 

τηλ: 2610 367343 - fax: 2610 367110 - e-mail:  psh@eap.gr 

Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367650 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα (9) Θεματικές Ενότητες και Μεταπτυχιακή Διπλωματική 

Εργασία και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον «Περιβαλλοντικό 

Σχεδιασμό» σε τρεις (3) Κατευθύνσεις. 

Η επιλογή της Κατεύθυνσης είναι υποχρεωτική. Η πρώτη ΘΕ ΠΣΧ50 «Αειφορία-Περιβαλλοντική 

Αξιολόγηση» είναι ΘΕ κορμού, δηλαδή κοινή και στις τρεις (3) Κατευθύνσεις. 

 

mailto:psh@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Κατεύθυνση 1: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  Έργων Υποδομής» 

1ο έτος σπουδών   

ΠΣΧ50  Αειφορία – Περιβαλλοντική Αξιολόγηση (Υ¹, 20 ECTS) 

ΠΣΧ51  Περιβαλλοντικός Πολεοδομικός και Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός (Υ, 20 ECTS) 

ΠΣΕ53  Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Ενεργειακών, Υδραυλικών Έργων και 

Θαλάσσιων Έργων                                         

(Υ, 20 ECTS) 

2ο έτος σπουδών  

ΠΣΧ61 Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Υ, 20 ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Υ, 40 ECTS) 

Κατεύθυνση 2: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων»  

1ο έτος σπουδών  

ΠΣΧ50  Αειφορία - Περιβαλλοντική Αξιολόγηση (Υ, 20 ECTS) 

ΠΣΧ51 Περιβαλλοντικός Πολεοδομικός και Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός (Υ, 20 ECTS) 

ΠΣΠ53  Περιβαλλοντικός Αστικός Σχεδιασμός και Διευθέτηση Ανοικτών Χώρων (Υ, 20 ECTS) 

2ο έτος σπουδών  

ΠΣΠ62  Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων (Υ, 20 ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Υ, 40 ECTS) 

Κατεύθυνση 3: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της  Κλιματικής Αλλαγής»   

1ο έτος σπουδών  

ΠΣΧ50  Αειφορία - Περιβαλλοντική Αξιολόγηση (Υ, 20 ECTS) 

ΠΣΚ51 Φαινόμενο του Θερμοκηπίου - Κλιματική Αλλαγή (Υ, 20 ECTS) 

ΠΣΚ52 Περιορισμός των Αερίων Θερμοκηπίου (Υ, 20 ECTS) 

2ο έτος σπουδών  

ΠΣΚ60  Προσαρμογή σε έναν Κόσμο με Διαφορετικό Κλίμα (Υ, 20 ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Υ, 40 ECTS) 

Σημείωση: 

Υ¹: Υποχρεωτική 

 

Οδηγίες Δήλωσης Θ.Ε. ανά Kατεύθυνση:  

Κατεύθυνση 1: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  Έργων Υποδομής» 

Κατά το α' έτος σπουδών, εάν η/ο φοιτήτρια/τής επιλέξει μία (1) ΘΕ αυτή πρέπει υποχρεωτικά 

να είναι η ΠΣΧ50, ενώ εάν επιλέξει δύο (2) πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΧ51. Εάν 

η/ο φοιτήτρια/τής διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, μπορεί να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΕ53.  

Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, η/ο 

φοιτήτρια/τής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος των σπουδών τρεις (3) 

Θ.Ε., σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. της 

κατεύθυνσης παράλληλα με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. της κατεύθυνσης. 

Κατεύθυνση 2: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» 

Κατά το α' έτος σπουδών, εάν η/ο φοιτήτρια/τής επιλέξει μία (1) ΘΕ αυτή πρέπει υποχρεωτικά 

να είναι η ΠΣΧ50, ενώ εάν επιλέξει δύο (2) ΘΕ πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΧ51. 

Εάν η/ο φοιτήτρια/τής διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, μπορεί να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΠ53. 

Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, η/ο 

φοιτήτρια/τής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος των σπουδών τρεις (3) 
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Θ.Ε., σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. της 

κατεύθυνσης παράλληλα με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. της κατεύθυνσης. 

Κατεύθυνση 3: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της  Κλιματικής Αλλαγής» 

 Κατά το α' έτος σπουδών, εάν η/ο φοιτήτρια/τής επιλέξει μία (1) ΘΕ αυτή πρέπει υποχρεωτικά 

να είναι η ΠΣΧ50, ενώ εάν επιλέξει δύο (2) ΘΕ πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΚ51. 

Εάν η/ο φοιτήτρια/τής διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, μπορεί να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΚ52. 

Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, η/ο 

φοιτήτρια/τής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος των σπουδών τρεις (3) 

Θ.Ε., σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. της 

κατεύθυνσης παράλληλα με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. της κατεύθυνσης. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Κατεύθυνση 1: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  Έργων Υποδομής» 

 

ΠΣΧ50: ΑΕΙΦΟΡΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΧ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική σε όλες τις Κατευθύνσεις 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Ο σκοπός της ΘΕ είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη και να 

μεταδώσει στις/ους φοιτήτριες/τές προχωρημένες γνώσεις, εξειδικευμένους τρόπους 

προσέγγισης και θεωρητικό υπόβαθρο που είναι αναγκαίο στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό των 

αντικειμένων του προγράμματος. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, oι φοιτήτριες/ές θα έχουν 

κατανοήσει τα παρακάτω ώστε να μπορούν να συνεχίσουν αποτελεσματικά στις υπόλοιπες 

θεματικές ενότητες του προγράμματος. 

- Αειφορία, Πολιτική Οικολογία: την προέλευση, ορισμό/ούς, ζητήματα, επιπτώσεις, 

πολιτικές της αειφορίας. Το αντικείμενο της πολιτικής οικολογίας, τα κυριότερα ρεύματα 

και προσεγγίσεις της, το πεδίο εφαρμογής της. 

- Οικονομικά, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία του Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Ηθική: τις 

βασικές αρχές, τα κυριότερα ρεύματα, το πεδίο εφαρμογής αυτών των αντικειμένων. 

- Ρύπανση Εδάφους, Νερών και Ατμόσφαιρας: το πρόβλημα και τις βασικές αρχές της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος, τις πηγές της, τα χωρο-γεωγραφικά δεδομένα, τις 

επιπτώσεις της στην υγεία, στα οικοσυστήματα και στο περιβάλλον. 

- Περιβαλλοντική Αξιολόγηση, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Εκτίμηση 

Περιβαλλοντικού Κινδύνου: τις αρχές της αντικειμένων αυτών, την μεθοδολογία και το 

πεδίο εφαρμογής των. 

- Περιβαλλοντική Νομοθεσία: τις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: 

- Αειφορία, Πολιτική Οικολογία 

- Οικονομικά, Κοινωνιολογία και Ψυχολογία του Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Ηθική 
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- Ρύπανση Εδάφους, Νερών και Ατμόσφαιρας 

- Περιβαλλοντική Αξιολόγηση, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Εκτίμηση 

Περιβαλλοντικού Κινδύνου 

- Περιβαλλοντική Νομοθεσία 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΣΧ51: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΧ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην 1η & 2η Κατεύθυνση 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της Θ.Ε. είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη και να 

μεταδώσει στις/ους φοιτήτριες/τές προχωρημένες γνώσεις και εξειδικευμένους τρόπους 

προσέγγισης, ώστε να κατανοηθούν τα ζητήματα της ανθρωπογεωγραφίας, του περιβαλλοντικού 

πολεοδομικού σχεδιασμού και του περιβαλλοντικού σχεδιασμού των συγκοινωνιακών έργων και 

των υπόλοιπων δικτύων υποδομής σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, oι φοιτήτριες/ές θα έχουν 

κατανοήσει τα παρακάτω: 

- Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Περιβαλλοντικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό: 

τις βασικές αρχές της ανθρωπογεωγραφίας ώστε να κατανοηθούν οι ανθρώπινες πιέσεις 

στο περιβάλλον και του περιβαλλοντικού πολεοδομικού σχεδιασμού. 

- Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Κατασκευή Συγκοινωνιακών Έργων: τις επιπτώσεις 

στο περιβάλλον κατά την κατασκευή των χερσαίων (οδικών, σιδηροδρομικών), εναέριων 

και θαλάσσιων συγκοινωνιακών έργων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιπτώσεις στο 

μικροκλίμα, στους υδατικούς πόρους, στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην 

αισθητική του τοπίου στις ανθρώπινες δραστηριότητες και στην πολιτιστική κληρονομιά. 

- Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Λειτουργία Συγκοινωνιακών Έργων: τις επιπτώσεις 

στο περιβάλλον κατά την χρήση των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων συγκοινωνιακών 

υποδομών από οχήματα, μέσα σταθερής τροχιάς, αεροπλάνα, πλοία και κατά τη 

συντήρηση του έργου. Αυτό το γνωστικό αντικείμενο μαζί με το προηγούμενο θα 

επιτρέπει σους επιστήμονες να μπορούν να σχεδιάσουν περιβαλλοντικά ένα 

συγκοινωνιακό έργο. 

- Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Κατασκευή και Χρήση Άλλων Δικτύων Υποδομών: 

τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά την κατασκευή και χρήση των υπόλοιπων δικτύων 

υποδομών, όπως υδραυλικών, ενεργειακών, κτλ. 

- Προσβασιμότητα σε Υποδομές: την προβληματική και τον σχεδιασμό της 

προσβασιμότητας στις υποδομές. 

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: 

- Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Περιβαλλοντικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό 

- Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Κατασκευή των Συγκοινωνιακών Έργων 

- Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Χρήση των Συγκοινωνιακών Έργων 
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- Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Κατασκευή και Χρήση Άλλων Δικτύων Υποδομών 

- Προσβασιμότητα σε Υποδομές 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΣΕ53: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΈΡΓΩΝ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΕ53 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην 1η Κατεύθυνση 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της ΘΕ είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη και να 

μεταδώσει στις/ους φοιτήτριες/τές προχωρημένες γνώσεις και εξειδικευμένους τρόπους 

προσέγγισης για περιβαλλοντικό σχεδιασμό των κυριότερων έργων υποδομής: παράκτιων και 

θαλάσσιων έργων, υδραυλικών έργων, ενεργειακών έργων καθώς και του προβλήματος της 

διάβρωσης, προστασίας και αποκατάστασης του εδάφους. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, oι φοιτήτριες/ές θα έχουν 

κατανοήσει τα παρακάτω, ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν περιβαλλοντικά τα μελετώμενα έργα 

υποδομής. 

- Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Παράκτιων και Θαλάσσιων Έργων: κατανόηση των 

θαλασσίων και παράκτιων διεργασιών (κυματισμοί, κυματογενή ρεύματα, 

στερεομεταφορά, μορφοδυναμική) ώστε να σχεδιαστούν έργα προστασίας των ακτών. 

Κατανόηση και εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης. 

- Διάβρωση και Προστασία Εδάφους, Αποκατάσταση Εδάφους: κατανόηση των 

φαινομένων της διάβρωσης, μέθοδοι προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση, 

αποκατάσταση διαβρωμένων και ρυπασμένων εδαφών. 

- Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Υδραυλικών Έργων: μελέτη του συνολικού κυκλώματος του 

νερού (φράγματα, αγωγοί μεταφοράς νερού, καθαρισμός νερού, αγωγοί μεταφοράς 

λυμάτων, διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων) και των επιπτώσεών του στο περιβάλλον, 

ώστε να μπορεί να σχεδιαστεί περιβαλλοντικά ορθά ένα υδραυλικό έργο. 

- Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Ενεργειακών Έργων: μελέτη του συνολικού κυκλώματος της 

ενέργειας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα (ανίχνευση, εξόρυξη, μεταφορά, 

κατεργασία, διαχείριση), ανανεώσιμες πηγές (υδροηλεκτρική, αιολική, ηλιακή, βιομάζα, 

γεωθερμία) και πυρηνική ενέργεια, καθώς και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, 

ώστε να μπορεί να σχεδιαστεί περιβαλλοντικά ορθά ένα ενεργειακό έργο. 

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: 

- Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Παράκτιων και Θαλάσσιων Έργων 

- Διάβρωση και Προστασία Εδάφους, Αποκατάσταση Εδάφους 

- Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Υδραυλικών Έργων 

- Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Ενεργειακών Έργων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..  
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Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΣΧ61: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΧ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην 1η Κατεύθυνση 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Ο σκοπός της ΘΕ είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη και να 

μεταδώσει στις/ους φοιτήτριες/τές προχωρημένες γνώσεις και εξειδικευμένους τρόπους 

προσέγγισης για την διαχείριση, επεξεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, oι φοιτήτριες/ές θα έχουν 

κατανοήσει τα παρακάτω ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ρύπανσης. 

- Διαχείριση και Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων. Τους τρόπους διαχείρισης των υγρών 

αποβλήτων και τις διεργασίες επεξεργασίας τους ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν μία 

εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

- Διαχείριση και Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων: Τους τρόπους διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων και τις διεργασίες επεξεργασίας τους ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν μία 

εγκατάσταση επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. 

- Διαχείριση και Επεξεργασία Αερίων Ρύπων και Κλιματική Αλλαγή: Τους τρόπους 

διαχείρισης των αερίων ρύπων υγρών και τις διεργασίες επεξεργασίας τους. Το 

φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, τη συμβολή των αερίων θερμοκηπίου, τους 

διαχειριστικούς και τεχνολογικούς τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 

- Ηχορύπανση, Ρύπανση από Ακτινοβολίες. Τα φαινόμενα ηχορύπανσης και της ρύπανσης 

από ακτινοβολίες, τις πηγές τους, τις επιπτώσεις στην υγεία, στα οικοσυστήματα και στο 

περιβάλλον, τους διαχειριστικούς και τεχνολογικούς τρόπους αντιμετώπισης της 

ηχορύπανσης, και της ρύπανσης από ακτινοβολίες. 

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: 

- Διαχείριση και Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων 

- Διαχείριση και Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων 

- Διαχείριση και Επεξεργασία Αερίων Ρύπων και Κλιματική Αλλαγή 

- Ηχορύπανση, Ρύπανση από Ακτινοβολίες 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

Κατεύθυνση 2: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» 

 

ΠΣΧ50: ΑΕΙΦΟΡΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΧ50 
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Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική σε όλες τις Κατευθύνσεις 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Ο σκοπός της ΘΕ είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη και να 

μεταδώσει στις/ους φοιτήτριες/τές προχωρημένες γνώσεις, εξειδικευμένους τρόπους 

προσέγγισης και θεωρητικό υπόβαθρο που είναι αναγκαίο στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό των 

αντικειμένων του προγράμματος. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, oι φοιτήτριες/ές θα έχουν 

κατανοήσει τα παρακάτω ώστε να μπορούν να συνεχίσουν αποτελεσματικά στις υπόλοιπες 

θεματικές ενότητες του προγράμματος. 

- Αειφορία, Πολιτική Οικολογία: την προέλευση, ορισμό/ούς, ζητήματα, επιπτώσεις, 

πολιτικές της αειφορίας. Το αντικείμενο της πολιτικής οικολογίας, τα κυριότερα ρεύματα 

και προσεγγίσεις της, το πεδίο εφαρμογής της. 

- Οικονομικά, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία του Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Ηθική: τις 

βασικές αρχές, τα κυριότερα ρεύματα, το πεδίο εφαρμογής αυτών των αντικειμένων. 

- Ρύπανση Εδάφους, Νερών και Ατμόσφαιρας: το πρόβλημα και τις βασικές αρχές της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος, τις πηγές της, τα χωρο-γεωγραφικά δεδομένα, τις 

επιπτώσεις της στην υγεία, στα οικοσυστήματα και στο περιβάλλον. 

- Περιβαλλοντική Αξιολόγηση, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Εκτίμηση 

Περιβαλλοντικού Κινδύνου: τις αρχές της αντικειμένων αυτών, την μεθοδολογία και το 

πεδίο εφαρμογής των. 

- Περιβαλλοντική Νομοθεσία: τις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: 

- Αειφορία, Πολιτική Οικολογία 

- Οικονομικά, Κοινωνιολογία και Ψυχολογία του Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Ηθική 

- Ρύπανση Εδάφους, Νερών και Ατμόσφαιρας 

- Περιβαλλοντική Αξιολόγηση, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Εκτίμηση 

Περιβαλλοντικού Κινδύνου 

- Περιβαλλοντική Νομοθεσία 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΣΧ51: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΧ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην 1η & 2η Κατεύθυνση 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της Θ.Ε. είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη και να 

μεταδώσει στις/ους φοιτήτριες/τές προχωρημένες γνώσεις και εξειδικευμένους τρόπους 

προσέγγισης, ώστε να κατανοηθούν τα ζητήματα της ανθρωπογεωγραφίας, του περιβαλλοντικού 
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πολεοδομικού σχεδιασμού και του περιβαλλοντικού σχεδιασμού των συγκοινωνιακών έργων και 

των υπόλοιπων δικτύων υποδομής σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, oι φοιτήτριες/ές θα έχουν 

κατανοήσει τα παρακάτω: 

- Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Περιβαλλοντικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό: 

τις βασικές αρχές της ανθρωπογεωγραφίας ώστε να κατανοηθούν οι ανθρώπινες πιέσεις 

στο περιβάλλον και του περιβαλλοντικού πολεοδομικού σχεδιασμού. 

- Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Κατασκευή Συγκοινωνιακών Έργων: τις επιπτώσεις 

στο περιβάλλον κατά την κατασκευή των χερσαίων (οδικών, σιδηροδρομικών), εναέριων 

και θαλάσσιων συγκοινωνιακών έργων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιπτώσεις στο 

μικροκλίμα, στους υδατικούς πόρους, στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην 

αισθητική του τοπίου στις ανθρώπινες δραστηριότητες και στην πολιτιστική κληρονομιά. 

- Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Λειτουργία Συγκοινωνιακών Έργων: τις επιπτώσεις 

στο περιβάλλον κατά την χρήση των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων συγκοινωνιακών 

υποδομών από οχήματα, μέσα σταθερής τροχιάς, αεροπλάνα, πλοία και κατά τη 

συντήρηση του έργου. Αυτό το γνωστικό αντικείμενο μαζί με το προηγούμενο θα 

επιτρέπει σους επιστήμονες να μπορούν να σχεδιάσουν περιβαλλοντικά ένα 

συγκοινωνιακό έργο. 

- Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Κατασκευή και Χρήση Άλλων Δικτύων Υποδομών: 

τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά την κατασκευή και χρήση των υπόλοιπων δικτύων 

υποδομών, όπως υδραυλικών, ενεργειακών, κτλ. 

- Προσβασιμότητα σε Υποδομές: την προβληματική και τον σχεδιασμό της 

προσβασιμότητας στις υποδομές. 

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: 

- Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Περιβαλλοντικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό 

- Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Κατασκευή των Συγκοινωνιακών Έργων 

- Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Χρήση των Συγκοινωνιακών Έργων 

- Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Κατασκευή και Χρήση Άλλων Δικτύων Υποδομών 

- Προσβασιμότητα σε Υποδομές 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΣΠ53: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΠ53 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική στη 2η Κατεύθυνση 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Τα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα που αναπτύσσονται στην 

παρούσα Θεματική Ενότητα έρχονται να συμπληρώσουν τις γνώσεις, που αναπτύχθηκαν στις 

δύο προηγούμενες γενικές θεματικές ενότητες και αφορούν στον περιβαλλοντικό αστικό 

σχεδιασμό και το σχεδιασμό των ανοικτών χώρων και του τοπίου με στόχο την αειφόρο 

διαχείριση του αστικού χώρου και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στις πόλεις. Ο 



  

501 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

περιβαλλοντικός αστικός σχεδιασμός, σε συνδυασμό με τις αρχές του περιβαλλοντικού 

σχεδιασμού των κτιρίων στοχεύει στην προσέγγιση των προβλημάτων της αρχιτεκτονικής 

σύνθεσης και διαχείρισης του δομημένου χώρου, με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη και την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ οι σπουδάστριες/στές αναμένεται να 

έχουν αποκτήσει τις παρακάτω δεξιότητες: 

- Κατανόηση του τρόπου κατασκευής  του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (αρχιτεκτονικές 

λύσεις και οικιστικά σύνολα) 

- Κατανόηση της δημιουργίας των παραδοσιακών κτισμάτων και οικισμών  και αξιολόγηση 

των προβλημάτων και των δυνατοτήτων που προκύπτουν κατά τη μετάβαση των 

παραδοσιακών οικισμών στη σύγχρονη φάση ανάπτυξης 

- Κατανόηση της άρθρωσης μεταξύ κτισμάτων και πολεοδομικού ιστού και των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την οικοδομική δραστηριότητα 

- Γνώση για το Νομικό πλαίσιο, τους φορείς προστασίας και τις πολιτικές για το αστικό 

περιβάλλον 

- Αναγνώριση των γενικών και ειδικών κατηγοριών των δημόσιων υπαιθρίων χώρων και 

ικανότητα πρότασης λύσεων  με περιβαλλοντική οπτική 

- Κατανόηση της έννοιας του τοπίου για το σχεδιασμό υπαιθρίων χώρων και των 

παραμέτρων σχεδιασμού τοπίου μεγάλης κλίμακας 

- Γνώση των ιδιοτήτων των οικοδομικών υλικών σε σχέση με την οικολογική τους 

συμπεριφορά, την τοξικότητα και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και κατανόηση 

των εννοιών της επανάχρησης και της ανακύκλωσης των οικοδομικών υλικών 

- Ικανότητα πρότασης λύσεων για την εξοικονόμηση νερού, την αξιοποίηση των ήπιων 

μορφών ενέργειας και αποκατάστασης των οικοσυστημάτων στη λειτουργία της πόλης 

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: 

- Περιβαλλοντική Προσαρμογή της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής 

- Αρχές και Εφαρμογές Πολεοδομικού Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 

- Πολεοδομικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα και στον Κόσμο 

- Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Ανοιχτών Χώρων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΣΠ62: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΠ62 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική στη 2η Κατεύθυνση 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Στόχος της θεματικής ενότητας είναι να δώσει τις απαραίτητες 

γνώσεις, ώστε οι αρχές που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση 

ενέργειας και στη δημιουργία συνθηκών άνεσης –θερμικής και οπτικής-για τους χρήστες να 

λαμβάνονται υπόψη από τα αρχικά στάδια της σύλληψης του αρχιτεκτονικού έργου. Το 

προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι να παράγεται ποιοτικό αρχιτεκτονικό έργο με την αξιοποίηση 
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των δυνατοτήτων που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον μέσω του βιοκλιματικού σχεδιασμού 

και της εκμετάλλευσης των ήπιων μορφών ενέργειας.  Εκτός από τη βελτιστοποίηση της 

ενεργειακής συμπεριφοράς των νέων κατασκευών, η θεματική ενότητα στοχεύει και στην 

ολοκληρωμένη προσέγγιση της ενεργειακής αναβάθμισης-ανακαίνισης του υφιστάμενου 

κτιριακού αποθέματος. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ οι σπουδάστριες/στές αναμένεται να 

έχουν αποκτήσει τις παρακάτω δεξιότητες: 

- Κατανόηση του κλίματος και της επιρροής του στον τρόπο σχεδιασμού και κατασκευής 

των κτιρίων 

- Γνώση για τους τρόπους δέσμευσης της ηλιακής ακτινοβολίας, αποθήκευσης της 

θερμότητας και  για τους μηχανισμούς αερισμού και φυσικού δροσισμού των κτιρίων 

- Αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας για τη θέρμανση και την ψύξη των κτιρίων με 

ηλιακά παθητικά συστήματα 

- Κατανόηση του θερμικού ισοζυγίου των κτιρίων και συσχέτισή του με την ανάγκη 

εξοικονόμησης ενέργειας 

- Κατανόηση της φυσικής του φωτός, της διαδικασίας αντίληψης και του μηχανισμού της 

όρασης 

- Κατανόηση των παραγόντων και των μηχανισμών διαμόρφωσης του αισθήματος 

θερμικής  και οπτικής άνεσης  

- Γνώση για τα βασικά εργαλεία του περιβαλλοντικού σχεδιασμού των κτιρίων, των 

λογισμικών περιβαλλοντικής ανάλυσης , της νομοθεσίας και των ενεργειακών και 

περιβαλλοντικών κανονισμών 

- Κατανόηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στη μικρή κλίμακα του αστικού χώρου,  

- και αξιολόγηση των λειτουργιών της φύτευσης στον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων σε 

σχέση και με την ενεργειακή της λειτουργία 

- Γνώση των τεχνολογιών ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων 

- Γνώση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της συμβολής τους στην κάλυψη του 

θερμικού/ψυκτικού φορτίου των  κτιρίων 

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: 

- Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων 

- Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβάλλοντος Χώρου 

- Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτιρίων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

Κατεύθυνση 3: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής 

Αλλαγής» 

 

ΠΣΧ50: ΑΕΙΦΟΡΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΧ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική σε όλες τις Κατευθύνσεις 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  
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Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Ο σκοπός της ΘΕ είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη και να 

μεταδώσει στις/ους φοιτήτριες/τές προχωρημένες γνώσεις, εξειδικευμένους τρόπους 

προσέγγισης και θεωρητικό υπόβαθρο που είναι αναγκαίο στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό των 

αντικειμένων του προγράμματος. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, oι φοιτήτριες/ές θα έχουν 

κατανοήσει τα παρακάτω ώστε να μπορούν να συνεχίσουν αποτελεσματικά στις υπόλοιπες 

θεματικές ενότητες του προγράμματος. 

- Αειφορία, Πολιτική Οικολογία: την προέλευση, ορισμό/ούς, ζητήματα, επιπτώσεις, 

πολιτικές της αειφορίας. Το αντικείμενο της πολιτικής οικολογίας, τα κυριότερα ρεύματα 

και προσεγγίσεις της, το πεδίο εφαρμογής της. 

- Οικονομικά, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία του Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Ηθική: τις 

βασικές αρχές, τα κυριότερα ρεύματα, το πεδίο εφαρμογής αυτών των αντικειμένων. 

- Ρύπανση Εδάφους, Νερών και Ατμόσφαιρας: το πρόβλημα και τις βασικές αρχές της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος, τις πηγές της, τα χωρο-γεωγραφικά δεδομένα, τις 

επιπτώσεις της στην υγεία, στα οικοσυστήματα και στο περιβάλλον. 

- Περιβαλλοντική Αξιολόγηση, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Εκτίμηση 

Περιβαλλοντικού Κινδύνου: τις αρχές της αντικειμένων αυτών, την μεθοδολογία και το 

πεδίο εφαρμογής των. 

- Περιβαλλοντική Νομοθεσία: τις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: 

- Αειφορία, Πολιτική Οικολογία 

- Οικονομικά, Κοινωνιολογία και Ψυχολογία του Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Ηθική 

- Ρύπανση Εδάφους, Νερών και Ατμόσφαιρας 

- Περιβαλλοντική Αξιολόγηση, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Εκτίμηση 

Περιβαλλοντικού Κινδύνου 

- Περιβαλλοντική Νομοθεσία 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΣΚ51: ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΚ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην 3η Κατεύθυνση 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της Θ.Ε. είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη και να 

μεταδώσει στις/ους φοιτήτριες/τές προχωρημένες γνώσεις και εξειδικευμένους τρόπους 

προσέγγισης για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τις αιτίες του, την συσχέτισή με την οικονομία, 

και τα μελλοντικά σενάρια για το κλίμα της Γης. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, oι φοιτήτριες/τές θα έχουν 

κατανοήσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τις φυσικές και ανθρωπογενείς αιτίες του και πηγές 

των αερίων θερμοκηπίου, τη συσχέτιση των εκπομπών αυτών με το συνολικό κύκλωμα της 
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ενέργειας όπως χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και τις οικονομικές δραστηριότητες, καθώς 

και τα σενάρια για το μελλοντικό κλίμα της Γης. 

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: 

- Φαινόμενο του Θερμοκηπίου - Κλίμα - Κλιματική Αλλαγή 

- Φυσική και Ανθρωπογενής Εκπομπή Αερίων Θερμοκηπίου 

- Συσχέτιση Αερίων Θερμοκηπίου με την Ενέργεια και την Οικονομία 

- Σενάρια για το Μελλοντικό Κλίμα της Γης 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΣΚ52: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΈΡΓΩΝ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΚ52 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην 3η Κατεύθυνση 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της ΘΕ είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη και να 

μεταδώσει στις/ους φοιτήτριες/τές προχωρημένες γνώσεις και εξειδικευμένους τρόπους 

προσέγγισης για τον διαχειριστικό και τεχνολογικό περιορισμό των αερίων θερμοκηπίου, την 

χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και τις συμφωνίες για τον περιορισμό των 

αερίων θερμοκηπίου. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, oι φοιτήτριες/τές θα έχουν 

κατανοήσει τους τρόπους περιορισμού της εκπομπής των αερίων θερμοκηπίου, την 

προβληματική των κλασσικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και τις πολιτικές και τις 

συμφωνίες για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου. Θα μπορούν να 

προτείνουν τρόπους περιορισμού της εκπομπής των αερίων θερμοκηπίου καθώς και να 

σχεδιάσουν διεργασίες με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα. 

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: 

- Διαχειριστικός Περιορισμός Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου 

- Τεχνολογικός Περιορισμός Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου 

- Συμβατικές και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

- Εθνικές και Διεθνείς Πολιτικές Περιορισμού Αερίων Θερμοκηπίου – Διεθνείς Συμφωνίες 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΣΚ60: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΚ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 
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Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική στην 3η Κατεύθυνση 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: Ο σκοπός της ΘΕ είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη και να 

μεταδώσει στις/ους φοιτήτριες/τές προχωρημένες γνώσεις και εξειδικευμένους τρόπους 

προσέγγισης για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής καθώς και τη προσαρμογή σε ένα κόσμο 

με διαφορετικό κλίμα. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, oι φοιτήτριες/τές θα έχουν 

κατανοήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στον 

άνθρωπο και στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Θα μπορούν να προτείνουν τρόπους 

προσαρμογής του ανθρώπου και των δραστηριοτήτων του σε έναν μελλοντικό κόσμο με 

διαφορετικό κλίμα. 

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: 

- Επίδραση του Μελλοντικού Κλίματος στη Γη και στα Οικοσυστήματα 

- Επίδραση του Μελλοντικού Κλίματος στο Ανθρώπινο Είδος και στις Ανθρώπινες 

Δραστηριότητες 

- Προσαρμογή του Ανθρώπινου Είδους και των Ανθρώπινων Δραστηριοτήτων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  MSC 

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα θέματα Τεχνολογιών 

επεξεργασίας αποβλήτων και μεθοδολογιών απορρύπανσης και στην κατανόηση της 

πολύπλοκης δομής και λειτουργίας του περιβάλλοντος, το οποίο είναι ο τελικός αποδέκτης των 

αποβλήτων. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Συνίστανται στην  παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα θέματα της διαχείρισης των αποβλήτων 

(υγρών, στερεών, αερίων), των Τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων, των  μεθοδολογιών 

απορρύπανσης, στην κατανόηση της πολύπλοκης δομής και λειτουργίας του περιβάλλοντος, το 

οποίο είναι ο τελικός αποδέκτης των αποβλήτων, στην απόκτηση γνώσεων για την σχετική 

νομοθεσία που αφορά την διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία της υγείας και του 

περιβάλλοντος, στην επιλογή τεχνολογιών για την επίλυση προβλημάτων που αναφύονται από 

σημειακές πηγές ρύπανσης, στον σχεδιασμό συστημάτων ανακύκλωσης και να εκτιμούν τις 

οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους εναλλακτικών συστημάτων επεξεργασίας 

απορριμμάτων  (μηχανικός διαχωρισμός,  θερμικές μέθοδοι με έμφαση στην καύση, βιολογικές 

μέθοδοι όπως η κομποστοποίηση και η αναερόβια χώνευση) και να συγκρίνουν εναλλακτικά 

διαχειριστικά σενάρια που βασίζονται σε αυτές τις τεχνολογίες. Ακόμα παρέχονται γνώσεις στην 

εκτίμηση περιβαλλοντικών συνθηκών του φυσικού περιβάλλοντος ,στις επιπτώσεις των ρύπων 
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στην υγεία του ανθρώπου, σε μεθοδολογίες  εκτίμησης περιβαλλοντικών συνθηκών, καθώς και 

σε μεθοδολογίες αποκατάστασης και απορρύπανσης του περιβάλλοντος. 

Μέσω δε της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας  οι φοιτήτριες/ές  να είναι σε θέση να 

σχεδιάζουν και να δίνουν απαντήσεις σε πρακτικά ζητήματα που αναφύονται από την διαχείριση 

των αποβλήτων στο περιβάλλον (χερσαίο, υδάτινο) και στις ανθρώπινες κοινωνίες γενικότερα. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 85 Environmental Protection 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0712 Environmental Protection and Technology 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 335 

Γίνονται δεκτοί/ές: 

Α) Απόφοιτοι τμημάτων Πανεπιστημίων: Φυσικής ή Χημείας ή Βιολογίας ή Γεωλογίας και 

Γεωπεριβάλλοντος ή Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Ιατρικής ή Οδοντιατρικής ή Νοσηλευτικής ή 

Φαρμακευτικής ή Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών 

ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Χημικών Μηχανικών ή Αγρονόμων 

και Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ή Ναυπηγών 

Μηχανολόγων Μηχανικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή Γεωπονίας 

ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Κτηνιατρικής ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή 

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής 

Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Αξιοποίησης Φυσικών 

Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης των Υλικών ή Μηχανικών 

Επιστήμης Υλικών ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή 

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ή Μηχανικών 

Ορυκτών Πόρων ή Περιβάλλοντος ή Επιστημών της Θάλασσας ή Γεωγραφίας ή Γεωλογίας ή 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ή 

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 

Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Χωροταξίας 

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ή 

Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Μηχανικών 

Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ή Σχολών Μηχανικών 

των Ενόπλων Δυνάμεων ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του ΕΑΠ. 
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Β) και των ακολούθων τμημάτων ΤΕΙ: 

Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ή Ηλεκτρονικής ή 

Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Ναυπηγικής ή Τεχνολογίας Τροφίμων ή Οινολογίας και Τεχνολογίας 

Ποτών ή Δημόσιας Υγιεινής ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή 

Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών 

Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή 

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Δασοπονίας ή Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος ή Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Θερμοκηπιακών 

Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Τεχνολογίες Ολοκληρωμένης Γεωργίας ή Τεχνολογίας 

Πετρελαίου ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος 

ή Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ή Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ή 

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης ή 

Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Ιχθυοκομίας-Αλιείας ή Ενεργειακής Τεχνικής ή Τεχνολογίας 

Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ή Τεχνολογίας 

Περιβάλλοντος και Οικολογίας ή Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Γεωργικών Μηχανών Αρδεύσεων ή 

Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ή Βιολογικής Γεωργίας ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή 

Εποπτών Δημόσιας Υγείας. 

Εξήντα έξι (66) θέσεις από τις προσφερόμενες καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν 

αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής 

Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή 

γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 
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Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών  

 τηλ: 2610 367332 - fax: 2610 367110 - e-mail: dia@eap.gr 

Γενικές Πληροφορίες: 

 τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση  

 1ο έτος σπουδών  

ΔΙΑ50 Φυσικό Περιβάλλον και Ρύπανση (Υ¹, 20 ECTS) 

ΔΙΑ51 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Υ, 20 ECTS) 

ΔΙΑ60 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων (Υ, 20 ECTS) 

ΔΙΑ61 Διαχείριση Αερίων Ρύπων (Υ, 20 ECTS) 

 2ο έτος σπουδών  

ΔΙΑ51 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Υ, 20 ECTS) 

ΔΙΑ60 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων (Υ, 20 ECTS) 

ΔΙΑ61 Διαχείριση Αερίων Ρύπων (Υ, 20 ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Υ, 40 ECTS) 

 Σημείωση: 

Υ¹: Υποχρεωτική  

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:  

Κατά το πρώτο (1ο) έτος σπουδών, αν η/ο φοιτήτρια/τής διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, 

μπορεί να επιλέξει τρεις Θ.Ε., υποχρεωτικά τη Θ.Ε. ΔΙΑ50 (Φυσικό Περιβάλλον και Ρύπανση) και 

δύο εκ των άλλων τριών ΔΙΑ51, ΔΙΑ60 και ΔΙΑ61. Η/Ο φοιτήτρια/τής μπορεί να επιλέξει τη 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία παράλληλα με την τελευταία Θ.Ε., εφόσον έχει επιτυχώς 

ολοκληρώσει τις τρεις Θεματικές Ενότητες.  

 Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, η/ο 

φοιτήτρια/ής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος (1ο) σπουδών τρεις Θ.Ε. 

(σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο (2ο) έτος την τελευταία Θ.Ε. 

παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

 Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και 

κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.  

 Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών. 

 Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων 

Θ.Ε., καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΔΙΑ50: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΑ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

mailto:dia@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η Εκπαίδευση στην κατανόηση 

των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών, που πραγματοποιούνται στο 

χερσαίο, θαλάσσιο και ατμοσφαιρικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την παρουσία ρύπων, στην 

εκτίμηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών συνθηκών και στον 

καθορισμό των επιπτώσεων από τη διάθεση των αποβλήτων στο περιβάλλον. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Στο τέλος της θεματικής ενότητας ΔΙΑ50 η/ο φοιτήτρια/τής θα 

μπορεί να εμβαθύνει: 

- στην κατανόηση των  φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών  που 

πραγματοποιούνται στο χερσαίο ,θαλάσσιο και ατμοσφαιρικό περιβάλλον σε συνδυασμό 

με την παρουσία ρύπων . 

- στην εκτίμηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και  των περιβαλλοντικών συνθηκών. 

- στον καθορισμό των επιπτώσεων από τη διάθεση των αποβλήτων στο περιβάλλον. 

Στο τέλος της θεματικής ενότητας ΔΙΑ 50 η/ο φοιτήτρια/τής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις 

ακόλουθες δεξιότητες: 

- Ικανότητα να συγκεντρώνει βιβλιογραφία και να συγγράφει επιστημονικές εργασίες.  

- Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και να αξιολογεί φυσικά περιβάλλοντα σε ότι 

αφορά την ποιότητά τους. 

- Ικανότητα να κατανοεί τα περιβαλλοντικά προβλήματα. 

- Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση περιβαλλοντικών 

προβλημάτων 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Το χερσαίο περιβάλλον ως αποδέκτης αποβλήτων 

- Το θαλάσσιο περιβάλλον ως αποδέκτης αποβλήτων 

- Η ατμόσφαιρα ως αποδέκτης αποβλήτων 

- Διάθεση αποβλήτων και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  

 

ΔΙΑ51: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΑ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος / 2ο έτος 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της Θ.Ε. είναι η απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων όλων 

των θεμάτων που αφορούν στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Αυτό περιλαμβάνει την 

απόκτηση γνώσεων της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των εναλλακτικών τεχνολογιών που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση των στερεών αποβλήτων, 

προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η θεματική ενότητα εξετάζει 

τα απόβλητα διακρίνοντάς τα σε τρεις κατηγορίες: (α) μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, (β) 

επικίνδυνα απόβλητα και (γ) γεωργικά απόβλητα. Οι πρώτες δύο κατηγορίες αφορούν τόσο στα 

αστικά όσο και τα βιομηχανικά απόβλητα ανάλογα με την επικινδυνότητά τους. Οι τεχνολογίες 

περιγράφονται και αξιολογούνται τόσο από πλευράς τεχνικής και οικονομικής εφικτότητας όσο 
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και από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ολοκληρώνοντας αυτή τη Θεματική Ενότητα, θα 

είστε σε θέση να προτείνετε και να αξιολογήσετε εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με τη θεματική αυτή ενότητα οι φοιτήτριες/τές αποκτούν μία ολοκληρωμένη εικόνα των 

θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Συγκεκριμένα είναι σε θέση: 

- Να προσδιορίσουν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων 

που παράγονται από οικισμούς αλλά και παραγωγικές δραστηριότητες όπως η γεωργία 

και η μεταλλευτική δραστηριότητα 

- Να γνωρίζουν την κείμενη νομοθεσία, αλλά και τον τρόπο διαμόρφωσής της και τις 

τάσεις της 

- Να σχεδιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος συλλογής απορριμμάτων 

- Να σχεδιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος ανακύκλωσης 

- Να σχεδιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός χώρου υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων 

- Να εκτιμούν τις οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους εναλλακτικών 

συστημάτων επεξεργασίας απορριμμάτων (μηχανικός διαχωρισμός, θερμικές μέθοδοι με 

έμφαση στην καύση, βιολογικές μέθοδοι όπως η κομποστοποίηση και η αναερόβια 

χώνευση) και να συγκρίνουν εναλλακτικά διαχειριστικά σενάρια που βασίζονται σε αυτές 

τις τεχνολογίες 

- Να εκτιμούν θέματα διαχείρισης οικοδομικών και μεταλλευτικών αποβλήτων 

- Να εκτιμούν θέματα διαχείρισης ειδικών αποβλήτων (λάστιχα αυτοκινήτων, λαμπτήρες, 

λάδια, μπαταρίες κλπ.) 

- Να εκτιμούν τα χαρακτηριστικά που καθιστούν ένα απόβλητο επικίνδυνο (π.χ. 

αντιδρασιμότητα, διαβρωτικότητα, εκρηκτικότητα, τοξικότητα, ραδιενέργεια κλπ) 

- Να προτείνουν μεθόδους διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. 

σταθεροποίηση/στερεοποίηση) 

- Να προτείνουν μεθόδους αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών  

- Να προτείνουν μεθόδους διαχείρισης των αγροτικών και κτηνοτροφικών στερεών 

αποβλήτων 

- Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων για 

παραγωγή ενέργειας και χρήσιμων υλικών 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Οικιακά και άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα 

- Επικίνδυνα απόβλητα 

- Γεωργικά απόβλητα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  

 

ΔΙΑ60: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΑ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
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Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος / 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση αυτής της σειράς  μαθημάτων οι 

φοιτήτριες/τές αναμένεται να είναι ικανές/οί να: 

- έχουν κατανοήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Αστικών Υγρών αποβλήτων και 

-  να έχουν πληροφορηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στα υγρά απόβλητα και 

την περιβαλλοντική προστασία. 

- εχουν κατανοήσει την προεργασία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια 

επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων 

- είναι ικανοί στο σχεδιασμό μονάδας επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων 

- έχουν κατανοήσει τα ποιοτικά-ποσοτικά χαρακτηριστικά των υγρών βιομηχανικών 

αποβλήτων καθώς επίσης τις φυσικές, χημικές, βιολογικές διεργασίες επεξεργασίας των 

βιομηχανικών αποβλήτων 

- έχουν κατανοήσει τρόπους και μεθοδολογίες διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης 

αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων αλλά και αντίστοιχες των υγρών γεωργικών 

αποβλήτων 

- είναι ικανοί να εκτιμήσουν τα υγρά απόβλητα μεταλλευτικής-μεταλλουργικής 

δραστηριότητας καθώς επίσης και την αποφυγή ρύπανσης από διάφορες βιομηχανικές 

δραστηριότητες. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Αστικά λύματα 

- Βιομηχανικά υγρά απόβλητα 

- Γεωργικά απόβλητα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΔΙΑ61: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΑ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος / 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η Εκπαίδευση: 

- Στον καθορισμό των πηγών και των χαρακτηριστικών των ατμοσφαιρικών ρύπων. 

- Στις τεχνολογίες ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

- Στις τεχνολογίες επεξεργασίας αερίων ρύπων και απορρύπανσης αερίων. 

- Στις αναλυτικές μεθόδους προσδιορισμού αερίων ρύπων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση αυτής της σειράς  μαθημάτων οι 

φοιτήτριες/τές αναμένεται να είναι ικανές/οί να: 

- έχουν ξεκαθαρίσει την εικόνα των κύριων πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

(βιομηχανικών και αστικών) και τους ρυπαντές οι οποίοι απελευθερώνονται στην  χώρα 

τους καθώς και από ευρύτερες περιοχές  
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- έχουν πληροφορηθεί για το πνεύμα των νόμων, το περιεχόμενο και την μελλοντική 

εξέλιξη (τάση) των νόμων που αναφέρονται τόσο στις εκπομπές όσο και στην ποιότητα 

του αέρα. 

- είναι ικανοί να κατανοήσουν τις αρχές σχεδιασμού των συστημάτων κατακράτησης τόσο 

των αερίων όσο και των σωματιδιακών ρυπαντών 

- είναι ικανοί να εκτιμήσουν και κατά περίπτωση να προτείνουν/επιλέξουν μια τεχνολογία 

για την επίλυση ενός προβλήματος ατμοσφαιρικής ρύπανσης από μια σημειακή 

(βιομηχανική) πηγή. 

- είναι ικανοί να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν βασικές αρχές της ατμοσφαιρικής 

δειγματοληψίας και μέτρησης τόσο των αερίων όσο και των σωματιδιακών ρυπαντών. 

- είναι ικανοί να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρυπαντών 

σε όρους επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία και δεικτών ποιότητας αέρα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Ατμοσφαιρικοί ρύποι και τεχνολογία ελέγχου της εκπομπής τους 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ MSC 

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει διπλωματούχους 

μηχανικούς, για να καταλάβουν υπεύθυνες θέσεις διοίκησης σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και 

κατασκευής τεχνικών έργων. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» είναι να εκπαιδεύσει 

και να προετοιμάσει διπλωματούχους μηχανικούς, για να καταλάβουν υπεύθυνες θέσεις 

διοίκησης σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων. Για την επίτευξη του 

στόχου αυτού θα πρέπει οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές να κατανοήσουν τις ακόλουθες 

Θεματικές Ενότητες: ΔΧΤ50 - Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων, ΔΧΤ51 - Τεχνική της 

Κατασκευής, ΔΧΤ60 - Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων και ΔΧΤ61 - Οικονομικά Τεχνικών 

Έργων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΔΧΤ50, οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές θα 

είναι σε θέση να γνωρίζουν σε βάθος και να εφαρμόζουν τις αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, πως 

οργανώνεται και διοικείται ένα εργοτάξιο ενώ θα έχουν εις βάθος γνώση των πληροφοριακών 

συστημάτων στη διαχείριση τεχνικών έργων. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΔΧΤ51 οδηγεί 

τις/ους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις 

αρχές που διέπουν την ανάλυση και τον σχεδιασμό των κατασκευών, τις αρχές τεχνολογίας 

κατασκευών ενώ έχουν εις βάθος γνώση για τα δομικά υλικά και τον εξοπλισμό κατασκευής 

τεχνικών έργων. Η ΘΕ ΔΧΤ60 στοχεύει στην κατανόηση της νομοθεσίας εκτέλεσης τεχνικών 

έργων, της ασφάλειας εκτέλεσης έργων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και 

εργοταξίων. Τέλος, με την ΘΕ ΔΧΤ61, οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές θα γνωρίζουν εις βάθος 

http://www.eap.gr/view.php?artid=3238
http://www.eap.gr/view.php?artid=3239
http://www.eap.gr/view.php?artid=3239
http://www.eap.gr/view.php?artid=3240
http://www.eap.gr/view.php?artid=3241
http://www.eap.gr/view.php?artid=3241
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τις αρχές της οικονομικής των τεχνικών έργων, τον οικονομικό σχεδιασμό και εκτίμηση έργων 

καθώς και τον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό έργων. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης:  52 Engineering and engineering trades 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0732 Bulding and civil engineering 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 420 

Γίνονται δεκτοί: 

Α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή 

Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Χημικών 

Μηχανικών ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανικών Μεταλλείων - 

Μεταλλουργών ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Οικονομίας και 

Διοίκησης ή Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών ή 

απόφοιτοι ΤΕΙ του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Μηχανικών Χωροταξίας και 

Ανάπτυξης ή Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ή άλλων συναφών 

τμημάτων. 

Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 80% (336 θέσεις) των προσφερόμενων 

θέσεων. Εξήντα πέντε (65) από αυτές καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν 

αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. 

Β) Απόφοιτοι ΤΕΙ των Τμημάτων Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Γεωπληροφορικής και 

Τοπογραφίας ή Ενεργειακής Τεχνικής ή Μηχανικών Αυτοματισμού ή Μηχανικών Πληροφορικής ή 

Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Πολιτικών Δομικών 

Έργων ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής ή 

Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Τοπογραφίας ή Ναυπηγών ή Ανακαίνισης και Αποκατάστασης 

Κτιρίων ή Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού ή Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου 

Μηχανολόγου Μηχανικού ή Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών 

Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ με κατεύθυνση Μηχανικών Γεωτεχνολογίας 

Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή άλλων συναφών τμημάτων. 

Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 20% (84 θέσεις) των προσφερόμενων 

θέσεων. Δέκα εννέα (19) από αυτές καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν 

αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. 
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Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής 

Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή 

γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών 

τηλ: 2610 367318 - fax: 2610 367110 - e-mail: dxt@eap.gr 

 Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση  

1o έτος σπουδών  

ΔΧΤ50 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων (Υ¹, 20 ECTS) 

ΔΧΤ51 Τεχνική της Κατασκευής (Υ, 20 ECTS) 

ΔΧΤ60 Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων (Υ, 20 ECTS) 

ΔΧΤ61 Οικονομικά Τεχνικών Έργων (Υ, 20 ECTS) 

2o έτος σπουδών  

ΔΧΤ60 Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων (Υ, 20 ECTS) 

ΔΧΤ61 Οικονομικά Τεχνικών Έργων (Υ, 20 ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Υ, 40 ECTS) 

Σημείωση: 

Y¹: Υποχρεωτική 

mailto:dxt@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.: 

Στο πρώτο (1ο) έτος σπουδών πρέπει να επιλέγονται πρώτα οι Θ.Ε. ΔΧΤ50 ή/και ΔΧΤ51 ενώ, αν 

επιλεγεί και τρίτη Θ.Ε., αυτή μπορεί να είναι είτε η ΔΧΤ60 ή η ΔΧΤ61. Οι φοιτήτριες/τές δε 

μπορούν να επιλέξουν και τις δύο Θ.Ε. ΔΧΤ60 και ΔΧΤ61 παρά μόνο αν έχουν ολοκληρώσει 

επιτυχώς τουλάχιστον μία από τις Θ.Ε. ΔΧΤ50 και ΔΧΤ51. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται είτε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. ή 

παράλληλα με την παρακολούθηση της τελευταίας Θ.Ε. του προγράμματος σπουδών (ΔΧΤ60 ή 

ΔΧΤ61).  

 Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, η/ο 

φοιτήτρια/τής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο (1ο) έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. 

(σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο (2ο) έτος την τελευταία Θ.Ε. 

παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

 Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου έτους 

και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους.  

 Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πάντως θα πραγματοποιείται μόνο 

μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του προγράμματος σπουδών. 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων 

Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) του προγράμματος σπουδών καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΔΧΤ50: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΧΤ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν τη μελέτη αυτής της 

Θεματικής Ενότητας θα είναι σε θέση να: 

- Περιγράφουν την οργανωτική και οικονομική δομή των επιχειρήσεων και ειδικότερα των 

εργοληπτικών επιχειρήσεων, τα συστήματα διοίκησης, το στρατηγικό προγραμματισμό 

και τη χρηματοοικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων. 

- Περιγράφουν την οργανωτική δομή του εργοταξίου τεχνικών έργων (τεχνικό και 

διοικητικό προσωπικό, μηχανήματα, μηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις). 

- Εφαρμόζουν κανόνες διοίκησης του προσωπικού της επιχείρησης και του εργοταξίου. 

- Εφαρμόζουν κανόνες διαχείρισης του εξοπλισμού της επιχείρησης και του εργοταξίου, 

καθώς και των υλικών για την κατασκευή του έργου. 

- Αξιολογούν εναλλακτικές λύσεις που αφορούν τη θέση και τη χωροταξική διάταξη του 

εργοταξίου, καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά του ανάλογα με το μέγεθος και τις 

ιδιαιτερότητες του υπό κατασκευή έργου. 

- Εκπονούν τις απαιτούμενες αναλύσεις - μελέτες για την οργάνωση και εγκατάσταση του 

εργοταξίου. 

- Προετοιμάζουν τεχνικές και οικονομικές προσφορές για συμμετοχή σε διαγωνισμούς 

έργων και μελετών και εφαρμόζουν τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων. 

- Επιλέγουν και χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα για τη διαχείριση τεχνικών 

έργων στα κεντρικά γραφεία της εργοληπτικής επιχείρησης και στο εργοτάξιο. 
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- Χρησιμοποιούν λογισμικό εφαρμογής στη διαχείριση τεχνικών έργων (πακέτα 

διαχείρισης έργων, βάσεις δεδομένων, λογιστικά φύλλα). 

- Χρησιμοποιούν προηγμένα συστήματα και τεχνολογίες πληροφορικής στη διαχείριση 

τεχνικών έργων. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων 

- Οργάνωση και διοίκηση εργοταξίου 

- Πληροφοριακά συστήματα στη διαχείριση τεχνικών έργων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΔΧΤ51: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΧΤ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν τη μελέτη αυτής της 

Θεματικής Ενότητας θα είναι σε θέση να: 

- Αξιολογούν τις βασικότερες παραμέτρους που καθορίζουν τα γεωμετρικά στοιχεία της 

χάραξης, να γνωρίζουν τα στάδια μελέτης μιας οδού, τα στοιχεία για τα τεχνικά έργα που 

πρέπει να περιλαμβάνονται στη μελέτη και στοιχεία για συστήματα διαχείρισης 

οδοστρωμάτων οδικών δικτύων. 

- Γνωρίζουν τα γενικά χαρακτηριστικά, τους τύπους, τις αρχές σχεδιασμού και τις 

κατασκευαστικές μεθόδους των γεφυρών. 

- Οργανώνουν τη διαχείριση της ανάλυσης και σχεδιασμού φραγμάτων, προσδιορίζουν τα 

στάδια εκπόνησης των μελετών, οργανώνουν τη διαχείριση κατασκευής ενός φράγματος, 

αξιολογούν τα προσόντα για την ανάθεση των μελετών ενός φράγματος και να εκτελούν 

αρτιότερα τα αναγκαία έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 

- Περιγράφουν την πορεία των εργασιών έρευνας του υπεδάφους, να εφαρμόζουν 

σύγχρονες μεθόδους τοπογραφικών εργασιών και τα μέσα - μεθοδολογία εκτέλεσης 

μετρήσεων παρακολούθησης στα τεχνικά έργα. 

- Προτείνουν λύσεις και μέτρα για ασφαλείς προσωρινές και ειδικές βοηθητικές 

κατασκευές, υλοποιούν βασικές αρχές κατασκευής ξυλοτύπων σε διάφορες κατασκευές 

και να προτείνουν λύσεις αισθητικά αποδεκτές σε σύγχρονα έργα προκατασκευής. 

- Αξιολογούν τη σπουδαιότητα των ελέγχων ποιότητας των υλικών κατασκευής και να 

αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της βιομηχανοποίησης. 

- Καθορίζουν τις ιδιότητες που αφορούν την ποιότητα υλικών, που χρησιμοποιούνται στις 

περισσότερες κατασκευές του Πολιτικού Μηχανικού και συγκεκριμένα των αδρανών 

υλικών, του χάλυβα, του σκυροδέματος, των ασφαλτικών υλικών και της τοιχοποιίας. 

- Προτείνουν ασφαλείς λύσεις κατασκευής και επιδιόρθωσης ορισμένων τεχνικών έργων 

με σύνθετα υλικά με μήτρα από τσιμέντο και με συγκόλληση υλικών με κολλώδεις 

ουσίες. 
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- Αξιολογούν την παραγωγικότητα των σημαντικότερων μηχανημάτων κατασκευής 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών 

- Αρχές τεχνολογίας κατασκευών 

- Δομικά υλικά και εξοπλισμός κατασκευής τεχνικών έργων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΔΧΤ60: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΧΤ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος / 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν τη μελέτη αυτής της 

Θεματικής Ενότητας θα είναι σε θέση να: 

- Γνωρίζουν τη βασική νομοθεσία, που διέπει την ανάθεση (προσυμβατικό στάδιο) και 

εκτέλεση (συμβατικό στάδιο) της μελέτης ενός δημοσίου έργου. 

- Γνωρίζουν τη βασική νομοθεσία, που διέπει την ανάθεση (προσυμβατικό στάδιο) και 

την εκτέλεση (κατασκευή) ενός δημοσίου έργου. 

- Γνωρίζουν τη βασική νομοθεσία, που διέπει την ασφάλεια και υγεία των 

εργαζομένων γενικότερα και των εργαζομένων σε τεχνικά έργα ειδικότερα. 

- Αναγνωρίζουν τους φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς κινδύνους σε ένα εργοτάξιο και 

να προτείνουν μέτρα αποτροπής τους. 

- Διαχειρίζονται καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε εργοτάξια και τεχνικά έργα.  

- Γνωρίζουν τη μεθοδολογική προσέγγιση της σύνταξης μελετών, ανάλυσης και 

αντιμετώπισης των  περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα τεχνικά έργα. 

- Αξιολογούν και ιεραρχούν τους κινδύνους και αντιμετωπίζουν τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις.  

- Ενημερώνονται για τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, τη σχετική με την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

- Γνωρίζουν το περιεχόμενο των ΜΠΕ, τη συμμετοχή του κοινού και τη διαδικασία 

έγκρισης. 

- Ενημερώνονται για τη διοικητική διαδικασία των αδειοδοτήσεων των διαφόρων 

εγκαταστάσεων 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Νομοθεσία εκτέλεσης τεχνικών έργων 

- Ασφάλεια εκτέλεσης έργων 

- Περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και εργοταξίων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 
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εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΔΧΤ61: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΧΤ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος / 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν τη μελέτη αυτής της 

Θεματικής Ενότητας θα είναι σε θέση να: 

- Εφαρμόζουν καθιερωμένες μεθοδολογίες οικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων. 

- Εκτιμούν διαχρονικά την αξία (απόσβεση) του μηχανολογικού εξοπλισμού έργων και 

αξιολογούν σχέδια αντικατάστασης του. 

- Αναλύουν τη χρηματοοικονομική δομή των επιχειρήσεων και αξιολογούν τους 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους. 

- Αξιολογούν την οικονομική σκοπιμότητα των δημοσίων έργων και καθορίζουν / 

αξιολογούν πηγές χρηματοδότησης των έργων. 

- Αναλύουν τη δομή των τεχνικών έργων στα πλαίσια της διαδικασίας αποτελεσματικής 

διαχείριση τους. 

Υλοποιούν τον χρονικό προγραμματισμό ενός έργου με βάση καθιερωμένες 

μεθοδολογίες και δημιουργούν το χρονοδιάγραμμα του έργου. 

- Προγραμματίζουν τη διάθεση των μέσων παραγωγής στις εργασίες ενός ή περισσότερων 

έργων. 

Αναλύουν τη χρηματοροή πληρωμών ενός έργου συνεκτιμώντας τη διαθεσιμότητα 

κεφαλαιακών πόρων. 

- Επιλέγουν κατάλληλες λύσεις χρονικής επιτάχυνσης ενός έργου. 

- Ελέγχουν την πρόοδο εκτέλεσης ενός έργου και αξιολογούν λύσεις 

αναπρογραμματισμού του. 

- Προτείνουν και αξιολογούν μέτρα διαχείρισης των κινδύνων κατά την κατασκευή ή τη 

λειτουργία έργων. 

- Υλοποιούν τη διαδικασία παράδοσης - παραλαβής ενός έργου και προτείνουν 

πρόγραμμα συντήρησης του έργου. 

- Χρησιμοποιούν λογισμικά προγραμματισμού και διαχείρισης έργων. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Οικονομική τεχνικών έργων 

- Σχεδιασμός και εκτίμηση έργων 

- Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός έργων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 
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ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ MSC 

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων σπουδών στον κλάδο των Πολιτικών 

Μηχανικών στη "Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές", που θα συμβάλει στην 

άνοδο του επιπέδου κατάρτισης του τεχνικού δυναμικού της χώρας. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι φοιτήτριες/ές που ολοκληρώνουν επιτυχώς και τις τέσσερεις θεματικές ενότητες είναι σε 

θέση: 

- να αναλύσουν ένα πρόβλημα δυναμικής των κατασκευών σε επιμέρους προβλήματα, να 

συνθέτουν κατάλληλα υποπροβλήματα, να αξιολογούν προσομοιώσεις συστημάτων και 

μεθόδους υπολογισμού απόκρισης των κατασκευών και να αποτιμούν αποτελέσματα 

ανάλυσης και σύνθεσης, όπως αυτά σχετίζονται με την πράξη. 

- να μπορούν να αξιολογήσουν τη σεισμική επικινδυνότητα έργων πολιτικού μηχανικού 

και να προχωρήσουν στον αντισεισμικό σχεδιασμό φυσικών πρανών, φραγμάτων, 

επιχωμάτων, τοίχων αντιστήριξης και επιφανειακών και βαθέων θεμελιώσεων.  

- να προχωρήσουν στον ή να αξιολογήσουν τον αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών 

οπλισμένου σκυροδέματος, μεταλλικών κατασκευών ή σύμμικτων κατασκευών.  

- να αναγνωρίσουν τις κατασκευές που χαρακτηρίζονται από αυξημένη σεισμική 

τρωτότητα και να προχωρήσουν στην επισκευή ή ενίσχυση δομικών στοιχείων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα.  

Επίσης, θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις, που απαιτούνται για την προσέγγιση και 

ανάλυση της διαδικασίας αναστήλωσης ενός μνημείου ή όποιας άλλης επέμβασης, ώστε να 

διασφαλίζεται η διάσωσή του και η διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 58 Architecture and building 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης:  0732 Building and civil engineering 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 100 

Γίνονται δεκτοί: 

α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίου των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών. 

Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν ογδόντα (80) θέσεις. 
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β) Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή ΑΣΕΙ γνωστικού αντικειμένου συναφούς με αυτό του Πολιτικού 

Μηχανικού. 

Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν είκοσι (20) θέσεις. 

Οι απόφοιτοι/ες της ανωτέρω κατηγορίας (β) και ενδιαφερόμενοι/ες να παρακολουθήσουν το 

πρόγραμμα θα πρέπει να σταθμίσουν με προσοχή τις δυσκολίες του προγράμματος, εξετάζοντας 

αναλυτικά, πριν αποφασίσουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους γι’ αυτό το πρόγραμμα, το 

περιεχόμενο των Θεματικών Ενοτήτων και του διδακτικού υλικού από την ιστοσελίδα του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές» 

στο διαδίκτυο  

(https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/62-seismiki-mixaniki-antiseismikes-kataskeves-

msc/633-41e72aa9b657a7d15b60d43c4f2843ae). 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής 

Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή 

γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

Σημείωση:   

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών 

τηλ: 2610 367332 - fax: 2610 367110 - e-mail: sma@eap.gr 

Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

 

https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/62-seismiki-mixaniki-antiseismikes-kataskeves-msc/633-41e72aa9b657a7d15b60d43c4f2843ae
https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/62-seismiki-mixaniki-antiseismikes-kataskeves-msc/633-41e72aa9b657a7d15b60d43c4f2843ae
mailto:sma@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Διάρθρωση  

 1o έτος σπουδών  

ΣΜΑ50 Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών (Υ¹, 20 ECTS) 

ΣΜΑ51 Τεχνική Σεισμολογία και Εδαφοδυναμική (Υ, 20 ECTS) 

ΣΜΑ60 Σχεδιασμός Αντισεισμικών Κατασκευών (Υ, 20 ECTS) 

  2o έτος σπουδών  

ΣΜΑ61 Σεισμικές Βλάβες, Επισκευές και Ενισχύσεις (Υ, 20 ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 40 ECTS) 

Σημείωση: 

Υ¹: Υποχρεωτική  

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:   

Κατά το πρώτο (1ο) έτος σπουδών η/ο φοιτήτρια/τής μπορεί να επιλέξει και τις τρεις Θ.Ε. 

ΣΜΑ50, ΣΜΑ51 και ΣΜΑ60. Εάν η/ο φοιτήτρια/ής δεν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο θα πρέπει 

να επιλέξει πρώτα τη Θ.Ε. ΣΜΑ50 ή τις Θ.Ε. ΣΜΑ50 και ΣΜΑ51.  

 Η/Ο φοιτήτρια/τής μπορεί να επιλέξει την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία παράλληλα με 

την Θ.Ε. ΣΜΑ61, εφόσον έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τις τρεις Θεματικές Ενότητες. Έτσι, το 

Πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο ακαδημαϊκά έτη. 

 Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και 

κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους.  

 Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών. 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων 

Θ.Ε καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΣΜΑ50: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΜΑ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν τη μελέτη αυτής της 

Θεματικής Ενότητας θα είναι σε θέση να: 

- Διακρίνουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά ενός δυναμικού προβλήματος των κατασκευών 

(δυναμικά φορτία, προσομοίωση κατασκευής, απόκριση). 

- Αναλύουν τις ελεύθερες ταλαντώσεις ενός μονοβάθμιου συστήματος και προσδιορίζουν 

την απόκρισή του σε αρμονικές ή γενικές δυναμικές φορτίσεις στο πεδίο του χρόνου ή 

των συχνοτήτων λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση της ιξώδους απόσβεσης. 

- Διατυπώνουν τις εξισώσεις κίνησης ενός πολυβάθμιου συστήματος (κατασκευής) 

υπολογίζοντας ταυτόχρονα τα μητρώα μάζας, δυσκαμψίας και απόσβεσης της 

κατασκευής αυτής και προσδιορίζουν τις ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφές της. 

- Προσδιορίζουν τη δυναμική απόκριση πολυβάθμιων συστημάτων (κατασκευών) είτε με 

τη μέθοδο επαλληλίας των ιδιομορφών είτε με χρονική βηματική ολοκλήρωση των 

εξισώσεων κίνησής τους. 
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- Προσδιορίζουν την απόκριση πολυβάθμιων συστημάτων (κατασκευών) σε σεισμικές 

φορτίσεις υποθέτοντας άκαμπτο το έδαφος θεμελίωσής τους.  

- Υπολογίζουν τη δυναμική απόκριση ανελαστικών πολυβάθμιων συστημάτων 

(κατασκευών) είτε με χρονική ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης είτε με άλλες ειδικές 

μεθόδους. 

- Ορίζουν και υπολογίζουν δείκτες πλαστιμότητας, βλάβης και συντελεστή συμπεριφοράς 

μιας κατασκευής και χρησιμοποιούν τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, για να 

σχεδιάσουν μια απλή αντισεισμική κατασκευή. 

- Λαμβάνουν υπόψη την αλληλεπίδραση εδάφους - κατασκευής ή αυτή της σεισμικής 

απομόνωσης βάσης κατασκευής κατά τον προσδιορισμό της σεισμικής απόκρισης μιας 

κατασκευής. 

- Περιγράφουν τυχαίες μεταβλητές και τυχαίες διαδικασίες στη δυναμική των κατασκευών 

και εφαρμόζουν μεθόδους προσδιορισμού της στοχαστικής απόκρισης μονοβάθμιων και 

πολυβάθμιων συστημάτων σε τυχαίες φορτίσεις. 

- Υπολογίζουν τη στοχαστική απόκριση απλών μη-γραμμικών συστημάτων ή απλών 

συνεχών συστημάτων σε τυχαία φόρτιση. 

- Προσομοιώνουν τυχαία πεδία και αναλύουν την επικινδυνότητα κατασκευών με τη 

βοήθεια της στοχαστικής δυναμικής των κατασκευών. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση της ανωτέρω Θ.Ε., η/ο 

φοιτήτρια/τής θα μπορεί να: 

- Περιγράφει προβλήματα ελευθέρων και εξαναγκασμένων ταλαντώσεων μονοβάθμιων 

και πολυβάθμιων, ελαστικών και ανελαστικών κατασκευών και προσδιορίζει την 

απόκρισή τους σε δυναμικά και ιδιαίτερα σεισμικά φορτία υπό συνθήκες 

προσδιοριστικής ή στοχαστικής ανάλυσης 

- Διακρίνει και υπολογίζει τα μητρώα μάζας, δυσκαμψίας και απόσβεσης μιας 

κατασκευής, τις ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφές μιας κατασκευής, χρησιμοποιεί τα 

ανωτέρω για τον υπολογισμό της δυναμικής απόκρισης της κατασκευής αυτής με τη 

βοήθεια της μεθόδου της επαλληλίας των ιδιομορφών-φασμάτων απόκρισης ή της 

μεθόδου της ολοκλήρωσης των εξισώσεων κίνησης στο χρόνο και τέλος εφαρμόζει όλα 

τα ανωτέρω μέσα στα πλαίσια των αντισεισμικών κανονισμών για το σχεδιασμό μιας 

κατασκευής 

- Αναλύει ένα πρόβλημα δυναμικής των κατασκευών σε επιμέρους προβλήματα (π.χ. 

εύρεση ιδιοσυχνοτήτων και ιδιομορφών, ή εξιδανίκευση ενός πολύπλοκου συστήματος 

σε ένα απλούστερο, ή χρήση της μεθόδου των υποκατασκευών σε προβλήματα 

αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής) , συνθέτει κατάλληλα υποπροβλήματα (π.χ. 

χρήση επαλληλίας ιδιομορφών), αξιολογεί προσομοιώσεις συστημάτων και μεθόδους 

υπολογισμού απόκρισης των κατασκευών και αποτιμά αποτελέσματα ανάλυσης και 

σύνθεσης, όπως αυτά σχετίζονται με την πράξη.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Δυναμική των Κατασκευών 

- Ειδικά θέματα Δυναμικής των Κατασκευών & Σεισμικής Μηχανικής 

- Στοχαστική Δυναμική των Κατασκευών 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 
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εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΣΜΑ51: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΜΑ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της Θ.Ε. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η εις 

βάθος μελέτη θεμάτων, που σχετίζονται με τη γένεση των σεισμών, τη διάδοση των σεισμικών 

κυμάτων και τη δυναμική συμπεριφορά των εδαφών σε σεισμική διέγερση. Τα γνωστικά 

αντικείμενα της Θ.Ε. περιορίζονται στο φαινόμενο του σεισμού και την επακόλουθη κίνηση του 

εδάφους και δεν καλύπτουν τη σεισμική απόκριση των κατασκευών, που αποτελεί αντικείμενο 

της Θ.Ε. ΣΜΑ50. Στα αντικείμενα μελέτης της Θ.Ε. περιλαμβάνεται και η ανασκόπηση των 

βασικών αρχών της θεωρίας της ελαστικότητας, που είναι απαραίτητη για την κατανόηση των 

υπολοίπων θεμάτων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν τη μελέτη αυτής της 

θεματικής ενότητας θα έχουν αποκτήσει όλες τις βασικές γνώσεις που αφορούν στο φαινόμενο 

του σεισμού και στην απόκριση των εδαφών κατά τη διάρκεια της σεισμικής κίνησης. Θα είναι 

έτσι σε θέση να μπορούν να αξιολογήσουν τη σεισμική επικινδυνότητα έργων πολιτικού 

μηχανικού, απαραίτητο στοιχείο για τον αντισεισμικό τους σχεδιασμό. Ειδικότερα, θα 

μελετηθούν θέματα, όπως: ο μηχανισμός γένεσης των σεισμών, ο τρόπος μέτρησης και 

καταγραφής των σεισμών, η γένεση και διάδοση των σεισμικών κυμάτων, οι βασικές αρχές της 

μελέτης σεισμικής επικινδυνότητας, η σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών, η επιρροή του 

εδάφους στα χαρακτηριστικά της σεισμικής κίνησης βάσης των κατασκευών που θεμελιώνονται 

σε αυτά και ο αντισεισμικός σχεδιασμός φυσικών πρανών, φραγμάτων, επιχωμάτων, τοίχων 

αντιστήριξης και επιφανειακών και βαθέων θεμελιώσεων. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Tεχνική σεισμολογία 

- Γένεση και διάδοση σεισμικών κυμάτων 

- Σεισμική απόκριση εδάφους και δυναμική γεωκατασκευών και θεμελιώσεων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΣΜΑ60: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΜΑ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
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Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της Θ.Ε. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η 

μελέτη θεμάτων, που σχετίζονται με τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Κατασκευών Οπλισμένου 

Σκυροδέματος, Μεταλλικών και Σύμμικτων Κατασκευών Χάλυβα - Σκυροδέματος. Η θεματική  

ενότητα χωρίζεται σε τρία μέρη:  

- Το πρώτο καλύπτει γενικές αρχές για τον αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών 

οπλισμένου σκυροδέματος, τη συμπεριφορά μελών οπλισμένου σκυροδέματος υπό 

ανακυκλιζόμενη ένταση και παραμόρφωση, τη μόρφωση αντισεισμικών κατασκευών 

οπλισμένου σκυροδέματος και τις λεπτομέρειες όπλισης μελών. 

- Το δεύτερο περιγράφει τα μηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων, τη συμπεριφορά 

μεταλλικών δοκών, υποστυλωμάτων και συνδέσεων, μεθόδους καθολικής ανάλυσης 

μεταλλικών κατασκευών, έννοιες πλαστιμότητας, συντελεστή συμπεριφοράς και 

ικανοτικού σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών, την τυπολογία των μεταλλικών 

κατασκευών σε σχέση με τον αντισεισμικό τους σχεδιασμό και την επίδραση καθολικής 

ευστάθειας, διαφραγμάτων, ημιάκαμπτων συνδέσεων και αξονικών δυνάμεων.  

- Το τρίτο μέρος παρουσιάζει μία ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα πρώτα δύο, δεδομένου ότι 

η καλυπτόμενη ύλη δεν περιορίζεται σε θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού σύμμικτων 

κατασκευών αλλά περιλαμβάνει βασικές έννοιες για τον σχεδιασμό των κατασκευών 

αυτών εν γένει (συμπεριλαμβανομένου του "στατικού"). 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν τη μελέτη αυτής της θεματικής ενότητας, θα έχουν 

αποκτήσει σημαντικές γνώσεις, που αφορούν στον αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών 

οπλισμένου σκυροδέματος ή μεταλλικών αλλά και βασικές γνώσεις που αφορούν στη 

συμπεριφορά και στον σχεδιασμό σύμμικτων κατασκευών. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος 

- Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών 

- Σύμμεικτες Κατασκευές  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΣΜΑ61: ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΜΑ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η αποτίμηση σεισμικών βλαβών και οι επεμβάσεις στις υφιστάμενες 

κατασκευές είναι ένα αντικείμενο εξαιρετικά σύνθετο και μεγάλης σημασίας από απόψεως 

οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και ιστορικής. Είναι φανερό ότι το αντικείμενο είναι 

ιδιαίτερα ευρύ και περιλαμβάνει ένα πλήθος από διαφορετικούς τύπους κατασκευών (όπως 

κτίρια, γέφυρες, υδραγωγεία, ναούς κ.λπ.), ενώ πρόσθετες διαφοροποιήσεις αφορούν στο υλικό 

δόμησης και ειδικότερα το υλικό του φέροντος οργανισμού. Στο πλαίσιο της παρούσας 

θεματικής ενότητας το αντικείμενο περιλαμβάνει δύο κύριες κατηγορίες: η πρώτη αφορά 
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κατασκευές με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και η δεύτερη αφορά σε 

παραδοσιακές και μνημειακές κατασκευές με έμφαση στα κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία. 

 Για τα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα η παρούσα Θ.Ε. έχει σκοπό:  

- Να υποδείξει το είδος των κατασκευών που χαρακτηρίζονται από αυξημένη σεισμική 

τρωτότητα και να παρουσιάσει τους λόγους που καθιστούν αυτού του τύπου τις 

κατασκευές περισσότερο τρωτές.  

- Να παρουσιάσει τα κριτήρια και τις κρίσιμες παραμέτρους που θα συσχετίσουν τις 

σεισμικές βλάβες με την κατηγορία επικινδυνότητας μιας κατασκευής. 

- Να παρουσιάσει διαδικασίες και αναλυτικά εργαλεία, που επιτρέπουν στο μηχανικό να 

απαντήσει στο ερώτημα, εάν μια συγκεκριμένη κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος 

παρέχει επαρκή ασφάλεια έναντι σεισμού για τη συνέχιση της λειτουργίας της ως έχει ή 

αν απαιτείται ενίσχυση. 

- Να περιγράψει τις στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν για τη συνολική 

αντισεισμική ενίσχυση μιας κατασκευής. Ανάλογα με την επιδιωκόμενη σεισμική 

συμπεριφορά της κατασκευής, θα μπορεί να επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος ενίσχυσης, 

καθώς και η ειδικότερη διαδικασία και τεχνική εκτέλεσης της επέμβασης. 

- Να παρουσιάσει τις τεχνολογίες και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις επεμβάσεις των 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα δίνοντας το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο για 

τα μέσα που διατίθενται. 

- Να παρουσιαστούν οι βάσεις για την αναδιαστασιολόγηση επισκευασμένων / 

ενισχυμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

- Να παρουσιαστεί το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για τις τεχνικές, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για επισκευή ή ενίσχυση δομικών στοιχείων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, όπως υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων, δοκών, κόμβων δοκών - 

υποστυλωμάτων και στοιχείων θεμελίωσης. Για κάθε δομικό στοιχείο δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση όχι μόνο στο κατασκευαστικό μέρος εκτέλεσης των τεχνικών επέμβασης αλλά 

και στις υπολογιστικές διαδικασίες αναδιαστασιολόγησης του στοιχείου. 

 Για τα Παραδοσιακά και Μνημειακά Κτίρια η παρούσα Θ.Ε. σκοπεύει:  

- Στην παρουσίαση των βασικών γνώσεων, που απαιτούνται για την προσέγγιση και 

ανάλυση της διαδικασίας αναστήλωσης ενός μνημείου ή όποιας άλλης επέμβασης, ώστε 

να διασφαλίζεται η διάσωσή του και η διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Το 

ιστορικό πλαίσιο του μνημείου σε συνάρτηση με το θεσμικό πλαίσιο και τη μονοθεσία 

που διέπουν την αναστήλωση είναι παράμετροι αναφοράς και καθορισμού των 

επιλογών, των τρόπων και μεθόδων επέμβασης.  

- Στην περιγραφή και παρουσίαση χαρακτηριστικών των βασικών υλικών που συνθέτουν 

το φέροντα οργανισμό παλαιών κτιρίων από τοιχοποιία. 

- Στην περιγραφή και ανάλυση των τρόπων δόμησης παλαιών κτιρίων από φέρουσα 

τοιχοποιία, με έμφαση στα κατασκευαστικά στοιχεία που συνθέτουν ένα κτίριο. 

- Στην περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της μηχανικής συμπεριφοράς της 

τοιχοποιίας για εντός ή εκτός επιπέδου φορτίσεις. 

- Στην παρουσίαση των τυπικών βλαβών που εμφανίζονται σε παλαιά κτίρια από 

τοιχοποιία, όταν αυτά υποβάλλονται σε σεισμικές δράσεις αλλά και στην ερμηνεία 

εμφάνισης καθεμιάς από τις τυπικές βλάβες, με βάση τις αρχές της Μηχανικής. 

- Στην παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας για τη διερεύνηση που απαιτείται 

για την αποκατάσταση ενός μνημείου ξεκινώντας από την αναγνώρισή του, την απόδοση 

της ταυτότητας και της παθολογίας του και φθάνοντας στη διάγνωση και αποτίμηση των 

βλαβών που έχει υποστεί.  
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- Στην παρουσίαση των υλικών και των τεχνικών επεμβάσεων για παλαιές κατασκευές από 

φέρουσα τοιχοποιία. 

- Στην παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου παραδείγματος αποκατάστασης ενός ιστορικού 

κτιρίου. Η παρουσίαση αφορά στο αρχοντικό της «Παλαιολογίνας» στα Καλάβρυτα. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση της ανωτέρω Θ.Ε. η/ο 

φοιτήτρια/τής θα μπορεί να: 

- Κατανοεί και αναγνωρίζει την παθολογία, τις βλάβες και τις ιδιαίτερες αδυναμίες 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα ή τοιχοποιία. 

- Γνωρίζει τις μεθόδους αποτίμησης των παραπάνω κατασκευών, χρησιμοποιώντας 

αναλυτικές ή προσεγγιστικές μεθόδους, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

- Γνωρίζει και είναι ικανός να επιλέξει την κατάλληλη στρατηγική για τον ανασχεδιασμό 

υφισταμένων κατασκευών. 

- Γνωρίζει τα υλικά και τις τεχνολογίες επεμβάσεων. 

- Γνωρίζει τα μοντέλα προσομοίωσης της διεπιφάνειας μεταξύ παλαιών και νέων υλικών, 

καθώς και τα σχετικά με την αναβάθμιση της σεισμικής ικανότητας στοιχείων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα ή τοιχοποιία μέσω αύξησης της αντοχής ή της πλαστιμότητάς 

τους, κατά τα προβλεπόμενα στους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.  

- Διαστασιολογεί επισκευασμένα και ενισχυμένα δομικά στοιχεία από οπλισμένο 

σκυρόδεμα ή τοιχοποιία ανάλογα με την επιλεγμένη επέμβαση.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Αποτίμηση Σεισμικών Bλαβών, Επισκευές και Ενισχύσεις Κτιρίων Οπλισμένου 

Σκυροδέματος 

- Αποτίμηση Σεισμικών Bλαβών, Επισκευές και Ενισχύσεις Παραδοσιακών και Μνημειακών 

Κτιρίων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

 Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ MSC 

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή προχωρημένων γνώσεων στους αποφοίτους του 

πτυχιακού προγράμματος του Ε.Α.Π. «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» καθώς και στους 

πτυχιούχους των τμημάτων Φυσικής, Χημείας και Χημικής Μηχανικής. Οι γνώσεις αυτές 

προσανατολίζονται κυρίως προς τη δομή της Ύλης και του Σύμπαντος και την Επιστήμη Υλικών 

και Διατάξεων. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση:  

- Να κατανοούν σε βάθος τους βασικούς νόμους και αρχές της σύγχρονης φυσικής και των 

εφαρμογών που αυτές βρίσκουν σε κλάδους αιχμής της επιστήμης, έχοντας αποκτήσει 

όλο το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και εξοικείωση με τις κυριότερες εφαρμογές.  
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- Να διαπραγματεύονται επιτυχώς και με μαθηματικά πλήρη τρόπο τα προβλήματα που 
τίθενται σε όλα τα προχωρημένα θέματα της σύγχρονης φυσικής.  

- Να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βάθος επίλεκτα θέματα τρέχοντος ερευνητικού 
ενδιαφέροντος με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας υψηλού επιπέδου σε θέματα 
εξειδίκευσης, προσβλέποντας στην απόκτηση όλων των απαραίτητων εφοδίων,  
συμπληρωματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για μελλοντική ενασχόληση τους σε 
προγράμματα διδακτορικών σπουδών.  

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 44 Physical Sciences 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0533 Physics 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 100 

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΕΑΠ «Σπουδές στις 

Φυσικές Επιστήμες», των τμημάτων Φυσικής, Χημείας και Χημικής Μηχανικής των ΑΕΙ. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής 

Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή 

γνώση της Αγγλικής Γλώσσας καθώς μέρος του διδακτικού υλικού είναι στα αγγλικά. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 
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Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών 

τηλ: 2610 367318 - fax: 2610 367110 - e-mail: psf@eap.gr 

Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση  

 1ο έτος σπουδών  

ΠΣΦ50 Προχωρημένες Σπουδές στην Κλασική Φυσική (Υ¹, 20 ECTS) 

ΠΣΦ51 Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής (Υ, 20 ECTS) 

ΠΣΦ60 Προχωρημένες Σπουδές στην Κβαντική Φυσική (Υ, 20 ECTS) 

  2ο έτος σπουδών  

ΠΣΦ61 Δομή της Ύλης και του Σύμπαντος (Ε², 20 ECTS) 

ΠΣΦ62 Επιστήμη Υλικών και Διατάξεων (Ε, 20 ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Υ, 40 ECTS) 

Σημειώσεις: 

Υ¹: Υποχρεωτική  

Ε²: Επιλογή 

  

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.  

Κατά το πρώτο έτος σπουδών η/ο φοιτήτρια/τής μπορεί να επιλέξει από μία (1) έως τρεις (3) 

Θ.Ε., τις ΠΣΦ50, ΠΣΦ51 και ΠΣΦ60. Εάν επιλέξει μία Θ.Ε. τότε αυτή θα πρέπει να είναι είτε η 

ΠΣΦ50, είτε η ΠΣΦ51.Εάν επιλέξει δύο Θ.Ε. αυτές θα πρέπει να είναι οι ΠΣΦ50 και ΠΣΦ51. Από 

τις Θ.Ε. του δεύτερου έτους η/ο φοιτήτρια/τής πρέπει να επιλέξει μία από τις Θ.Ε. ΠΣΦ61 ή 

ΠΣΦ62. Η/Ο φοιτήτρια/τής μπορεί να επιλέξει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είτε με 

ταυτόχρονη παρακολούθηση της τελευταίας Θ.Ε., είτε μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων Θ.Ε. 

του προγράμματος. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου έτους 

και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους.  

Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, η/ο 

φοιτήτρια/τής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. 

(σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. παράλληλα με 

τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών ΠΣΦ. 

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα 

ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, επιτυχής παρακολούθηση και 

εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θεματικών Ενοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 

mailto:psf@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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εργασίας, η διαδικασία εκπόνησης της οποίας ορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης 

Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΠΣΦ50: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΦ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η κάλυψη σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο των βασικότερων "κλασικών", δηλαδή μη-κβαντικών θεωριών, συγκεκριμένα, της 

Κλασικής (Νεύτωνας) Μηχανικής, όπως αυτή διατυπώνεται κατά Lagrange, Hamilton κ.λπ., και 

της Κλασικής Ηλεκτροδυναμικής του Maxwell. Η συντριπτική πλειοψηφία των μακροσκοπικών 

φυσικών φαινομένων περιγράφεται με νόμους ενταγμένους στο ανωτέρω κλασικό οικοδόμημα. 

Αλλά και η περιγραφή μικροσκοπικών φαινομένων βασιζόμενη στην Κβαντική Θεωρία δεν είναι 

δυνατή παρά μόνο σε αντιστοιχία με ένα "κλασικό ανάλογο" (σύστημα). Συνεπώς, η 

κβαντομηχανική περιγραφή οποιουδήποτε φυσικού συστήματος προϋποθέτει τη γνώση της 

Κλασικής Μηχανικής και της Κλασικής Ηλεκτροδυναμικής. Ας σημειωθεί ότι η Κλασική 

Ηλεκτροδυναμική, δηλαδή η θεωρία των μακροσκοπικών ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων, 

εμπεριέχει την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας. Μόνο τα βαρυτικά φαινόμενα μεγάλης κλίμακας, 

τα οποία περιγράφονται με την Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, δεν συμπεριλαμβάνονται στο 

ανωτέρω δίπτυχο, το οποίο παρέχει μια συνεπή περιγραφή των φυσικών φαινομένων σε 

μακροσκοπικές αποστάσεις. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΠΣΦ50 στοχεύει στα ακόλουθες 

επιστημονικές δυνατότητες: 

- Διατύπωση των εξισώσεων κίνησης φυσικών συστημάτων μέσω Αρχών Μεταβολών 

- Μελέτη και Πλήρης Επίλυση της χρονικής εξέλιξης φυσικών συστημάτων στο χώρο των 

διαμορφώσεων (configuration space) μέσω της επίλυσης των αντιστοίχων εξισώσεων 

Lagrange 

- Μελέτη και Πλήρης επίλυση της χρονικής εξέλιξης φυσικών συστημάτων στον χώρο των 

φάσεων (phase space) μέσω της επίλυσης των εξισώσεων Hamilton ή/και μέσω του 

φορμαλισμού των αγκύλων Poisson. 

- Μελέτη και Πλήρης Επίλυση προβλημάτων μικρών ταλαντώσεων (Normal Modes). 

- Διατύπωση των φορμαλισμών Lagrange και Hamilton για συστήματα Μηχανικής του 

Συνεχούς και Κλασσικής Θεωρίας Πεδίου. 

- Διατύπωση Εξισώσεων Maxwell για την Ηλεκτροδυναμική και Επίλυσή τους σε διάφορες 

περιπτώσεις μακροσκοπικών συστημάτων. 

- Μελέτη της εκπομπής και απορρόφησης Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων. 

- Μελέτη και πλήρης επίλυση των ηλεκτρομαγνητικών ιδιοτήτων φυσικών συστημάτων 

Αγωγών, Διηλεκτρικών και Υλικών με Μαγνητικές ιδιότητες. 

- Διατύπωση και Επίλυση της Κινηματικής και της Ηλεκτρομαγνητικής συμπεριφοράς 

φυσικών συστημάτων στα πλαίσια της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας. 

- Μελέτη και Επίλυση φαινομένων ακτινοβολίας επιταχυνόμενων ηλεκτρικών φορτίων. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Προχωρημένες σπουδές στην Κλασική Μηχανική 
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- Προχωρημένες σπουδές στον Κλασικό Ηλεκτρομαγνητισμό 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΣΦ51: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΦ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Φυσική ως επιστήμη απέκτησε ουσιαστικό περιεχόμενο, όταν 

άρχισε να χρησιμοποιεί τα Μαθηματικά ήδη μερικούς αιώνες πριν ως βασικό της εργαλείο. Στη 

σύγχρονη εποχή, η σχέση αυτή έχει ενδυναμωθεί τόσο, ώστε δε νοείται σοβαρή προσπάθεια 

επίλυσης φυσικών προβλημάτων χωρίς χρήση των Μαθηματικών αλλά και έχει εξελιχθεί σε 

βαθμό, που απέκτησε αμφίδρομο χαρακτήρα. Σύμφωνα με αυτές τις σκέψεις, σκοπός της Θ.Ε. 

είναι να αποκτήσει η/ο φοιτήτρια/ής/-τρια τις απαραίτητες βασικές γνώσεις σε διάφορους 

τομείς των Μαθηματικών και να μάθει να εφαρμόζει τις σχετικές μεθόδους προς επίλυση 

φυσικών προβλημάτων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη θεματική 

ενότητα θα είναι ικανές/οί να αναλύουν και να μοντελοποιούν φυσικές διεργασίες και 

φαινόμενα με προχωρημένες μαθηματικές μεθόδους και να παράγουν αναλυτικά αποτελέσματα 

σε αρκετές περιπτώσεις.  Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν να: 

- χρησιμοποιούν βασικά στοιχεία της μιγαδικής ανάλυσης και ειδικότερα των 

θεωρημάτων για τα ολοκληρώματα για να υπολογίζουν πεπερασμένα ολοκληρώματα 

- λύνουν συνήθεις διαφορικές εξισώσεις δεύτερου βαθμού, που εμφανίζονται συχνά στην 

φυσική, χρησιμοποιώντας τη γνώση που θα κατακτήσουν σχετικά με τις ιδιότητες και την 

δομή των ειδικών συναρτήσεων 

- εφαρμόζουν τους ολοκληρωτικούς μετασχηματισμούς για να λύνουν προβλήματα 

φυσικής 

- χρησιμοποιούν τις ειδικές συναρτήσεις, την μέθοδο του διαχωρισμού των μεταβλητών 

και κατάλληλα συστήματα συντεταγμένων για να λύνουν διαφορικές εξισώσεις με 

μερικές παραγώγους 

- διατυπώνουν φυσικά προβλήματα ως προβλήματα μεταβολών και να παράγουν 

αναλυτικές λύσεις 

- υπολογίζουν τις κατανομές πιθανότητας τυχαίων μεταβλητών και συναρτήσεων αυτών 

και να αναλύουν πειραματικά δεδομένα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής 

- Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 
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εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΣΦ60: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΦ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική Περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η ανάπτυξη σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο των βασικών αρχών, μεθόδων και εφαρμογών της κβαντικής μηχανικής.  

 Η κβαντική μηχανική αποτελεί το μοναδικό θεωρητικό πλαίσιο για τη μελέτη και ερμηνεία όλων 

των φυσικών διεργασιών που συντελούνται στο μικρόκοσμο. Ως εκ τούτου, κατέχει δεσπόζουσα 

θέση στη σύγχρονη φυσική και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά επιτεύγματα του 

εικοστού αιώνα. Η Θ.Ε. ΠΣΦ60 επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο στη θεματολογία της μη-

σχετικιστικής κβαντικής φυσικής που προκύπτει, με βάση την αρχή της αντιστοιχίας, από τη μη-

σχετικιστική κλασική μηχανική. Η θεωρία αυτή χρησιμοποιείται με επιτυχία για την περιγραφή 

φυσικών φαινομένων στην περιοχή των (σχετικά) χαμηλών ενεργειών. Σε υψηλές ενέργειες 

απαιτείται γενίκευση της θεωρίας στη σχετικιστική κβαντική μηχανική, που προκύπτει κατ' 

αντιστοιχία από την κλασική σχετικιστική μηχανική αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν. Η 

μεθοδολογία που αναπτύσσεται βασίζεται στη γραμμική άλγεβρα, τη θεωρία τελεστών και τις 

διαφορικές εξισώσεις εξυπηρετώντας τις ανάγκες επίλυσης φυσικών προβλημάτων, ανάλογα με 

την περίπτωση, αλλά και τη μαθηματική θεμελίωση της κβαντικής θεωρίας. Προβλήματα που 

επιλύονται ακριβώς περιγράφονται διεξοδικά με βάση την μαθηματική θεωρία των ειδικών 

συναρτήσεων, ενώ για τα υπόλοιπα εισάγονται και εφαρμόζονται προσεγγιστικές μέθοδοι 

επίλυσης (μέθοδος διαταραχών κ.α.). Δεσπόζουσα σημασία στην κβαντική μηχανική κατέχουν οι 

συμμετρίες, όταν υπάρχουν, και οι αναπαραστάσεις των τελεστών δράσης τους. Τα φυσικά 

προβλήματα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: προβλήματα δέσμιων καταστάσεων και 

προβλήματα σκέδασης για τα οποία αναπτύσσονται αντίστοιχες τεχνικές επίλυσης. Οι 

κυριότερες εφαρμογές της μη-σχετικιστικής κβαντικής μηχανικής αφορούν σε προβλήματα της 

ατομικής και μοριακής φυσικής, της κβαντικής οπτικής, της κβαντικής χημείας, της πυρηνικής 

φυσικής αλλά και της φυσικής στερεάς κατάστασης, όπου απαντώνται πολλές τεχνολογικές 

εφαρμογές καθημερινής χρήσης για τον άνθρωπο. Διεργασίες υψηλών ενεργειών, όπως για 

παράδειγμα αυτές που απαντώνται στη φυσική στοιχειωδών σωματιδίων, ερμηνεύονται μόνο με 

τη σχετικιστική κβαντική μηχανική και τη κβαντική θεωρία πεδίων.  

 Όλοι οι νόμοι, που διέπουν το μικρόκοσμο προκύπτουν σε κάθε περίπτωση από τις βασικές 

αρχές της κβαντικής φυσικής που διαπραγματεύεται η θεματική ενότητα ΠΣΦ60.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων η/ο φοιτήτρια/τής δύναται 

να: 

- Καταλαβαίνει πώς να εφαρμόζει τους νόμους της κβαντικής φυσικής στον πραγματικό 

κόσμο. 

- Έχει αποκτήσει τις τεχνικές ικανότητες για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων.  

- Αναλύει μία πληθώρα ακριβώς επιλύσιμων προβλημάτων δέσμιων καταστάσεων και 

σκέδασης.  

- Αναπτύσσει και εφαρμόζει προσεγγιστικές μεθόδους για τη μελέτη συστημάτων της  

ατομικής, μοριακής, πυρηνικής φυσικής και φυσικής στερεάς κατάστασης.  

- Συγκρίνει τις θεωρητικές προβλέψεις με τα πειραματικά αποτελέσματα.  
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- Αξιολογεί τα μοντέρνα αποτελέσματα (όπως αυτά αναλύονται σε δημοσιευμένα  

επιστημονικά άρθρα) με βάση την πλατιά γνώση των θεμελιωδών νόμων της κβαντικής 

φυσικής. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Κβαντική Μηχανική 

- Κβαντική Χημεία 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΣΦ61: ΔΟΜΗ ΤΗΣ  ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΦ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά το τέλος του μαθήματος της ΠΣΦ61 οι φοιτήτριες/τές 

αναμένεται να: 

- Αποκτήσουν γνώση σε προχωρημένο επίπεδο στη Φυσική της Στερεάς Κατάστασης, στη 

Σωματιδιακή Φυσική και στις Κβαντικές Θεωρίες πεδίου και ειδικότερα των Θεωριών 

Βαθμίδας και στην Αστροφυσική Κοσμολογία.  

- Συνδυάζοντας τις γνώσεις αυτές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και να διακρίνουν την 

κοινή βάση όλων αυτών των διαφορετικών τομέων της Φυσικής που περιγράφουν το 

μικρόκοσμο και το μακρόκοσμο.  

- Ο τρόπος που καλούνται να καλύψουν πολύ μεγάλη και διαφορετική ύλη, τους δίνει τη 

δυνατότητα να μάθουν να εστιάζουν στην ύλη με κριτική σκέψη, και να ταξινομήσουν το 

κάθε κομμάτι γνώσης.  

- Με την ανάλυση και το συνδυασμό των διαφορετικών γνώσεων θα οδηγηθούν σταδιακά 

στην ανακάλυψη της κοινής βάσης μεταξύ των διαφορετικών τομέων της Φυσικής. 

- Η οργάνωση της διαφορετικής γνώσης από τον κάθε φοιτητή και η σύνθεσή της θα 

βοηθήσει στην αναδιοργάνωση των όσων έμαθε σε πτυχιακό επίπεδο ως φοιτητής των 

φυσικών επιστημών, θέτοντας γερά θεμέλια για την απόκτηση ης επιστημονικής σκέψης. 

- Έχοντας αλλάξει τον τρόπο σκέψης τους οι φοιτήτριες/ές μαζί με τις νέες γνώσεις που θα 

έχουν αποκτήσει και τη βαθιά και ουσιαστική κατανόησή τους, θα είναι σε θέση να 

βγάλουν συμπεράσματα για τον κόσμο που τους περιβάλλει και να μεταφέρουν τις 

δεξιότητες που απέκτησαν και την κρίση τους και σε άλλες καταστάσεις της ζωής τους. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Στοιχειώδη Σωμάτια 

- Πυρήνες 

- Στερεά 

- Αστροφυσική 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 
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30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις. ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΣΦ62: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΦ62 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική Περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ ΠΣΦ62 “Επιστήμη Υλικών και Διατάξεων” του ΕΑΠ στοχεύει στη 

διερεύνηση και κατανόηση τόσο των θεμελιωδών ηλεκτρικών, οπτικών, δομικών και 

ηλεκτρονικών ιδιοτήτων διαφορετικών κατηγοριών Προηγμένων Υλικών όσο και των βασικών 

φυσικών αρχών που διέπουν και καθορίζουν τη λειτουργικότητα διαφόρων Οπτοηλεκτρονικών 

και Φωτονικών Διατάξεων καθώς και Διατάξεων Μικροηλεκτρονικής που χρησιμοποιούνται σε 

σύγχρονες εφαρμογές και βασίζουν τη λειτουργία τους στις ιδιότητες αυτών των yλικών. Η 

ενότητα επίσης στοχεύει στην κατανόηση της ισχυρής συσχέτισης που υπάρχει ανάμεσα στις 

ιδιότητες των υλικών και στη λειτουργία και χαρακτηριστικά των διατάξεων. Οι κατηγορίες 

υλικών που καλύπτονται είναι τα Μέταλλα, οι Ημιαγωγοί, τα Πολυμερή, τα Μαγνητικά Υλικά και 

οι Υπεραγωγοί ενώ οι διατάξεις στις οποίες αυτά τα υλικά χρησιμοποιούνται με εφαρμογές στην 

παραγωγή ενέργειας και φωτός καθώς και σε ηλεκτρονικές εφαρμογές είναι η επαφή p-n, οι 

ηλεκτρονικές δίοδοι, οι δίοδοι εκπομπής φωτός και οι φωτοδίοδοι/φωτοανιχνευτές, τα διπολικά 

τρανζίστορ επαφής και τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου, οι ηλιακές κυψελίδες, τα laser και οι 

(μικρο)αισθητήρες. 

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Η ΘΕ ΠΣΦ62 “Επιστήμη Υλικών και Διατάξεων” του ΕΑΠ γενικά στοχεύει στη βασική κατανόηση 

και την εμβάθυνση των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών του, που παρακολουθούν το 

ΠΜΣ “Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική”, τόσο στη Φυσική διαφορετικών κατηγοριών Υλικών, 

όσο και στη Φυσική Οπτοηλεκτρονικών και Φωτονικών Διατάξεων καθώς και Διατάξεων 

Μικροηλεκτρονικής που χρησιμοποιούνται σε σύγχρονες εφαρμογές και βασίζουν τη λειτουργία 

τους στις ιδιότητες αυτών των Υλικών. 

Επιδιώκεται η απόκτηση γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της 

Επιστήμης Υλικών και Διατάξεων. Αυτές εστιάζονται α) στην κατανόηση της συμπεριφοράς των 

ηλεκτρονίων εντός των στερεών υλικών και στο πως αυτή η συμπεριφορά οδηγεί στη διάκρισή 

τους σε μέταλλα,  ημιαγωγούς και μονωτές, β) στη μελέτη των βασικών διεργασιών κατασκευής 

και χαρακτηρισμού και των θεμελιωδών φυσικοχημικών ιδιοτήτων διαφορετικών κατηγοριών 

υλικών όπως τα Μέταλλα, οι Ημιαγωγοί, τα Πολυμερή, τα Μαγνητικά και Κεραμικά Υλικά, και γ) 

στην εφαρμογή τους σε διάφορες κατηγορίες Φωτονικών και Οπτοηλεκτρονικών Δομών και 

Διατάξεων καθώς και Διατάξεων Μικροηλεκτρονικής όπως η επαφή p-n, οι ηλεκτρονικές δίοδοι, 

οι δίοδοι εκπομπής φωτός και οι φωτοδίοδοι/φωτοανιχνευτές, τα διπολικά τρανζίστορ επαφής 

και τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου, οι ηλιακές κυψελίδες, τα laser και οι (μικρο)αισθητήρες με 

στόχο την ανάλυση σε βάθος των αρχών λειτουργίας τους.  

Κύριος στόχος είναι η κατανόηση τόσο των πλέον σημαντικών οπτοηλεκτρονικών και δομικών 

ιδιοτήτων των υλικών που μελετώνται όσο και των βασικών αρχών λειτουργίας και της φυσικής 

των διατάξεων που προαναφέρθηκαν. 

Μετά το πέρας και την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας, οι τελειόφοιτες/οι μεταπτυχιακές/οί 

φοιτήτριες/τές αναμένεται να γνωρίζουν εις βάθος τις ιδιότητες αυτών των κατηγοριών Υλικών 
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καθώς και τη Φυσική και τις αρχές λειτουργίας που διέπουν τις σύγχρονες εφαρμογές τους σε 

Δομές και Διατάξεις κύρια στον τομέα της Οπτοηλεκτρονικής/Φωτονικής και της Ενέργειας.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Μέταλλα - Ημιαγωγοί 

- Μικροηλεκτρονική 

- Αισθητήρες και Βιοαισθητήρες 

- Ακτίνες Λέιζερ - Οπτοηλεκτρονική 

- Επιστήμη Υλικών 

- Επιστήμη Πολυμερών 

 Προαπαιτούμενα:. Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΛΥΣΗ  ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  MSC 

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η αναλυτική παρουσίαση της επιστήμης της Κατάλυσης και της 

συμβολής της στην προστασία του περιβάλλοντος (αντιρύπανση) και στην παραγωγή καθαρής 

ενέργειας. 

Πιο αναλυτικά, με το πρόγραμμα επιδιώκεται η εξοικείωση του μεταπτυχιακού φοιτητή με 

προχωρημένες προσροφητικές, καταλυτικές και φωτοκαταλυτικές διεργασίες αντιρύπανσης, 

δηλαδή με διεργασίες καταστροφής ή δέσμευσης ουσιών που εκλύονται από στατικές πηγές 

(π.χ. αστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις) και κινητές πηγές (π.χ. οχήματα) και ρυπαίνουν 

την ατμόσφαιρα, καθώς και διεργασίες ελέγχου ρυπογόνων ουσιών που συναντάμε σε 

διάφορους τύπους αποβλήτων. Ειδικότερα, τόσο στο πλαίσιο της διδασκαλίας μιας θεματικής 

ενότητας, αλλά και μέσω ειδικών κατηγοριών διεργασιών αντιρύπανσης που καλύπτουν οι 

διπλωματικές εργασίες (Δέσμευση ρύπων από το υδατικό περιβάλλον με προσρόφηση στην 

επιφάνεια στερεών προσροφητών, Ετερογενής κατάλυση στην υγρή και αέρια αντιρύπανση, 

Ετερογενής φωτοκατάλυση στην υγρή και αέρια αντιρύπανση) ο μεταπτυχιακός φοιτητής 

ασχολείται με πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος 

(αντιρύπανση). 

Με το πρόγραμμα επιδιώκεται επίσης η εξοικείωση του μεταπτυχιακού φοιτητή με 

προχωρημένες διεργασίες που σχετίζονται με την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Στο πλαίσιο 

αυτό επιδιώκεται η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές λειτουργίες των διυλιστηρίων και 

κυρίως με εκείνες που στοχεύουν στην παραγωγή πετρελαϊκών καυσίμων φιλικών για το 

περιβάλλον (αποθείωση), με την παραγωγή βιοκαυσίμων (βιοαιθανόλη, βιοντίζελ, πράσινο 

ντίζελ, βιοαέριο) και με την παραγωγή, αποθήκευση και χρήση του υδρογόνου (μέσω κυψελίδων 

καυσίμου) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, τόσο στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας μιας θεματικής ενότητας, αλλά και μέσω ειδικών κατηγοριών διεργασιών 

παραγωγής καθαρής ενέργειας που καλύπτουν οι διπλωματικές εργασίες (παραγωγή, 

αποθήκευση και χρήση του υδρογόνου ως καυσίμου φιλικού προς το περιβάλλον, ανάπτυξη 

αποτελεσματικών καταλυτών υδρογονοεπεξεργασίας πετρελαϊκώνκλασμάτων, καταλυτικές 

διεργασίες αξιοποίησης της βιομάζας για παραγωγή βιοκαυσίμων),ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
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ασχολείται με πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα που αφορούν διεργασίες που σχετίζονται με την 

παραγωγή καθαρής ενέργειας. 

Επιπλέον, με το πρόγραμμα επιδιώκεται, κυρίως μέσω των  διπλωματικών εργασιών, η 

εξοικείωση του φοιτητή με συναφή θέματα τεχνολογικής αιχμής, όπως η δέσμευση και η 

αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα, η αξιοποίηση της βιομάζας για την παραγωγή χρήσιμων 

χημικών (πράσινη χημεία) και η ανάπτυξη βίο-διυλιστηρίων. 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων προϋποθέτει την προηγούμενη εξοικείωση του φοιτητή με τις 

αρχές και τις μεθόδους των διαφόρων κλάδων της κατάλυσης (ομογενής κατάλυση, ετερογενής 

κατάλυση, βιοκατάλυση, φωτοκατάλυση) καθώς και με την ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών 

καταλυτών για τις παραπάνω περιβαλλοντικές εφαρμογές (δομή, σύνθεση, χαρακτηρισμός και 

αξιολόγηση των στερεών καταλυτών). Γι' αυτό το λόγο, τα θέματα αυτά καλύπτονται επίσης από 

τις θεματικές ενότητες του προγράμματος. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αυτού αναμένεται να μπορούν: να συνεισφέρουν ουσιαστικά 

στη μελέτη, λειτουργία και ανάπτυξη διεργασιών που στοχεύουν στην καταστροφή-δέσμευση 

των ρύπων και στην παραγωγή συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων φιλικών προς το 

περιβάλλον, να συμμετέχουν σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα που στοχεύουν στην 

ανάπτυξη νέων καταλυτών για καταστροφή-δέσμευση των ρύπων και για παραγωγή συμβατικών 

και εναλλακτικών καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον και να αρχίσουν την εκπόνηση 

Διδακτορικής Διατριβής σε σχετικό με τα παραπάνω επιστημονικό πεδίο. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 85 Environmental Protection 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0712 Environmental Protection and Technology 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 200 

Γίνονται δεκτοί/ές: 

Απόφοιτοι του προγράμματος «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» του ΕΑΠ ή απόφοιτοι 

Πανεπιστημίου των τμημάτων Χημείας ή Χημικής Μηχανικής ή Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή 

Επιστήμης Υλικών ή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ή 

Περιβάλλοντος ή Βιολογίας ή Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Βιοτεχνολογίας ή Βιοχημείας και 

Βιοτεχνολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής  

ή Φαρμακευτικής ή Κτηνιατρικής ή Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ή Επιστημών 

της Θάλασσας ή Γεωγραφίας ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Μηχανικών 
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Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή Πολιτικών Μηχανικών ή  Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 

Μηχανικών ή  Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ή 

Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ή Μηχανικών 

Οικονομίας και Διοίκησης ή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανικών Σχεδίασης 

Προϊόντων και Συστημάτων ή  Σχολών Μηχανικών των Ενόπλων Δυνάμεων ή Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Μηχανικών 

Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Γεωπονίας  ή Επιστήμης Φυτικής 

Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονικής 

Βιοτεχνολογίας ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και 

Γεωργικής Μηχανικής ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής ή Επιστήμης 

Διαιτολογίας και Διατροφής ή Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας, 

Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 

Περιβάλλοντος ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής 

Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης 

Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 

Επιστημών ή συναφών τμημάτων, καθώς και απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. των τμημάτων Τεχνολογιών 

Αντιρρύπανσης ή Τεχνολογίας Πετρελαίου ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή 

Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών ή 

Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ή 

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ή Βιολογικής Γεωργίας ή 

Τεχνολογικών Εφαρμογών Μηχανολογίας ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Ναυπηγών 

Μηχανικών ή Τεχνολογίας Τροφίμων ή Πολιτικών Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Τεχνολόγων 

Γεωπόνων ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού 

Σχεδιασμού ή Μηχανολόγων Οχημάτων ή Διατροφής και Διαιτολογίας ή Τεχνολόγων 

Περιβάλλοντος ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών ή Μηχανικών Αυτοματισμού ή Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Οινολογίας 

και Τεχνολογίας Ποτών ή Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών ή συναφών τμημάτων. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής 

Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή 

γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 
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της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

  

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών 

τηλ: 2610 367314 - fax: 2610 367110 - e-mail: kpp@eap.gr 

Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση  

1ο έτος σπουδών  

ΚΠΠ70 Κατάλυση (Υ¹, 20 ΕCTS) 

ΚΠΠ71 Καταλυτικές Επιφάνειες (Υ, 20 ΕCTS) 

ΚΠΠ80 Διεργασίες Αντιρρύπανσης  (Υ, 20 ΕCTS) 

2ο έτος σπουδών  

ΚΠΠ81 Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (Υ, 20 ΕCTS) 

ΚΠΠ82 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 40 ΕCTS) 

Σημείωση: 

Υ¹: Υποχρεωτική  

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:  

Κατά το πρώτο έτος σπουδών η/ο φοιτήτρια/τής μπορεί να επιλέξει και τις τρεις ΘΕ ΚΠΠ70, 

ΚΠΠ71 και ΚΠΠ80. Εάν η/ο φοιτήτρια/τής δεν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο θα πρέπει να 

επιλέξει πρώτα τη ΘΕ ΚΠΠ70 ή τις ΘΕ ΚΠΠ70 και ΚΠΠ71.  

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και 

κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.  

Η/Ο φοιτήτρια/τής μπορεί να επιλέξει την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία παράλληλα με 

την τελευταία ΘΕ, εφόσον έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τις τρεις θεματικές ενότητες. 

Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, η/ο 

φοιτήτρια/τής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις ΘΕ 

(σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. παράλληλα με 

τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πάντως θα πραγματοποιείται μόνο 

μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του προγράμματος σπουδών. 

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ, 

καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

 

 

mailto:kpp@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΚΠΠ70: ΚΑΤΑΛΥΣΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΠΠ70 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση των 

γενικών χαρακτηριστικών της Κατάλυσης, η γνωριμία με τον κόσμο των καταλυτών και των 

καταλυτικών αντιδράσεων και η μελέτη της εκδήλωσης του καταλυτικού φαινομένου από 

σημαντικές κατηγορίες καταλυτών που δρουν είτε διαλυμένοι σε κάποιο διαλύτη (ομογενής 

κατάλυση) είτε σε βιοχημικό περιβάλλον (ενζυμική κατάλυση) είτε ως στερεές επιφάνειες 

(ετερογενής κατάλυση). Επιπλέον, σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση 

βασικών εννοιών της επιστήμης των επιφανειών, που σχετίζονται στενά με την Κατάλυση. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Στο τέλος του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/τής θα πρέπει να μπορεί 

να: 

- Παρουσιάζει αναλυτικά τις βασικές έννοιες της ομογενούς, της ενζυμικής και 

ετερογενούς κατάλυσης (π.χ. δραστικότητα ,εκλεκτικότητα και σταθερότητα καταλυτών, 

μέτρα δραστικότητας και εκλεκτικότητας, δραστικές θέσεις, καταλυτικός κύκλος, 

απενεργοποίηση και αναγέννηση καταλυτών, γενικός μηχανισμός της καταλυτικής 

δράσης). 

- Ταξινομεί τους καταλύτες και τις καταλυτικές αντιδράσεις σε σημαντικές κατηγορίες 

αντιδράσεων και να παρουσιάζει σε βάθος τις διάφορες όψεις της καταλυτικής δράσης 

για κάθε κατηγορία καταλυτών ( π.χ. πρωτονιακή κατάλυση σε διαλύματα και 

καταλυτικές επιφάνειες, ομογενής κατάλυση με οργανομεταλλικά σύμπλοκα, ενζυμική 

κατάλυση, καταλυτική δράση των μετάλλων, των οξειδίων και των σουλφιδίων).  

- Παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και μεθόδους της επιστήμης των επιφανειών και τις 

εφαρμογές της στην ετερογενή κατάλυση.  

- Εξηγεί τη συνεισφορά της κατάλυσης στη χημική βιομηχανία, στην καταστροφή 

ρυπογόνων ουσιών, στη βελτίωση των παραδοσιακών καυσίμων καθώς και στην 

ανάπτυξη καυσίμων και διεργασιών φιλικών για το περιβάλλον.  

- Επιλέγει τον καταλληλότερο καταλύτη για μια συγκεκριμένη καταλυτική αντίδραση. 

- Συνδυάζει διάφορα καταλυτικά υλικά για τη διεξαγωγή μιας σύνθετης καταλυτικής 

διεργασίας.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Ομογενής Κατάλυση 

- Ενζυμική Κατάλυση 

- Ετερογενής Κατάλυση 

- Επιστήμη Επιφανειών 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 



  

539 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

ΚΠΠ71: ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΠΠ71 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Όταν η/ο φοιτήτρια/ής έχει ολοκληρώσει αυτή τη θεματική 

ενότητα, θα μπορεί να: 

- περιγράφει τα δομικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένας στερεός καταλύτης, 

- περιγράφει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα δομικά υλικά ενός 

στερεού καταλύτη, ώστε να είναι κατάλληλος για συγκεκριμένες καταλυτικές διεργασίες, 

- εξηγεί πως μπορούν να αλλοιωθούν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά ενός στερεού 

καταλύτη, κατά τη διάρκεια μιας καταλυτικής διεργασίας, 

- αναφέρει και περιγράφει τις κύριες μεθόδους παρασκευής φορέων, μη στηριγμένων και 

στηριγμένων καταλυτών, 

- περιγράφει τη διεπιφάνεια «οξειδίου / υδατικού διαλύματος», 

- επιλέγει τις κατάλληλες φυσικοχημικές μεθόδους προσδιορισμού συγκεκριμένων 

φυσικών, συνολικών χημικών ή επιφανειακών χημικών χαρακτηριστικών των στερεών 

καταλυτών, 

- περιγράφει τις βασικές αρχές, τις αντίστοιχες πειραματικές διατάξεις και τις αντίστοιχες 

πειραματικές διαδικασίες των κυριότερων μεθόδων προσδιορισμού φυσικών, συνολικών 

χημικών ή επιφανειακών χημικών χαρακτηριστικών των στερεών καταλυτών, 

- περιγράφει ποιοτικά και ποσοτικά την κινητική των αντιδράσεων στις καταλυτικές 

επιφάνειες, καθώς και την επίδραση των φαινομένων μεταφοράς μάζας και θερμότητας 

σε αυτήν, 

- περιγράφει τους πιο σημαντικούς τύπους καταλυτικών αντιδραστήρων, 

- επιλέγει τον καταλληλότερο εργαστηριακό καταλυτικό αντιδραστήρα για μια 

συγκεκριμένη μελέτη. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Δομή των στερεών καταλυτών 

- Σύνθεση των στερεών καταλυτών 

- Χαρακτηρισμός των καταλυτικών επιφανειών 

- Μηχανική των Καταλυτικών Αντιδράσεων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΚΠΠ80: ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΠΠ80 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
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Γενική Περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η εξοικείωση της/ου 

μεταπτυχιακής/ού φοιτήτριας/τή με προχωρημένες προσροφητικές, καταλυτικές και 

φωτοκαταλυτικές διεργασίες αντιρύπανσης, δηλαδή με διεργασίες καταστροφής ή δέσμευσης 

ουσιών που εκλύονται από στατικές πηγές (π.χ. βιομηχανικές εγκαταστάσεις) και κινητές πηγές 

(π.χ. οχήματα) και ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, καθώς και διεργασίες ελέγχου ρυπογόνων 

ουσιών που συναντάμε σε διάφορους τύπους αποβλήτων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της θεματικής ενότητας, η/ο 

φοιτήτρια/ής θα πρέπει να: 

- Περιγράφει το σχηματισμό των κύριων αέριων και υγρών ρύπων που εκπέμπονται – 

αποβάλλονται από κινητές και στατικές πηγές και να εξηγεί την αναγκαιότητα ελέγχου 

της εκπομπής τους αναφέροντας τις δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των ρύπων στο 

περιβάλλον.  

- Περιγράφει τη δομή και τη σύσταση της διεπιφάνειας που αναπτύσσεται μεταξύ ενός 

προσροφητικού υλικού και της υδατικής φάσης. 

- Παρουσιάζει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά την προσρόφηση ουσιών από την αέρια 

και υγρή φάση στην επιφάνεια προσροφητικών υλικών. 

- Επιλέγει το κατάλληλο προσροφητικό υλικό για μια διεργασία αέριας ή υγρής 

αντιρύπανσης. 

- Προτείνει τις κατάλληλες τεχνολογίες προσρόφησης για εφαρμογή στις αντίστοιχες 

διεργασίες αντιρύπανσης. 

- Αναφέρει τις κύριες καταλυτικές και προσροφητικές μεθόδους πρωτογενούς ή 

δευτερογενούς ελέγχου της εκπομπής ρύπων, και να περιγράφει την λειτουργία τους.  

- Προτείνει καθιερωμένους (state of the Art) ή υποψήφιους καταλύτες για τις καταλυτικές 

μεθόδους ελέγχου της εκπομπής ρύπων, και να αιτιολογήσει την επιλογή τους 

βασιζόμενος στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο καταλύτης για δοσμένη μέθοδο 

ελέγχου, ρύπο και πηγή εκπομπής. 

- Αναφέρει υπάρχουσες αλλά και υποσχόμενες εφαρμογές της καταλυτικής καύσης τόσο 

για τον πρωτογενή όσο και για τον δευτερογενή έλεγχο των εκπομπών ατμοσφαιρικών 

ρύπων, όπως τα οξείδια του αζώτου (NOx) και οι οργανικές πτητικές ενώσεις (VOCs). 

- Περιγράφει την επίδραση των χλωροφθορανθράκων (CFCs) στο στρατοσφαιρικό όζον και 

στην κλιματική αλλαγή και να αναφέρει καταλυτικές και μη καταλυτικές διεργασίες 

καταστροφής ή αξιοποίησης των αποθεμάτων CFCs. 

- Ορίζει βασικές έννοιες στο πεδίο της φωτοκατάλυσης και να περιγράφει 

φωτοκαταλυτικές διεργασίες για την επεξεργασία υγρών λυμάτων και πόσιμου νερού. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Καταλυτικές Διεργασίες  Αντιρύπανσης 

- Προσροφητικές Διεργασίες Αντιρύπανσης 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΚΠΠ81: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΠΠ81 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 
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Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας επιδιώκεται η εξοικείωση 

της/ου μεταπτυχιακής/ού φοιτήτριας/τή με προχωρημένες διεργασίες που σχετίζονται με την 

παραγωγή καθαρής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η εξοικείωση της/ου 

φοιτήτριας/τή με τις βασικές λειτουργίες των διυλιστηρίων και κυρίως με εκείνες που στοχεύουν 

στην παραγωγή πετρελαϊκών καυσίμων φιλικών για το περιβάλλον (αποθείωση), με την 

παραγωγή βιοκαυσίμων (βιοαιθανόλη, βιοντίζελ, πράσινο ντίζελ, βιοαέριο) και με την 

παραγωγή, αποθήκευση και χρήση του υδρογόνου (μέσω κυψελίδων καυσίμου) για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΚΠΠ81 

προσδοκάται ότι οι φοιτήτριες/ές θα μπορούν να: 

- Αναφέρουν τα βασικά σημεία της λειτουργίας ενός διυλιστηρίου καθώς και τα κύρια 

προϊόντα του. 

- Περιγράφουν την χημεία, τις συνθήκες και τις απαιτήσεις από τους καταλύτες στις κύριες 

καταλυτικές διεργασίες ενός διυλιστηρίου (αναμόρφωση, ισομερείωση, καταλυτική 

πυρόλυση και υδρογονοπεξεργασία).  

- Αναδεικνύουν τη σημασία των βιοκαυσίμων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

- Περιγράφουν την παραγωγή των κυριότερων βιοκαυσίμων (βιοαιθανόλη, βιοντίζελ, 

ανανεώσιμο ντίζελ, βιοαέριο, συνθετικά υγρά καύσιμα από αεριοποίηση 

λιγνοκυτταρινούχου βιομάζας, υγρά βιοκαύσιμα από υγροποίηση/πυρόλυση 

λιγνοκυτταρινούχου βιομάζας, βιοκαύσιμα από μικροφύκη, βιο-υδρογόνο) και να 

συζητούν για τον ρόλο τους στην προστασία του περιβάλλοντος. 

- Προτείνουν τους κατάλληλους καταλύτες για τις διεργασίες παραγωγής βιοκαυσίμων.  

- Εξηγούν την αναγκαιότητα εισαγωγής του υδρογόνου στο ενεργειακό ισοζύγιο του 

πλανήτη μας και να αναφέρουν τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν.  

- Περιγράφουν την χημεία, τις συνθήκες και τις απαιτήσεις από τους καταλύτες στις 

διεργασίες παραγωγής υδρογόνου από υδρογονάνθρακες (αναμόρφωση με ατμό ή με 

CO2, καταλυτική μερική οξείδωση και αυτόθερμη αναμόρφωση).  

- Περιγράφουν τις διεργασίες παραγωγής υδρογόνου οι οποίες βασίζονται στην 

ηλεκτρολυτική, θερμοχημική, ή φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Παραγωγή Καθαρών Πετρελαϊκών Καυσίμων 

-  Μέθοδοι Αξιοποίησης Βιομάζας για Παραγωγή Βιοκαυσίμων 

-  Παραγωγή, Αποθήκευση, Μεταφορά και Χρήση του Υδρογόνου ως Εναλλακτικού 

Καυσίμου 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕ Σ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ MSC 

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Ο κύριος σκοπός του Μ.Σ.Μ. είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων μαθηματικών και πτυχιούχους ΑΕΙ 

συγγενούς γνωστικού αντικειμένου που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές στους στα 

Μαθηματικά, και να εμβαθύνουν σε ειδικά θέματα εφαρμοσμένων και θεωρητικών 

μαθηματικών καθώς και σε θέματα μαθηματικής παιδείας. 

 

Κατευθύνσεις 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα 

Μαθηματικά με Ειδίκευση στα Θεωρητικά Μαθηματικά» ή «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα 

Μαθηματικά με Ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» ή «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα 

Μαθηματικά με Ειδίκευση στη Μαθηματική Εκπαίδευση», ανάλογα με την κατεύθυνση που 

καθορίζει η Θεματική Ενότητα επιλογής. 

Συγκεκριμένα: 

Κατεύθυνση Α: Θεωρητικά Μαθηματικά (επιλογή Θ.Ε. ΜΣΜ 83 ή ΜΣΜ 85) 

Κατεύθυνση Β: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  (επιλογή Θ.Ε. ΜΣΜ 82 ή ΜΣΜ 84) 

Κατεύθυνση Γ: Μαθηματική Εκπαίδευση (επιλογή Θ.Ε. ΜΣΜ 81) 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτήτριες/τές 

θα μπορούν να: 

 κατανοούν σε βάθος τις κύριες  έννοιες, τα βασικά θεωρήματα και προχωρημένες 

μεθόδους της Πραγματικής Ανάλυσης, της Γραμμικής άλγεβρας και τις κύριες έννοιες των 

Στοχαστικών Μαθηματικών 

 κατασκευάζουν απλά μαθηματικά πρότυπα φαινομένων από την περιοχή των φυσικών 

επιστημών, της Ιατρικής και της Τεχνολογίας 

 μελετούν και να επιλύουν τα μαθηματικά προβλήματα που προκύπτουν από την 

προτυποποίηση, χρησιμοποιώντας αναλυτικές ή αριθμητικές μεθόδους των διαφορικών 

εξισώσεων ή/και των ολοκληρωτικών εξισώσεων. 

 γνωρίσουν επιστημονικά λογισμικά, όπως το λογισμικό πακέτο Mathematica, και να τα 

χρησιμοποιούν στην αριθμητική μελέτη και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. 

 χρησιμοποιούν το λογισμικό πακέτο Mathematica, αλλά και άλλα λογισμικά πακέτα, για 

τη διδασκαλία των μαθηματικών σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Οι φοιτήτριες/τές επιπλέον, ανάλογα με την επιλογή της ΘΕ, που θα καθορίσει την κατεύθυνση 

ειδίκευσής τους, θα μπορούν: 

Επιλέγοντας την ειδίκευση στα Θεωρητικά Μαθηματικά: 

 να εμβαθύνουν σε έννοιες και θεωρήματα προχωρημένων μαθηματικών θεωριών, στην 

περιοχή της  Ανάλυσης ή της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας 

Επιλέγοντας την ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα  Μαθηματικά: 

 να οργανώνουν και να χρησιμοποιούν τη γνώση που αποκομίζουν, στην επίλυση 

συγκεκριμένων μαθηματικών προβλημάτων που προτυποποιούν  σύνθετα φυσικά 

φαινόμενα 

Επιλέγοντας την ειδίκευση στη Μαθηματική Εκπαίδευση: 

 να εμβαθύνουν στην εξέλιξη μαθηματικών εννοιών, δομών και κλάδων και να 

χρησιμοποιούν τις γνώσεις που αποκομίζουν στη σύγχρονη διδακτική πράξη. 

Γενικότερες ικανότητες που οι φοιτήτριες/τές θα έχουν αναπτύξει με την επιτυχή ολοκλήρωση 

του προγράμματος ΜΣΜ: 
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 θα κατανοούν σε βάθος και θα χρησιμοποιούν πολύπλοκες μαθηματικές έννοιες και 

επιχειρήματα 

 θα έχουν αναπτύξει μαθηματική και φυσική διαίσθηση 

 θα μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά πάνω σε θέματα που σχετίζονται με 

μαθηματικές ιδέες και επιχειρήματα 

 θα μπορούν να εκφράζονται γραπτά, σχετικά με ένα μαθηματικό θέμα, μέσα από άρτια 

επιστημονική γραφή 

 θα μπορούν να παρουσιάζουν την εργασία τους σε επιστημονικό ακροατήριο 

 θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες για αυτόνομη μελέτη 

 θα έχουν αποκτήσει ικανότητες για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην περιοχή της 

ειδίκευσής τους. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης:  46 Mathematics and statistics 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0541 Mathematics 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 120                  

Γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι πανεπιστημίων των εξής σχολών: σχολών θετικών και τεχνολογικών 

επιστημών, πολυτεχνικών σχολών, οικονομικών σχολών και σχολών πληροφορικής των ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής 

Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή 

γνώση της Αγγλικής Γλώσσας καθώς μέρος του διδακτικού υλικού είναι στα αγγλικά. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 
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*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

τηλ: 2610 367332 - fax: 2610 367110 - e-mail: msm@eap.gr 

Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367650 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση  

 1o έτος σπουδών  

ΜΣΜ 70 Βασικές Θεωρίες και μέθοδοι στα Μαθηματικά  (Υ¹, 30 ECTS) 

ΜΣΜ 71 Μαθηματικά πρότυπα στις Φυσικές Επιστήμες  (Υ, 30 ECTS) 

 2o έτος σπουδών  

ΜΣΜ 80 Υπολογιστικές Μέθοδοι και Λογισμικό στα Μαθηματικά  (Υ, 20 ECTS) 

ΜΣΜ 81 Ιστορική Εξέλιξη & Διδακτική των Μαθηματικών  (Ε², 20 ECTS) 

ΜΣΜ 82 Εφαρμογές Μαθηματικής Προτυποποίησης  (Κατ’ Επιλογή³, 20 ECTS) 

ΜΣΜ 83 Ανάλυση  (Κατ’ Επιλογή⁴, 20 ECTS) 

ΜΣΜ 84 Στοχαστικά Μαθηματικά  (Κατ’ Επιλογή³, 20 ECTS) 

ΜΣΜ 85 Άλγεβρα και Γεωμετρία  (Κατ’ Επιλογή⁴, 20 ECTS) 

ΜΣΜ86 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Υ, 20 ECTS) 

Σημειώσεις: 

Υ¹: Υποχρεωτική  

Ε²: Θ.Ε. Επιλογής, η οποία οδηγεί στην Κατεύθυνση Γ.  

Κατ’ Επιλογή³: Επιλογή Θ.Ε. ΜΣΜ82 ή ΜΣΜ84, οι οποίες οδηγούν στην Κατεύθυνση Β’. 

Κατ’ Επιλογή⁴: Επιλογή Θ.Ε. ΜΣΜ83 ή ΜΣΜ85, οι οποίες οδηγούν στην Κατεύθυνση Α’. 

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:  

Για να ολοκληρώσουν σε δύο ακαδημαϊκά έτη τη φοίτηση στο πρόγραμμα οι φοιτητές, στο 

πρώτο έτος σπουδών πρέπει να επιλέξουν τη ΘΕ ΜΣΜ70 και παράλληλα την ΜΣΜ71. Στο 

δεύτερο έτος σπουδών πρέπει να επιλέξουν  τη ΘΕ ΜΣΜ80 και να δηλώσουν την ΘΕ της επιλογής 

τους παράλληλα με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής τους Εργασίας (ΜΔΕ).  

Σε κάθε άλλη περίπτωση οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν πρώτη τη ΘΕ ΜΣΜ70 και στη συνέχεια 

τις υπόλοιπες ΘΕ του προγράμματος. Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται 

πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. 

mailto:msm@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Επιπλέον, προϋπόθεση για τη δήλωση της ΘΕ ΜΣΜ82 είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ 

ΜΣΜ71. 

Για παράδειγμα, μία πιθανή επιλογή θα μπορούσε να είναι: 

Α έτος: ΜΣΜ70 

Β έτος: ΜΣΜ71, ΜΣΜ80 

Γ έτος: ΘΕ επιλογής (ΜΣΜ81 ή ΜΣΜ82 ή ΜΣΜ85), ΜΔΕ 

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών. 

Για την απόκτηση του ΜΔΕ, ο φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει τέσσερις ΘΕ, καθώς και να 

εκπονήσει επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. 

 Επισημαίνεται ότι οι δύο θεματικές ενότητες του πρώτου έτους ΜΣΜ70 και ΜΣΜ71 έχουν 

ιδιαίτερο φόρτο εργασίας, ο οποίος δηλώνεται και με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

των ΘΕ αυτών, σε σχέση με τις υπόλοιπες ΘΕ του προγράμματος. Έτσι, η παράλληλη 

παρακολούθηση των δύο αυτών ΘΕ, συστήνεται μόνο στους φοιτητές οι οποίοι έχουν ξεκάθαρο 

στόχο την ολοκλήρωση του προγράμματος σε δύο ακαδημαϊκά έτη και έχουν εξασφαλίσει τη 

δυνατότητα να αφιερώσουν τον απαιτούμενο χρόνο. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΜΣΜ70: ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΣΜ70 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική Περιγραφή της ΘΕ: 

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η εμπέδωση βασικών μαθηματικών γνώσεων και τεχνικών 

από την Ανάλυση, την Γραμμική Άλγεβρα, τη Θεωρία Πιθανοτήτων και την Στατιστική ούτως, 

ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν το αναγκαίο υπόβαθρο για την παρακολούθηση των 

μαθημάτων του δευτέρου έτους σπουδών. Θα δοθεί έμφαση στην εμβάθυνση σε θεμελιώδεις 

μαθηματικές έννοιες, καθώς και στην εξοικείωση με τους υπολογισμούς. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΜΣΜ70 «Βασικές Θεωρίες και 

Μέθοδοι στα Μαθηματικά» παρέχει την ευκαιρία στη/ον φοιτήτρια/τή να αναπτύξει τις 

παρακάτω ικανότητες 

- να γνωρίζει και να κατανοεί τα βασικά θεωρήματα της Ανάλυσης και ειδικότερα τα 

θεωρήματα του διαφορικού λογισμού, του ολοκληρωτικού λογισμού, των μιγαδικών 

συναρτήσεων και της ομοιόμορφης σύγκλισης ακολουθιών συναρτήσεων, 

- να κάνει υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τα παραπάνω μαθηματικά εργαλεία, 

- να γνωρίζει και να κατανοεί τα βασικά θεωρήματα της Γραμμικής Άλγεβρας  και 

ειδικότερα τα θεωρήματα που αφορούν στην  δομή των  διανυσματικών χώρων 

πεπερασμένης διάστασης, τους γραμμικούς μετασχηματισμούς,   καθώς και την μορφή  

Jordan ενός γραμμικού μετασχηματισμού, 

- να χρησιμοποιεί τα εργαλεία της  Γραμμικής Άλγεβρας στη μοντελοποίηση   φυσικών  

προβλημάτων, 

- να εφαρμόζει τα παραπάνω εργαλεία  στην επίλυση γραμμικών συστημάτων  

διαφορικών εξισώσεων,  στη μελέτη αλυσίδων Markov, στον γραμμικό προγραμματισμό, 
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- να γνωρίζει βασικές έννοιες της Θεωρίας Πιθανοτήτων,  να κάνει υπολογισμούς και να 

εφαρμόζει τη Θεωρία στη μοντελοποίηση προβλημάτων. 

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας ΜΣΜ70 

παρέχει στη/ον φοιτήτρια/τή τη δυνατότητα  

- να αποκτήσει  γνώση και κατανόηση βασικών μαθηματικών θεωριών,  

- να εφοδιαστεί με τις μαθηματικές γνώσεις που  είναι απαραίτητες για να 

παρακολουθήσει τις άλλες θεματικές  ενότητες του προγράμματος. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Πραγματική Ανάλυση 

- Γραμμική Άλγεβρα 

- Στοιχεία Στοχαστικών Μαθηματικών 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 

70%. 

 

ΜΣΜ71: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΣΜ71 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΜΣΜ71 «Μαθηματικά Πρότυπα 

στις Φυσικές Επιστήμες» παρέχει την ευκαιρία στη/ον φοιτήτρια/τή να αναπτύξει τις παρακάτω 

ικανότητες 

- να  διερευνά Προβλήματα Συνοριακών Τιμών,  που περιλαμβάνουν Συνήθεις Διαφορικές 

Εξισώσεις (ΣΔΕ) ή συστήματα ΣΔΕ, ως προς την ύπαρξη μοναδικής λύσης και ως προς την 

ευστάθειά της, 

- να αναγνωρίζει και να ταξινομεί τις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΔΕ) και τις 

Ολοκληρωτικές Εξισώσεις (ΟΕ) έτσι ώστε να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο 

αντιμετώπισής τους, 

- να εφαρμόζει αναλυτικές τεχνικές για την επίλυσή τους, όπως η μέθοδος Χωρισμού των 

Μεταβλητών, όπου αυτή εφαρμόζεται, η χρήση ολοκληρωτικών μετασχηματισμών και η 

χρήση της θεμελιώδους λύσης του αντίστοιχου Διαφορικού Τελεστή , 

- να διερευνά και να βρίσκει τον υπόχωρο στον οποίο είναι επιλύσιμο ένα πρόβλημα που 

ορίζεται από έναν γενικό γραμμικό τελεστή,  

- να μελετά ένα μαθηματικό πρόβλημα που αποτελείται από μία ΣΔΕ ή ΜΔΕ και 

βοηθητικές συνθήκες ως προς τη καλή τοποθέτησή του, δηλαδή ως προς την ύπαρξη, τη 

μοναδικότητα και την ευστάθεια της λύσης του 

- να κατασκευάζει ένα συνεπές μαθηματικό πρότυπο που να  περιγράφει μία φυσική 

διαδικασία, όπως το δυναμικό σε κατάσταση ισορροπίας, η διάχυση μιας ουσίας, η 

κυματική διάδοση κτλ,  

- και να διατυπώνει το αντίστοιχο μαθηματικό Πρόβλημα Συνοριακών ή/και Αρχικών 

Τιμών, 
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- να κατασκευάζει τη συνάρτηση Green ενός προβλήματος Συνοριακών Τιμών, 

χρησιμοποιώντας αναλυτικές τεχνικές,  

- να χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Green  καθώς και τις κατάλληλες ολοκληρωτικές 

αναπαραστάσεις και ολοκληρωτικούς μετασχηματισμούς για να επιλύει ένα Πρόβλημα 

Συνοριακών Τιμών. 

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΜΣΜ71 

παρέχει στη/ον φοιτήτρια/τή τη δυνατότητα  

- να εκφράζει ένα μαθηματικό πρόβλημα με μαθηματικούς όρους, 

- να οργανώνει και να χρησιμοποιεί τη γνώση που αποκτά στην μελέτη και στην επίλυση 

συγκεκριμένων προβλημάτων.  

- να κατανοεί και να παρουσιάζει επίκαιρες δημοσιεύσεις στην περιοχή των ΜΔΕ, των ΟΕ 

και των εφαρμογών τους στις Φυσικές επιστήμες. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: 

- Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων μίας και πολλών μεταβλητών, 

- Γραμμική Άλγεβρα, 

-  Συναρτησιακή ανάλυση,  

- Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Ανάλυση Μαθηματικών Προτύπων στις Επιστήμες & τη Σύγχρονη Τεχνολογία 

- Διαφορικές Εξισώσεις 

- Ολοκληρωτικές Εξισώσεις 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΜΣΜ80: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΣΜ80 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΜΣΜ80 «Υπολογιστικές μέθοδοι και 

λογισμικό για τα Μαθηματικά» παρέχει την ευκαιρία η/ο φοιτήτρια/τής να αναπτύξει τις 

παρακάτω ικανότητες 

- Να γνωρίσει το λογισμικό πακέτο Mathematica και να εργαστεί στην επίλυση 

μαθηματικών προβλημάτων. 

- Να χρησιμοποιεί το λογισμικό για τη διδασκαλία των μαθηματικών σε διάφορες 

βαθμίδες της εκπαίδευσης 

- Να μελετάει σημαντικά γραμμικά και μη γραμμικά προβλήματα και να τα επιλύει με 

λογισμικό. 

- Να χρησιμοποιεί μεθόδους των σειρών Fourier και στη συνέχεια αριθμητικές μεθόδους 

επίλυσης συνήθων διαφορικών εξισώσεων. 
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- Να χρησιμοποιεί μεθόδους της διαστατικής ανάλυσης και της θεωρίας διαταραχών για 

τη μελέτη προβλημάτων που είναι αδύνατο με άλλες μεθόδους με τη χρήση 

υπολογιστικών πακέτων. 

- Να αξιοποιεί μεθόδους της θεωρίας των μεταβολών με επίλυση προβλημάτων 

ακροτάτων για συναρτησιακά. 

- Να αξιοποιεί  τη βασική θεωρία και τις  μεθόδους των μερικών διαφορικών εξισώσεων 

για την επίλυση προβλημάτων κυρίως με τη χρήση υπολογιστικού πακέτου. 

- Να επιλύει αριθμητικά προβλήματα των μερικών διαφορικών εξισώσεων με τη μέθοδο 

των πεπερασμένων διαφορών. 

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας ΜΣΜ80 

παρέχει στη/ον φοιτήτρια/τή τη δυνατότητα: 

- Να μπορεί να μελετά και να επιλύει προβλήματα των φυσικών επιστημών με ποικίλες 

μεθόδους των εφαρμοσμένων μαθηματικών, 

- Να αξιοποιεί τα υπολογιστικά πακέτα στη διδασκαλία αλλά και στην έρευνα, 

- Να οργανώνει και να χρησιμοποιεί τη γνώση που αποκτά στην επίλυση συγκεκριμένων 

προβλημάτων. 

Το εφόδιο της γνώσης του υπολογιστικού πακέτου μπορεί να συνεισφέρει στη προετοιμασία 

διπλωματικών εργασιών και γενικότερα επιστημονικών δημοσιεύσεων στην περιοχή των 

Μαθηματικών αλλά και των Φυσικών Επιστημών  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Υπολογιστικά Μαθηματικά (Αριθμητικές & συμβολικές υπολογιστικές τεχνικές & μέθοδοι 

με την αξιοποίηση υπολογιστικών συστημάτων - πακέτων) 

- Υπολογιστικές Εφαρμογές στη Μαθηματική Προτυποποίηση 

- Εκπαιδευτικό Λογισμικό 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΜΣΜ81: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΣΜ81 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής 

Οδηγεί στην Κατεύθυνση: Μαθηματική Εκπαίδευση (Γ) 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 Η ενότητα αυτή απαρτίζεται από τρεις υποενότητες. 

ΜΣΜ81_1: Την υποενότητα, «Θεμέλια και Θεμελιώδεις Έννοιες των Μαθηματικών, Φιλοσοφία 

των Μαθηματικών», 

ΜΣΜ81_2: Την υποενότητα, «Γνωστικές επιστήμες και Μαθηματικά», 

ΜΣΜ81_3: Την υποενότητα, «Μαθηματική Παιδεία», 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας ΜΣΜ81 οι φοιτήτριες/τές αναμένεται: 
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- να έχουν αναπτύξει ικανότητα κριτικού σχολιασμού σε σύγχρονα θέματα φιλοσοφίας 

των Μαθηματικών 

- να έχουν εμβαθύνει στην εξέλιξη μαθηματικών εννοιών, δομών και κλάδων 

- να έχουν μελετήσει τις δυνάμεις εξέλιξης των Μαθηματικών 

Αναλυτικοί μαθησιακοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι: 

- Οι φοιτήτριες/τές να μπορούν να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στον Λογικισμό, τον 

Φορμαλισμό και τον Ιντουσιονισμό, καθώς και την επίδραση τυπικών αποτελεσμάτων 

της Λογικής στα ανωτέρω φιλοσοφικά προγράμματα. 

- Οι φοιτήτριες/τές να μπορούν να αναλύσουν ζητήματα οντολογίας που άπτονται σε 

φιλοσοφικά ρεύματα των Μαθηματικών. 

- Οι φοιτήτριες/τές να μπορούν να διαχειρισθούν τις τιμές αληθείας μαθηματικών 

ισχυρισμών στα πλαίσια των φιλοσοφικών ρευμάτων που εντάσσονται. 

- Οι φοιτήτριες/τές να μπορούν να συσχετίζουν φιλοσοφικά ερωτήματα για τη φύση των 

Μαθηματικών με τη διδακτική τους. 

- Οι φοιτήτριες/τές να μπορούν να εξετάζουν τη δομή ενός αξιωματικού συστήματος, να 

μελετούν τη συνέπειά του και να κατανοούν την εξέλιξη της αξιωματικής θεμελίωσης. 

Απαιτείται η ενεργή συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών σε δύο επίπεδα: α) στην 

αναζήτηση από ελεύθερες πηγές (openaccessjournals) έγκριτης βιβλιογραφίας που ενισχύει την 

επιχειρηματολογία και την κριτική ανάλυση των θέσεων τους και β) στην εφαρμογή των 

γνώσεων που αποκομίζουν στην σύγχρονη διδακτική. 

Οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές αρχίζουν πλέον να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους όχι μόνο 

στην υπάρχουσα εμπειρία τους, αλλά σε έγκυρες βιβλιογραφικές αναφορές. 

Η ενότητα προσφέρεται για την ανάπτυξη δεξιοτήτων εκ μέρους των φοιτητριών/τών, σχετικές 

με την διαχείριση όγκου γνώσης, αποδελτίωση επιστημονικών εργασιών, δημιουργία κριτικών, 

επιστημονικά τεκμηριωμένων τοποθετήσεων. 

Επιπλέον, οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές εξοικειώνονται με την αντιμετώπιση 

επιστημονικών εργασιών απευθείας από περιοδικά και την δεξιότητα διαχείρισής τους για την 

εξαγωγή βασικών θέσεων και συμπερασμάτων. 

Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διδακτική σύνδεση όλων των παραπάνω με δημιουργία από 

τους ίδιους τους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές "περιπτώσεων μελέτης". 

Επιπλέον, ένα ξεχωριστό μέρος της ενότητας είναι αφιερωμένο στη Γνωσιακή Επιστήμη και την 

αλληλεπίδρασή της με τα σύγχρονα Μαθηματικά. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Ιστορική Εξέλιξη Θεμελιωδών Μαθηματικών Εννοιών 

- Διαχρονικές και Σύγχρονες Τάσεις στη Μαθηματική Εκπαίδευση 

- Θεμέλια των Μαθηματικών & Σύγχρονες Μαθηματικές Θεωρίες 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις. ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΜΣΜ82: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΣΜ82 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 
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Τύπος Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν της ΜΣΜ84 

Οδηγεί στην Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  (Β) 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΜΣΜ82 «Εφαρμογές 

Μαθηματικής Προτυποποίησης»,  οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν να 

- Περιγράφουν με μαθηματικούς όρους διαδικασίες που εμφανίζονται σε προβλήματα 

φυσικής, βιοϊατρικών επιστημών και μηχανικής του συνεχούς μέσου. 

- Αναγνωρίζουν και εκφράζουν τους κυρίαρχους μηχανισμούς  φυσικών και βιολογικών 

φαινομένων , συμπεριλαμβανομένων της ροής ρευστών, ροής αίματος, ηλεκτροχημικών 

παλμών των νεύρων, ανάπτυξη καρκινικών όγκων 

- Αναλύουν, αναπαράγουν και να αναπτύσσουν μαθηματικά πρότυπα που αφορούν στις 

Φυσικές Επιστήμες, στην Ιατρική και στην Τεχνολογία, μέσα από εφαρμογές στην 

κυματική διάδοση και σκέδαση καθώς και στη μεταφορά θερμότητας και μάζας 

- Εφαρμόζουν αναλυτικές μεθόδους για την επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων  που 

περιγράφουν τα φαινόμενα (χωρισμό μεταβλητών , τεχνικές επίλυσης ολοκληρωτικών 

εξισώσεων, μέθοδοι διαταραχών, λογισμός μεταβολών κα.) 

- Κάνουν παραμετρική μελέτη και να εξάγουν συμπεράσματα για την ευστάθεια και 

ακρίβεια ενός μοντέλου 

- χρησιμοποιούν μαθηματικά πακέτα (π.χ. Mathematica, Matlab κα.) για να 

επιβεβαιώσουν τα παραγόμενα αποτελέσματα , να κάνουν προβλέψεις και να 

αναπτύξουν περεταίρω ένα μαθηματικό πρότυπο ή να διερευνήσουν μια διαδικασία. 

- κατασκευάσουν και να μελετήσουν ένα μοντέλο προσομοίωσης , χρησιμοποιώντας  

Octave-Matlab 

- αξιολογήσουν ένα μαθηματικό πρότυπο μέσα από την εκτίμηση της λύσης του, όπως 

προκύπτει από την αναλυτική ή/και την αριθμητική επεξεργασία του και από το 

αντίστοιχο μοντέλο προσομοίωσης. 

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα:  Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας ΜΣΜ82 

παρέχει στη/ον φοιτήτρια/τή, 

- Κίνητρα για εκπόνηση έρευνας σε θέματα μαθηματικής φυσικής, μηχανικής του 

συνεχούς μέσου και μαθηματικής  προτυποποίησης 

- Εμπειρία και δυνατότητα για εφαρμογή μαθηματικών μεθόδων στην προτυποποίηση   

διεργασιών  διαφόρων επιστημονικών πεδίων 

- Δυνατότητα να ανακαλύπτει το μαθηματικό πρότυπο που ενυπάρχει σε μια φυσική 

διαδικασία η φαινόμενο 

- Ικανότητα να παρουσιάζει μια επιστημονική εργασία η  αποτέλεσμα σε επιστημονικό 

κοινό η σε λιγότερο εξειδικευμένο κοινό. 

- Δεξιότητα να επικοινωνεί με επιστήμονες και μηχανικούς διάφορων ειδικοτήτων 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Μαθηματική προτυποποίηση 

- Προσομοίωση 

- Εφαρμογές της μαθηματικής προτυποποίησης στις Φυσικές Επιστήμες , στην Ιατρική και 

στην Τεχνολογία 

Προαπαιτούμενα: Έχει ως προαπαιτούμενο τη Θ.Ε. ΜΣΜ 71.  
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Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  

 

ΜΣΜ83: ΑΝΑΛΥΣΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΣΜ83 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν της ΜΣΜ85 

Οδηγεί στην Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά (Α) 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική Περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της  Συναρτησιακής 

Ανάλυσης και της Θεωρίας Τελεστών. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΜΣΜ 83 «Ανάλυση» παρέχει την 

ευκαιρία στη/ον φοιτήτρια/τή να αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες: 

- να γνωρίζει και να κατανοεί τα βασικά θεωρήματα της Συναρτησιακής Ανάλυσης  όπως 

το Θεώρημα Hahn-Banach, το Θεώρημα του Oμοιομόρφου Fράγματος και το Θεώρημα 

Ανοικτής Aπεικόνισης 

- να γνωρίζει βασικά στοιχεία της θεωρίας των χώρων με νόρμα 

- να  γνωρίζει βασικά στοιχεία της θεωρίας των  κλασικών  χώρων Banach 

- να γνωρίζει την βασική θεωρία των χώρων Hilbert 

- να γνωρίζει και να κατανοεί τα βασικά στοιχεία της θεωρίας των   φραγμένων γραμμικών 

τελεστών  σε χώρους Hilbert 

- να είναι σε θέση να εφαρμόζει τεχνικές απο την Συναρτησιακή Ανάλυση και την Θεωρία 

Τελεστών στην μελέτη  προβλημάτων απο την Θεωρία των Διαφορικών Εξισώσεων 

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας ΜΣΜ83 

παρέχει στη/ον φοιτήτρια/τή τη δυνατότητα: 

- να κατανοήσει  βασικές γνώσεις και τεχνικές  της Μαθηματικής Ανάλυσης 

- να να έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει τις  τεχνικές αυτές σε προβλήματα από άλλες 

μαθηματικές περιοχές 

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: 

- Στοιχεία Θεωρίας Τελεστών 

- Συναρτησιακή ανάλυση 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις. ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΜΣΜ84: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΣΜ84 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν της ΜΣΜ82 
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Οδηγεί στην Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  (Β) 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική Περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ περιλαμβάνει τα  βασικά στοιχεία της Θεωρίας Πιθανοτήτων 

και της Θεωρίας Στοχαστικών Διαδικασιών και Εφαρμογές στην Στοχαστική Προτυποποίηση. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΜΣΜ 84 «Στοχαστικά Μαθηματικά» 

παρέχει την ευκαιρία στη/ον φοιτήτρια/τή να αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες: 

- να γνωρίζει βασικά στοιχεία της Θεωρίας Πιθανοτήτων: χώρος πιθανότητας, τυχαίες 

μεταβλητές, ανεξαρτησία, συνάρτηση κατανομής πιθανότητας, νόμοι των μεγάλων 

αριθμών, κεντρικό οριακό θεώρημα, 

- να γνωρίζει βασικά στοιχεία της θεωρίας στοχαστικών διαδικασιών: διακριτές 

στοχαστικές διαδικασίες, συνεχείς στοχαστικές διαδικασίες, αλυσίδες Markov, τυχαίοι 

περίπατοι, 

- να γνωρίζει βασικά στοιχεία της θεωρίας της Στοχαστικής προτυποποίησης: θεωρία 

ουρών,  θεωρία αξιοπιστίας, 

- να είναι σε θέση να εφαρμόζει τις γνώσεις του  στην προτυποποίηση προβλημάτων από 

άλλες επιστήμες:   στα χρηματοικονομικά,   στις περιβαλλοντικές επιστήμες, στις 

επιστήμες του μηχανικού  και αλλού. 

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας ΜΣΜ 84 

παρέχει στην/ον φοιτήτρια/τή τη δυνατότητα: 

- να γνωρίζει βασικές έννοιες  της θεωρίας Πιθανοτήτων  και της Θεωρίας Στοχαστικών 

Διαδικασιών  και να είναι σε θέση να κατανοεί την στοχαστική  προτυποποίηση 

προβλημάτων από άλλες επιστήμες. 

- να γνωρίζει τις αναγκαίες τεχνικές για την κατασκευή και μελέτη στοχαστικών προτύπων 

και να είναι σε θέση να τις εφαρμόσει 

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: 

- Θεωρία Πιθανοτήτων 

- Στοχαστικές διαδικασίες 

- Στοχαστική προτυποποίηση 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις. ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΜΣΜ85: ΆΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΣΜ85 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν της ΜΣΜ83 

Οδηγεί στην Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά (Α) 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική Περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της Θεωρίας Αριθμών και των 

εφαρμογών της στην Κρυπτογραφία, τα βασικά στοιχεία της Θεωρίας Ομάδων και τη  θεωρία 

των Ευκλείδειων χώρων και των ομάδων ισομετριών τους. 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΜΣΜ 85 «Άλγεβρα και Γεωμετρία» 

παρέχει την ευκαιρία στη/ον φοιτήτρια/τή να αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες: 

- να γνωρίζει βασικά στοιχεία της Θεωρίας Αριθμών 

- να γνωρίζει εφαρμογές της Θεωρίας Αριθμών στη Κρυπτογραφία 

- να γνωρίζει και να κατανοεί τα βασικά θεωρήματα της Θεωρίας Ομάδων 

- να  γνωρίζει την δομή των Ευκλείδειων χώρων 

- να γνωρίζει την θεωρία των ομάδων ισομετριών  των Ευκλείδειων χώρων και ειδικότερα 

των Ευκλείδειων χώρων διάστασης 2 και 3 

- να δύναται να υπολογίζει και να μελετά ομάδες συμμετριών απλών  γεωμετρικών 

σχημάτων 

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας ΜΣΜ 85 

παρέχει στη/ον φοιτήτρια/τή τη δυνατότητα 

- να αποκτήσει  γνώση και κατανόηση των βασικών εννοιών της Θεωρίας Αριθμών και των 

εφαρμογών της στην Κρυπτογραφία 

- να γνωρίζει την δομή των Ευκλείδειων χώρων και των ομάδων   ισομετριών τους 

- να γνωρίζει την αλληλεπίδραση της Θεωρίας Ομάδων και της Γεωμετρίας στην μελέτη 

των Ευκλείδειων χώρων 

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: 

- Θεωρία Αριθμών 

- Θεωρία Ομάδων 

- Ομάδες και Γεωμετρία 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις. ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSC 

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση (α) αποφοίτων Πανεπιστημίων κλάδων 

διαφορετικών της Πληροφορικής, (β) αποφοίτων Πανεπιστημίων κλάδων της Πληροφορικής που 

απέκτησαν το πτυχίο τους πέραν της δεκαετίας, και (γ) αποφοίτων τμημάτων Τ.Ε.Ι. κλάδων της 

Πληροφορικής, σε αντικείμενα της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, των 

Υπολογιστών και των Πληροφοριακών Συστημάτων, και η προετοιμασία στελεχών με γνώσεις και 

ικανότητες να αναλύσουν, σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και διαχειριστούν ολοκληρωμένα 

πληροφοριακά και υπολογιστικά συστήματα, που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες. Εξειδίκευση 

θα παρέχεται στους τομείς (α) της σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού, (β) της ανάπτυξης και 

διαχείρισης συστημάτων δεδομένων και της ανάλυσης μεγάλων συνόλων δεδομένων, και (γ) των 

προηγμένων θεμάτων τεχνολογιών διαδικτύου και ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτήτριες/τές 

θα μπορούν: 
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- Να κατανοήσουν ότι η Πληροφορική είναι μία εφαρμοσμένη επιστήμη της Μηχανικής, η 

οποία παρέχει ένα σύνολο τεκμηριωμένων αρχών, μεθοδολογιών και τεχνικών με την 

βοήθεια των οποίων μπορεί κανείς να αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα λογισμικού 

- Να κατανοήσουν ότι οι γλώσσες προγραμματισμού αποτελούν το τεχνικό υπόβαθρο 

πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι απαιτούμενες έννοιες των αλγορίθμων, ως 

μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων, και οι απαιτούμενες έννοιες της τεχνολογίας 

λογισμικού, ως προσέγγισης στο πρόβλημα της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού 

- Να εφαρμόζουν τις βασικές έννοιες της θεωρίας του λογικού σχεδιασμού και της 

αρχιτεκτονικής των υπολογιστών για την ανάλυση και τον σχεδιασμό ψηφιακών 

κυκλωμάτων και για την εκτίμηση της απόδοσης διαφορετικών αρχιτεκτονικών 

- Να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθοδολογίες σχεδιασμού και ανάπτυξης μεγάλων 

συστημάτων λογισμικού, όπως είναι η αντικειμενοστραφής φιλοσοφία ανάπτυξης και η 

ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης 

- Nα συνδυάζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στο σχεδιασμό των ΒΔ και τα 

λειτουργικά συστήματα με κάποια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, ώστε 

να προχωρήσουν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση απλών πληροφοριακών 

συστημάτων 

- Να εφαρμόζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από την μελέτη της θεωρίας 

πρωτοκόλλων και των δικτύων υπολογιστών έτσι ώστε να προτείνουν τεχνολογικές 

λύσεις σε επίπεδο δικτύου (απλά, σύνθετα δίκτυα), δικτυακής ασφάλειας και ασφάλειας 

πληροφοριακών συστημάτων καθώς και να αξιοποιούν δικτυακά παρεχόμενες 

υπηρεσίες ανάπτυξης 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 48 Computing 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης:  0610 Information and Communication Technologies 

(ICTs) 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 220 

Γίνονται δεκτές/οί:  

Α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των τμημάτων: Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή 

Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – 

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Φυσικής ή Βιολογίας ή Γεωλογίας ή Γεωλογίας και 

Γεωπεριβάλλοντος ή Επιστήμης Υλικών ή Χημείας ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων 
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Μηχανικών Βιομηχανίας ή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ή Πολιτικών 

Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών ή Φυσικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου ή «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» ή της Σχολής Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ή Αγρονόμων 

και Τοπογράφων Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας 

και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ή Ναυπηγών 

Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ή Μηχανικών 

Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή Μηχανικών 

Επιστήμης Υλικών ή Τεχνολογίας Συστημάτων Παραγωγής ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 

ή Γεωπονίας ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και 

Υδατοκαλλιεργειών ή Βιοτεχνολογίας ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Βιομηχανικής 

Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Βιοχημείας και Τεχνολογίας ή Οικονομικών Σπουδών ή Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής ή Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών 

Ευρωπαϊκών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ή Οικονομικής και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοικητικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας ή του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής Επιστήμες και Πολιτισμός 

της κατεύθυνσης Χρήσεις και εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή οι Μάχιμοι και 

Μηχανικοί αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ή 

απόφοιτοι των σχολών Ικάρων ή Ευελπίδων. 

Β) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων, που απέκτησαν το πτυχίο τους πέραν της δεκαετίας, των τμημάτων 

Αυτοματισμού, Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων ή 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Επιστήμης 

Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Μηχανικών 

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και 

Δικτύων ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. 

Γ) Απόφοιτοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, Αυτοματισμού, 

Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Βιομηχανικής Πληροφορικής, 

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Διαχείρισης Πληροφοριών, Διοίκησης Επιχειρήσεων 

(κατεύθυνση: Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων), Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας ΑΣΠΑΙΤΕ, 

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών- 

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών- Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής ΑΣΠΑΙΤΕ, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών 

Συστημάτων, Επιχειρησιακής Πληροφορικής, Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην 

Οικονομία, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών ΤΕ, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 

Συστημάτων, Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 

Συστημάτων ΤΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 

Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ- Μηχανικών 

Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 

Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. 
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Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής 

Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή 

γνώση της Αγγλικής Γλώσσας καθώς μέρος του διδακτικού υλικού είναι στα αγγλικά. 

Η παρακολούθηση του προγράμματος προϋποθέτει γνώσεις πληροφορικής όπως αυτές 

παρέχονται αφενός από το σημερινό πρόγραμμα Λυκείου και αφετέρου από τα σημερινά 

συνήθη πανεπιστημιακά προγράμματα Μαθηματικών, Φυσικών και Μηχανικών τα οποία 

περιλαμβάνουν δύο (2) τουλάχιστον εξαμηνιαία μαθήματα πληροφορικής. Εναλλακτικά τέτοιες 

γνώσεις μπορεί να έχουν αποκτήσει οι φοιτητές από πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέσεις 

πληροφορικής. Συγκεκριμένα η άνεση στη χρήση προσωπικού υπολογιστή, η γνώση 

προγραμματισμού, η κατανόηση της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών και η μαθηματική 

ωριμότητα είναι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος. 

Η πρόσβαση σε Η/Υ και η άνετη πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι απαραίτητη για την 

παρακολούθηση του προγράμματος. Δυνατότητα δίνεται για πρόσβαση σε Η/Υ και στο διαδίκτυο 

και στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών 

τηλ: 2610 367332 - fax: 2610 367110 - e-mail: pls@eap.gr 

Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

 

mailto:pls@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Διάρθρωση  

 1o έτος σπουδών  

ΠΛΣ50 Βασικές εξειδικεύσεις σε θεωρία και λογισμικό (Υ¹, 30 ECTS) 

ΠΛΣ51 Βασικές εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα των Υπολογιστών  (Υ, 30 ECTS) 

 2o έτος σπουδών  

ΠΛΣ60 Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού (Ε², 20 ECTS) 

ΠΛΣ61 Σχεδιασμός και Διαχείριση Λογισμικού (Ε, 20 ECTS) 

ΠΛΣ62 Εξειδικεύσεις Δικτύων και Επικοινωνιών (Ε, 20 ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Υ, 20 ECTS) 

Σημειώσεις: 

Υ¹: Υποχρεωτική  

Ε²: Επιλογή 

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.: 

 Στο πρώτο (1ο) έτος η/ο φοιτήτρια/τής πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά πρώτα τη Θ.Ε. 

ΠΛΣ50, έπειτα τη Θ.Ε. ΠΛΣ51 (ή και τις δύο παράλληλα). Στο δεύτερο (2ο) έτος σπουδών, μπορεί 

να επιλέξει δύο από τις Θ.Ε. ΠΛΣ60, ΠΛΣ61 και ΠΛΣ62 και παράλληλα να εκπονήσει 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Προκειμένου να επιλέξει κανείς τη Θ.Ε. ΠΛΣ60 ή ΠΛΣ61, 

πρέπει να έχει τελειώσει επιτυχώς την ΠΛΣ50. Προκειμένου να επιλέξει κανείς τη Θ.Ε. ΠΛΣ62, 

πρέπει να έχει τελειώσει επιτυχώς την ΠΛΣ51. 

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, η/ο 

φοιτήτρια/τής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο (1ο) έτος σπουδών δύο Θ.Ε. 

(σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος (2ο) τις δύο τελευταίες Θ.Ε. 

παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

 Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και 

κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους.  

 Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών. 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής πρέπει εκτός από τις 4 Θ.Ε. να εκπονήσει και 

μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΠΛΣ50: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΣ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός της Θ.Ε. είναι να κατανοήσουν οι φοιτήτριες/τές ότι 

οι γλώσσες προγραμματισμού είναι το τεχνικό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι 

απαιτούμενες έννοιες των αλγορίθμων ως μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων και της 

τεχνολογίας λογισμικού ως προσέγγισης στο πρόβλημα της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού. 

Με μία συνδυασμένη κάλυψη των αντικειμένων, «Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα» «Γλώσσες 

Προγραμματισμού» και «Τεχνολογία Λογισμικού», σκοπός είναι να αποκτήσει η/ο φοιτήτρια/τής 

βασικές γνώσεις για αλγορίθμους επίλυσης προβλημάτων, τεχνικές, εργαλεία και γλώσσες 

προγραμματισμού, καθώς και αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων, και θεωρητικές και 
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εφαρμοσμένες γνώσεις σχετικά με την εφικτότητα ή την πρακτικότητα των αλγοριθμικών 

επιλύσεων ορισμένων προβλημάτων. Αυτά θα γίνουν στα πλαίσια της κατανόησης ότι η 

Πληροφορική είναι μία εφαρμοσμένη επιστήμη της μηχανικής, η οποία παρέχει ένα σύνολο 

τεκμηριωμένων αρχών, μεθοδολογιών και τεχνικών, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί κανείς να 

αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα λογισμικού. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι 

φοιτήτριες/τές θα γνωρίζουν, θα καταλαβαίνουν και θα είναι σε θέση να κάνουν τα παρακάτω.  

Γνώση:  

- Να προσδιορίζουν τα συστατικά στοιχεία μιας γλώσσας προγραμματισμού και ενός 

προγράμματος υπολογιστή. 

- Να γράφουν πηγαίο κώδικα με προγραμματιστικές δομές ακολουθίας, επανάληψης και 

επιλογής . 

- Να περιγράφουν και να ορίζουν δομές δεδομένων και τη χρήση τους. 

- Να αναφέρουν γνωστούς αλγορίθμους και τα προβλήματα που αυτοί επιλύουν. 

- Να ορίζουν μέτρα πολυπλοκότητας. 

- Να περιγράφουν τη διαδικασία ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού. 

- Να προσδιορίζουν τις διαφορές της αντικειμενοστρεφούς από τη δομημένη ανάλυση και 

σχεδίαση συστημάτων λογισμικού. 

Κατανόηση/Εφαρμογή:  

- Να συγγράφουν αλγορίθμους σε μορφή ψευδοκώδικα. 

- Να μετατρέπουν έναν αλγόριθμο σε πρόγραμμα υπολογιστή. 

- Να υλοποιούν δομές δεδομένων. 

- Να υλοποιούν αρθρωτά προγράμματα και αφηρημένους τύπων δεδομένων. 

- Να εξηγούν την αναπαράσταση δομών δεδομένων στη μνήμη και τη χρήση δεικτών. 

- Να αναλύουν την πολυπλοκότητα ενός αλγορίθμου, εφαρμόζοντας συγκεκριμένη 

μεθοδολογία και γνωστές τεχνικές. 

- Να ανακαλύπτουν ποιος αλγόριθμος είναι καταλληλότερος για δοσμένο πρόβλημα. 

- Να εξηγούν τη διαφορά ανάμεσα στις κλάσεις πολυπλοκότητας. 

- Να προδιαγράφουν, αναλύουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν, ελέγχουν και συντηρούν 

λογισμικό, ακολουθώντας συστηματικές διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού. 

Επίλυση προβλημάτων:  

- Να συγκρίνουν τεχνικές προγραμματισμού για υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών. 

- Να επιλέγουν μεταξύ αλγορίθμων και δομών δεδομένων για την επίλυση συγκεκριμένων 

προβλημάτων. 

- Να δημιουργούν αποδοτικές λύσεις αναπτύσσοντας αλγόριθμους και δομές δεδομένων 

ως συνδυασμούς ή/και επεκτάσεις υπαρχόντων για την επίλυση συγκεκριμένων 

προβλημάτων. 

- Να αναλύουν  την πολυπλοκότητα ενός αλγορίθμου συνδυάζοντας και επεκτείνοντας 

γνωστές τεχνικές. 

- Να προτείνουν εναλλακτικές επιλογές και να συγκρίνουν τα πλεονεκτήματά τους, κατά 

τα στάδια ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού. 

Περιεχόμενο (syllabus) 

Γλώσσες προγραμματισμού 

Εκμάθηση της γλώσσας C, με έμφαση στους τύπους δεδομένων, δομές ελέγχου, δομές 

δεδομένων, συναρτήσεις και δομημένο προγραμματισμό. Προχωρημένες τεχνικές 

προγραμματισμού με στατική και δυναμική διαχείριση μνήμης, διαχείριση αρχείων και δεικτών, 
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αναδρομικότητα, πέρασμα παραμέτρων με αναφορά, διαχείριση αλφαριθμητικών, δυναμικές 

δομές δεδομένων και εντολές του προεπεξεργαστή της C.  

Δομές δεδομένων και Αλγόριθμοι  

Μελέτη δομών για την οργάνωση και την αποδοτική επεξεργασία δεδομένων. Γραμμικές (λίστες, 

ουρές, στοίβες) και μη γραμμικές (δυαδικά δένδρα και σωροί) δομές δεδομένων. Τεχνικές 

κατακερματισμού. Αλγόριθμοι ταξινόμησης. Αναπαράσταση γραφημάτων, βασικοί και 

προχωρημένοι αλγόριθμοι της Θεωρίας Γραφημάτων. Εισαγωγή σε γενικές αλγοριθμικές τεχνικές 

(άπληστοι αλγόριθμοι, αλγόριθμοι διαίρει-και-βασίλευε, δυναμικός προγραμματισμός). Ανάλυση  

πολυπλοκότητας αλγορίθμων. 

Τεχνολογία Λογισμικού  

Μέθοδοι, εργαλεία και διαδικασίες για την ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων λογισμικού. 

Μοντέλα κύκλου ζωής, τεχνικές ανάπτυξης προδιαγραφών, μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού, 

έλεγχος ορθότητας. Μοντελοποίηση δεδομένων και διαδικασιών μέσω διαγραμμάτων ροής 

δεδομένων, διαγραμμάτων δομής προγράμματος, λεξικών δεδομένων, διαγραμμάτων 

μετάβασης καταστάσεων και διαγραμμάτων οντοτήτων συσχετίσεων. Εισαγωγή στην 

αντικειμενοστρεφή Τεχνολογία Λογισμικού 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 

- Γλώσσες Προγραμματισμού 

- Τεχνολογία Λογισμικού 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΛΣ51: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΣ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εξειδίκευση της/του 

μεταπτυχιακής/ού φοιτήτριας/τή στα αντικείμενα: 

- της Ανάλυσης και Σχεδίασης Συνδυαστικών και Ακολουθιακών Ψηφιακών Κυκλωμάτων, 

τα οποία αποτελούν τις θεμελιώδεις δομικές μονάδες των ψηφιακών συστημάτων και 

του υλικού (hardware) των υπολογιστών, 

- της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, με έμφαση στη δομή και λειτουργία της Κεντρικής 

Μονάδας Επεξεργασίας και του συστήματος Μνήμης (κύριας και κρυφής) και των 

Δικτύων Υπολογιστών: θεμελιώδεις έννοιες των επιπέδων του μοντέλου αναφοράς, 

δομή / λειτουργία / κατηγορίες / τύποι δικτύων, πρωτόκολλα δρομολόγησης και 

μεταφοράς δεδομένων κ.λπ.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της ΠΛΣ51 η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί: 

- να αναλύει και να σxεδιάζει συνδυαστικά ψηφιακά κυκλώματα με χρήση τεχνικών 

αναπαράστασης λογικών συναρτήσεων και άλγεβρας Boole 
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- να αναλύει και να σxεδιάζει ακολουθιακά ψηφιακά κυκλώματα με χρήση τεχνικών 

κατάστρωσης διαγραμμάτων καταστάσεων, πινάκων καταστάσων και πινάκων 

διέγερσης 

- να αξιοποιεί όλες τις βασικές έννοιες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση 

Αρχιτεκτονικών Συνόλου Εντολών (ISA) και την αναπαράσταση εντολών με έμφαση στο 

σύνολο εντολών της αρχιτεκτονικής RISC.  

- να εκτιμά την απόδοση διαφορετικών αρχιτεκτονικών υπολογιστών με ανάλυση των 

τεχνικών οργάνωσης του συστήματος μνήμης (κύριας και κρυφής) και τεχνικών 

παραλληλισμού σε επίπεδο εντολών και του ρυθμού εκτέλεσης των εντολών 

- να αξιολογεί την απόδοση δικτύων υπολογιστών εφαρμόζοντας διαφορετικές τενολογίες 

διασύνδεσης σε διαφορετικά επίπεδα του μοντέλου αναφοράς OSI (στρώμα 2 και 3) 

- να σχεδιάζει και διαμορφώνει κατάλληλα δίκτυα υπολογιστών και ιεραρχικές δομές 

δικτύων για αποδοτική δρομολόγηση της πληροφορίας και την υποστήριξη πολλαπλών 

εφαρμογών 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Ψηφιακά Συστήματα 

- Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 

- Δίκτυα υπολογιστών 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΛΣ60: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΣ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της ΠΛΣ60 η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί: 

- Να αξιοποιεί όλες τις βασικές έννοιες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του 

σχεδιασμού και της υλοποίησης βάσεων δεδομένων, καθώς και τις τεχνικές 

εννοιολογικής μοντελοποίησης οι οποίες χρησιμοποιούνται στα συστήματα βάσεων 

δεδομένων 

- Να αξιοποιεί πλήρως το βασικό σχεσιακό μοντέλο δεδομένων, τους περιορισμούς 

ακεραιότητας και τις πράξεις ενημέρωσης 

- Να υλοποιεί από την αρχή μια βάση δεδομένων, να εισάγει δεδομένα σε αυτή τη βάση 

και να τη διαχειρίζεται εκτελώντας σε αυτή διαφόρων ειδών ερωτήματα 

- Να περιγράφει και να κατανοεί τις ιδιότητες των διεργασιών και τον τρόπο επικοινωνίας 

μεταξύ τους, να υλοποιεί απλά παραδείγματα διαδιεργασιακής επικοινωνίας  

- Να περιγράφει με λεπτομέρεια όλες τις έννοιες που σχετίζονται με την ασφάλεια ενός 

λειτουργικού συστήματος όπως είναι οι απειλές (ιοί, σκουλήκια, κλπ.), οι μηχανισμοί 

προστασίας και τα μοντέλα ασφαλείας 
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- Να συνδυάζει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει όσον αφορά στις βάσεις δεδομένων και 

στα λειτουργικά συστήματα, με κάποια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, 

ώστε να προχωρήσει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση απλών πληροφοριακών 

συστημάτων (ενδεικτικά, σε περιβάλλον MySQL, PHP και Apache Server) 

- Να αξιοποιεί δικτυακά παρεχόμενες υπηρεσίες ανάπτυξης (elastic computing, mash ups). 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Διαχείριση Δεδομένων 

- Λειτουργικά Συστήματα 

- Σύγχρονες Μέθοδοι Προγραμματισμού 

Προαπαιτούμενα: Από τις Θ.Ε. του δεύτερου (2ου) έτους, μπορεί να επιλέξει δύο από τις Θ.Ε. 

ΠΛΣ60, ΠΛΣ61 και ΠΛΣ62. Προκειμένου να επιλέξει κανείς τη Θ.Ε. ΠΛΣ60 ή ΠΛΣ61, πρέπει να έχει 

τελειώσει επιτυχώς την ΠΛΣ50. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  

 

ΠΛΣ61: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΣ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός της Θ.Ε. είναι να κατανοήσουν οι φοιτήτριες/τές ότι η 

λύση του προβλήματος της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού βασίζεται σε ένα στέρεο 

θεωρητικό υπόβαθρο που περιλαμβάνει έννοιες σύγχρονων μεθοδολογιών τεχνολογίας 

λογισμικού. Στην ενότητα αυτή γίνεται κάλυψη των αντικειμένων «Σχεδιασμός Λογισμικού», 

«Διαχείριση και Ποιότητα Λογισμικού» και «Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή». Σκοπός είναι 

η/ο φοιτήτρια/τής να γνωρίσει και να μπορεί να εφαρμόσει σύγχρονες μεθοδολογίες 

σχεδιασμού μεγάλων συστημάτων λογισμικού, όπως είναι η αντικειμενοστρεφής φιλοσοφία 

ανάπτυξης και η ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης (UML), προκειμένου να σχεδιάζει 

σύγχρονο πολύπλοκο λογισμικό, υποβοηθούμενος από αντίστοιχα εργαλεία (CASE), να μπορεί να 

διαχειρίζεται έργα ανάπτυξης λογισμικού εξασφαλίζοντας παράλληλα και την ποιότητα του 

σύμφωνα με τις αρχές, τις μετρικές και τα πρότυπα ποιότητας λογισμικού. Τέλος, σκοπός είναι 

η/ο φοιτήτρια/τής να μάθει τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδραστικών 

υπολογιστικών συστημάτων με μεθοδολογίες και εργαλεία σχεδιασμού διεπιφανειών χρήστη 

συνοδευόμενες με αναλυτικές και εμπειρικές τεχνικές αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΠΛΣ 61 οι φοιτήτριες/τές θα πρέπει να 

είναι σε θέση: 

- να κατανοούν ότι η λύση του προβλήματος της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού 

βασίζεται σε ένα στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο που περιλαμβάνει έννοιες σύγχρονων 

μεθοδολογιών τεχνολογίας λογισμικού 

- να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθοδολογίες σχεδιασμού μεγάλων 

συστημάτων λογισμικού, όπως η αντικειμενοστρεφής φιλοσοφία ανάπτυξης και η 

ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης (UML) 
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- να σχεδιάζουν σύγχρονο πολύπλοκο λογισμικό, υποβοηθούμενοι από αντίστοιχα 

εργαλεία (CASE) 

- να γνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες της αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης και σχεδίασης 

συστημάτων λογισμικού 

- να μετατρέπουν διαγράμματα κλάσεων σε κώδικα αντικειμενοστρεφούς γλώσσας (Java) 

- να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της διαχείρισης έργων ανάπτυξης λογισμικού και να 

εκτελούν βασικά καθήκοντα διαχείρισης των κύριων μεγεθών ενός έργου λογισμικού 

(κόστος, χρόνος και προσπάθεια)  

- να εκτιμούν και να αναλύουν τους κινδύνους διαφόρων κατηγοριών που ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει ένα έργο ανάπτυξης λογισμικού 

- να γνωρίζουν τις αρχές, τις μετρικές και τα ευρέως διαδεδομένα πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας λογισμικού  

- να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της επιστημονικής περιοχής της αλληλεπίδρασης 

ανθρώπου υπολογιστή (θεωρητική θεμελίωση, νοητικά μοντέλα, τεχνικές και 

τεχνολογίες αλληλεπίδρασης) 

- να σχεδιάζουν διαδραστικά υπολογιστικά συστήματα χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες 

και εργαλεία σχεδιασμού εύχρηστων διεπιφανειών χρήστη 

- να αξιολογούν την ευχρηστία των εφαρμογών λογισμικού 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Σχεδιασμός Λογισμικού 

- Διαχείριση και Ποιότητα λογισμικού 

- Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή 

Προαπαιτούμενα: Προκειμένου να επιλέξει κανείς τη Θ.Ε. ΠΛΣ60 ή ΠΛΣ61, πρέπει να έχει 

τελειώσει επιτυχώς την ΠΛΣ50. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΠΛΣ62: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΣ62 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/τές θα 

γνωρίζουν, θα καταλαβαίνουν και θα είναι σε θέση να κάνουν τα παρακάτω.  

Γνώση:  
- Να ορίζουν δικτυακές αρχιτεκτονικές 

- Να επιλέγουν δικτυακά πρωτόκολλα για συγκεκριμένες εφαρμογές, να επιλέγουν 

αλγορίθμους και σχήματα κρυπτογράφησης, να επιλέγουν μηχανισμούς ελέγχου λαθών 

σε συστήματα μετάδοσης και αποθήκευσης 

- Να προσδιορίζουν τα όρια επιδόσεων πρωτοκόλλων και συστημάτων  

Κατανόηση/Εφαρμογή:  
- Να εφαρμόζουν σχήματα διευθυνσιοδότησης σε δίκτυα δεδομένων 
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- Να σχεδιάζουν/υλοποιούν συστήματα πολυμεσικής επικοινωνίας 

- Να εφαρμόζουν μηχανισμούς ασφαλείας σε δίκτυα δεδομένων και πληροφοριακά 

συστήματα 

- Να προγραμματίζουν εφαρμογές δικτυακού προγραμματισμού και εφαρμογές με 

υλοποίηση πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης-αποκρυπτογράφησης. 

Επίλυση προβλημάτων:  
- Να συγκρίνουν τις επιδόσεις δικτυακών πρωτοκόλλων και εφαρμογών 

- Να συγκρίνουν τις επιδόσεις μηχανισμών ασφαλείας σε δίκτυα και συστήματα 

- Να συγκρίνουν τις επιδόσεις σχημάτων κρυπτογράφησης 

- Να αποκρυπτογραφούν κρυπτογραφήματα 

- Να προτείνουν τεχνολογικές λύσεις σε επίπεδο δικτύου (απλά, σύνθετα δίκτυα), 

δικτυακής ασφάλειας και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Προηγμένα Θέματα Δικτύων Υπολογιστών 

- Ψηφιακές Επικοινωνίες 

- Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Δικτύων 

Προαπαιτούμενα: Προκειμένου να επιλέξει κανείς τη Θ.Ε. ΠΛΣ62, πρέπει να έχει τελειώσει 

επιτυχώς την ΠΛΣ51. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MSC 

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Σκοπός του προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή ειδίκευση εκπαιδευτικών της Β/βάθμιας 

Εκπ/σης στις βασικές επιστημονικές κατευθύνσεις των Φυσικών Επιστημών.  

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Προσφέρονται οι απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, καθώς και οι τεχνολογικές και 

μεθοδολογικές δεξιότητες ώστε η/ο απόφοιτος του Π.Σ.: 

- να έχει σφαιρική αντίληψη των βασικών επιστημονικών θεωριών της Φυσικής, της 

Χημείας και της Βιολογίας,  

- να αντιλαμβάνεται και να μπορεί να αναδείξει, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, 

την επιστημονική ουσία των Κλασσικών και Σύγχρονων Θεωριών των Φυσικών 

Επιστημών, καθώς και το ρόλο τους στην ενοποιημένη επιστημονική αντίληψη για τον 

κόσμο μας,  

- να έχει τις απαιτούμενες δεξιότητες και την επιστημονική επάρκεια να χρησιμοποιεί την 

πειραματική διαδικασία ως κριτή της επιστημονικής αλήθειας θεωριών και υποθέσεων, 

να έχει τη μεθοδολογική κατάρτιση για να σχεδιάζει και εκτελεί εκπαιδευτικές ή/και 

εκλαϊκευτικές δράσεις στο περιβάλλον του σχολείου της Β/θμιας Εκπ/σης, της 

ευρύτερης σχολικής κοινότητας καθώς και της τοπικής κοινωνίας  
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- και να έχει την απαραίτητη επάρκεια, αναφορικά με τη χρήση υπολογιστικών τεχνικών 

και τεχνολογιών λογισμικού, προκειμένου να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρονικό 

εποπτικό υλικό. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 44 Physical Sciences 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0538 Physical Sciences involving Physics, Chemistry and 

Biology 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 300 

Γίνονται δεκτοί/ές απόφοιτοι Πανεπιστημίου των τμημάτων Φυσικής ή Χημείας ή Βιολογίας ή 

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Μοριακής Βιολογίας 

και Γενετικής ή Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 

και Φυσικών Επιστημών ή Επιστήμης των Υλικών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ή 

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος του Ε.Α.Π. 

"Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες" ή Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών που είναι και κάτοχοι 

πτυχίων ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ καθώς και κάτοχοι πτυχίων ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (ΑΣΠΑΙΤΕ). 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής 

Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή 

γνώση της Αγγλικής Γλώσσας καθώς μέρος του διδακτικού υλικού είναι στα αγγλικά. 

Επιπλέον, η ευχέρεια στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ειδικότερα όσον αφορά σε 

χρήση του διαδικτύου είναι απαραίτητη για την επιτυχή παρακολούθηση των σπουδών. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 
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*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».  

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών 

τηλ: 2610 367314 - fax: 2610 367110 - e-mail: kfe@eap.gr 

Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367110 -  e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση  

 1ο έτος σπουδών  

ΚΦΕ51 Κίνηση, Δομική Συγκρότηση και Βασικές Αλληλεπιδράσεις της Ύλης (Ε¹, 20 ECTS) 

ΚΦΕ52 Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο (Ε, 20 ECTS) 

ΚΦΕ53 Οργάνωση της Ύλης σε Έμβια Συστήματα (Ε, 20 ECTS) 

ΚΦΕ60 Φυσικές Επιστήμες: Ιστορία, Επιστημολογία και Εκπαιδευτική 

Μεθοδολογία 

(Υ², 20 ECTS) 

  2ο έτος σπουδών  

ΚΦΕ51 Κίνηση, Δομική Συγκρότηση και Βασικές Αλληλεπιδράσεις της Ύλης (Ε, 20 ECTS) 

ΚΦΕ52 Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο (Ε, 20 ECTS) 

ΚΦΕ53 Οργάνωση της Ύλης σε Έμβια Συστήματα (Ε, 20 ECTS) 

ΚΦΕ60 Φυσικές Επιστήμες: Ιστορία, Επιστημολογία και Εκπαιδευτική 

Μεθοδολογία 

(Υ, 20 ECTS) 

ΚΦΕ61 Θέματα Σύγχρονης Φυσικής (Ε, 20 ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 40 ECTS) 

 Σημειώσεις: 

Ε¹: Επιλογής 

Υ²: Υποχρεωτική  

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:  

Κατά το πρώτο (1ο) έτος σπουδών συνιστάται η/ο φοιτήτρια/τής, εάν διαθέτει τον απαιτούμενο 

χρόνο, να επιλέξει μέχρι τρεις Θ.Ε εκ των ΚΦΕ51, ΚΦΕ52, ΚΦΕ53 και ΚΦΕ60. Εάν δε διαθέτει τον 

απαιτούμενο χρόνο, συνιστάται να επιλέξει ως πρώτη Θ.Ε. αυτήν, η οποία βρίσκεται 

πλησιέστερα στο αντικείμενο των πτυχιακών σπουδών του και ως δεύτερη μία εκ των υπολοίπων 

τριών Θ.Ε. Η/Ο φοιτήτρια/τής μπορεί να επιλέξει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είτε με 

ταυτόχρονη παρακολούθηση της τελευταίας Θ.Ε. ΚΦΕ51, ΚΦΕ52, ΚΦΕ53, ΚΦΕ60 ή ΚΦΕ61 είτε 

mailto:kfe@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων Θ.Ε. του προγράμματος. Προκειμένου η/ο φοιτήτρια/τής να 

επιλέξει τη Θ.Ε. ΚΦΕ61, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη Θ.Ε. ΚΦΕ51.  

Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, η/ο 

φοιτήτρια/τής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο (1ο) έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. 

(σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο (2ο) έτος την τελευταία Θ.Ε. 

παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

 Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και 

κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους. 

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών. 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) Θ.Ε., 

καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΚΦΕ51: ΚΙΝΗΣΗ, ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΎΛΗΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΦΕ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος/2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η/Ο φοιτήτρια/τής έχοντας ολοκληρώσει τη Θ.Ε. ΚΦΕ51 του ΜΠ 

ΚΦΕ, θα είναι σε θέση:  

- Να περιγράφει τους νόμους της Νευτώνειας Μηχανικής και των νόμων διατήρησης, τους 

μετασχηματισμούς Lorentzτης ειδικής σχετικότητας, το σύστημα του απλού αρμονικού 

ταλαντωτή παρουσία δύναμης απόσβεσης και εξωτερικής διέγερσης, την αρχή του 

Fermat, και τις εφαρμογές της γεωμετρικής οπτικής, τις αρχές της στατιστικής μηχανικής 

και των αρχών της Θερμοδυναμικής, τα κυματικά φαινόμενα και τη διάδοση των 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων,  τα φαινόμενα συμβολής και περίθλασης, τους νόμους της 

ηλεκτροστατικής και μαγνητοστατικής, την ακτινοβολία από επιταχυνόμενα φορτία, τις 

βασικές αρχές της κβαντομηχανικής. 

- Να εφαρμόζει τους νόμους της μηχανικής στην πλανητική κίνηση ουρανίων σωμάτων, να 

επιλύει αριθμητικά τις εξισώσεις κίνησης, να εξηγεί τα σχετικιστικά φαινόμενα 

ακτινοβολίας, το φαινόμενο Dopplerκαι την απόκλιση του φωτός, να υπολογίζει την 

ακτινοβολία διπόλου και τον δείκτη διάθλασης αραιών και πυκνών υλικών, να εξετάζει 

την απορρόφηση και τη σκέδαση της ακτινοβολίας, τη λειτουργία των θερμικών 

μηχανών και την ακτινοβολία  μέλανος σώματος, την μετάδοση των ηχητικών κυμάτων. 

Να εξηγεί τα ηλεκτρικά φαινόμενα στην ατμόσφαιρα, τη λειτουργία του ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου, τις ταλαντώσεις πλάσματος, τη λειτουργία των γεννητριών , το 

φαινόμενο Bohm-Aharonov, την ακτινοβολία πέδης και σύγχροτρον. 

- Να εξετάζει πολύπλοκα φαινόμενα χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές, να επεκτείνει τη 

γνώση του σε θέματα σύγχρονης φυσικής χρησιμοποιώντας μηχανικά και 

ηλεκτροστατικά ανάλογα, να συγκρίνει την αρχή του Fermatμε την αρχή της ελαχίστης 

δράσης και την ηλεκτροδυναμική, να διακρίνει τα όρια της κλασσικής προσέγγισης στο 

μικρόκοσμο, να αντιλαμβάνεται την αξία των υποθετικών πειραμάτων. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 
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- Σύγχρονες Αντιλήψεις για την Κλασική Φυσική: Ανακεφαλαίωση της Κλασικής Φυσικής 

υπό το πρίσμα της Σύγχρονης αντίληψης για τη Φύση (Νόμοι Διατήρησης, Συμμετρίες, 

Στατιστική Περιγραφή της Φύσης, Ηλεκτρομαγνητισμός, Πεδία, Κύματα και Φως, 

Σχετικότητα) 

- Κβαντική Περιγραφή του Κόσμου: Ανακεφαλαίωση της Βασικής Κβαντικής Φυσικής, 

Εφαρμογές της Κβαντικής Φυσικής στα Στερεά, Άτομα και Πυρήνες 

- Στοιχειώδη Σωμάτια και Κοσμολογία 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΚΦΕ52: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΦΕ52 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος/2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θ.Ε. έχει κύριο σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους 

Καθηγητές των Φυσικών Επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις 

της 'Ύλης σε Μοριακό Επίπεδο», σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης της 

Χημείας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του έργου που προσφέρουν. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Τα μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε. ΚΦΕ52 του ΜΠ ΚΦΕ, 

επικεντρώνονται στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους Καθηγητές των Φυσικών 

Επιστημών, στο γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις της Ύλης σε Μοριακό 

Επίπεδο», σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης της Χημείας, με στόχο την 

αναβάθμιση της ποιότητας του έργου που προσφέρουν. Οι μαθησιακοί στόχοι της Θ.Ε. ΚΦΕ52 

δίνουν έμφαση σε πραγματοποιήσιμα διδακτικά αποτελέσματα, για σπουδαστές από 

διαφορετικά υπόβαθρα (Φυσική, Χημεία, Βιολογία κ.ά.) που σπουδάζουν εξ αποστάσεως.  

Ολοκληρώνοντας την παρακολούθηση της Θ.Ε. ΚΦΕ52, θα έχετε πραγματοποιήσει:  

- Ανακεφαλαίωση της Γενικής και Ανόργανης Χημείας υπό το πρίσμα της σύγχρονης 

αντίληψης για τη Δομική συγκρότηση της Ύλης, 

-  Φυσικοχημική θεώρηση της Ύλης με ανάπτυξη σύγχρονης μεθοδολογίας για το 

χαρακτηρισμό της ύλης και 

-  Εισαγωγή στη Δομή, τις ιδιότητες, και χαρακτηρισμό των ενώσεων του άνθρακα. 

Γνώση και Κατανόηση 

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΚΦΕ52, θα έχετε αποκτήσει, γνωρίσει και κατανοήσει τις: 

- βασικές έννοιες, τις αρχές και τις εφαρμογές της επιστήμης της Χημείας σε μοριακό 

επίπεδο, 

- τους όρους, τις συμβάσεις και τις μονάδες μέτρησης των αντίστοιχων φυσικών μεγεθών, 

- τη γλώσσα και τις μαθηματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη Φυσικοχημεία αλλά 

και στη Γενική Χημεία, 

- τις κατάλληλες μεθόδους για την απόκτηση, ερμηνεία και ανάλυση επιστημονικών 

δεδομένων και πληροφοριών στη Χημεία, 
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- τη συμβολή των φυσικών επιστημών για την τεκμηριωμένη συζήτηση φυσικοχημικών 

φαινομένων και διεργασιών, καθώς και ορισμένα από τα όρια της τρέχουσας 

επιστημονικής γνώσης. 

Γνωστικές Δεξιότητες 

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΚΦΕ52, θα είστε σε θέση να: 

- κάνετε χρήση και εφαρμογή των γνώσεων σας, ώστε να κατανοείτε τα πραγματικά 

δεδομένα, τις έννοιες, τις αρχές και τις θεωρίες που σχετίζονται με επιλεγμένες περιοχές 

της επιστήμης της Χημείας, όπως να κατανοείται τις ιδιότητες των στοιχειωδών 

σωματιδίων από τα οποία αποτελείται η ύλη, την ηλεκτρονική δομή των ατόμων και να 

σχεδιάζετε την ηλεκτρονική δομή ατόμων ή/και ιόντων, να ερμηνεύετε τη δημιουργία 

δεσμών μεταξύ ατόμων μέσω των θεωριών Lewis, VSPER, δεσμού σθένους και μοριακών 

τροχιακών και να συγκρίνετε μεταξύ τους τις ανωτέρω θεωρίες, να κατανοείτε τις 

ενώσεις ένταξης και να ερμηνεύετε το σχηματισμό τους αλλά και το χρώμα των ενώσεων 

αυτών, να κατανοείτε τη μεταφορική, περιστροφική και δονητική κίνηση των μορίων και 

τις φασματοσκοπικές εφαρμογές τους, να καταστρώνετε κινητικές εξισώσεις και να τις 

ολοκληρώνετε, να γνωρίζετε τις τεχνικές της κινητικής μελέτης των χημικών 

αντιδράσεων και τέλος να κατανοείτε τον 1ο και 2ο θερμοδυναμικό νόμο και τις 

εφαρμογές τους  

- εφαρμόζετε τις επιστημονικές γνώσεις σας για την αντιμετώπιση οικείων αλλά και 

αγνώστων καταστάσεων, να σχεδιάζετε και να διεξάγετε ερευνητικές εργασίες, 

- χρησιμοποιείτε μαθηματική γλώσσα και υπολογιστικές τεχνικές, εφαρμόζοντας 

μαθηματικά και χημικά μοντέλα, ώστε να κατανοείτε τα φυσικοχημικά φαινόμενα και να 

επιλύετε σχετικά προβλήματα, 

- εργάζεσθε με επιστημονικά δεδομένα και πληροφορίες, καθώς επίσης να σχολιάζετε 

ιδιαίτερες πτυχές της τρέχουσας χημικής έρευνας, 

- αξιολογείτε πληροφορίες από διάφορες πηγές και να βγάζετε ορθές αποφάσεις, 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές θεωρίες και έννοιες. 

Πρακτικές και / ή Επαγγελματικές Δεξιότητες 

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΚΦΕ52, θα είστε σε θέση να: 

- διεξάγετε πρακτικές και ερευνητικές εργασίες με ένα υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο, 

έχοντας επίγνωση της ανάγκης για αξιολόγηση του κινδύνου (risk assessment), 

- διαχειρίζεστε την προσωπική σας μάθηση και το χρόνο σας, και να είστε σε θέση να 

μαθαίνετε ατομικά, έτσι ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε την δια βίου προσωπική και 

επαγγελματική εξέλιξή σας μετά την αποφοίτηση. 

Βασικές Δεξιότητες 

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΚΦΕ52, θα είστε σε θέση να: 

- εντοπίζετε, δέχεστε και να απαντάται σε μια ποικιλία πηγών πληροφόρησης (π.χ. 

πειραματικά δεδομένα, αριθμητικά δεδομένα, γραφικές παραστάσεις και στοιχεία βάσει 

υπολογιστή), 

- κάνετε χρήση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της ατομικής μάθησης, για την ανάλυση 

δεδομένων και για την διασταύρωση των επιστημονικών πληροφοριών, 

- διασταυρώνετε/ελέγχετε επιστημονικές πληροφορίες με ακρίβεια και 

αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας γραπτές, οπτικές και αριθμητικές μορφές, στην 

μορφή που είναι κατάλληλη για τον σκοπό αυτό τόσο για την ανάλυση όσο και την 

παρουσίαση στο κοινό, 
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- προετοιμάζετε, επεξεργάζεστε, ερμηνεύετε και παρουσιάζετε δεδομένα με τη χρήση 

κατάλληλων ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων, 

- κάνετε την καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων, τόσο θεωρητικών όσο και 

ερευνητικών καθώς και από άλλες πηγές, με την κατάλληλη προσοχή στην ορθότητα, την 

ακρίβεια και την αβεβαιότητα του πρωτοτύπου και των δεδομένων που προκύπτουν, 

- εργαστείτε από κοινού με άλλους για να διερευνήσετε τις διάφορες πτυχές της 

επιστήμης, 

- να βελτιώσετε τη μάθησή σας και τις μελλοντικές επιδόσεις σας, σε σχέση με τις 

προηγούμενες επιδόσεις σας. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Ανακεφαλαίωση της Γενικής και Ανόργανης Χημείας υπό το πρίσμα της σύγχρονης 

αντίληψης για τη Δομική συγκρότηση της Ύλης 

- Φυσικοχημική θεώρηση της Ύλης. Ανάπτυξη σύγχρονης μεθοδολογίας για το 

χαρακτηρισμό της ύλης 

- Δομή, ιδιότητες, και χαρακτηρισμός των ενώσεων του άνθρακα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΚΦΕ53: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ  ΎΛΗΣ ΣΕ  ΈΜΒΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΦΕ53 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος /2ο έτος 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας ΚΦΕ-53 είναι η μεταπτυχιακή 

κατάρτιση εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις βασικές επιστημονικές 

κατευθύνσεις των Βιοεπιστημών, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα. Προσφέρονται οι 

απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις καθώς και τεχνολογικές και μεθοδολογικές δεξιότητες, ώστε 

οι εκπαιδευόμενοι της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας:    

- Nα έχουν σφαιρική αντίληψη των βασικών και εφαρμοσμένων επιστημονικών 

κατευθύνσεων των Βιοεπιστημών, όπως της Βασικής και Κλινικής Βιοχημείας, της 

Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας καθώς και της Φυσιολογίας.   

- Nα αντιλαμβάνονται, να διερευνούν και να μπορούν να αναδείξουν, μέσα από την 

εκπαιδευτική διαδικασία, την επιστημονική ουσία των κλασικών και σύγχρονων 

επιτευγμάτων των Βιοεπιστημών, καθώς και το ρόλο τους στην πρόληψη και την 

αντιμετώπιση βιολογικής φύσεως προβλημάτων στο σύγχρονο κόσμο. 

- Nα έχουν τις προαπαιτούμενες δεξιότητες και την επιστημονική επάρκεια για να 

ερευνούν την αξιόπιστη βιβλιογραφία και να χρησιμοποιούν καθιερωμένες και νέες 

πειραματικές διαδικασίες για την απόδειξη της επιστημονικής αλήθειας των βιολογικών 

γνώσεων. 

- Nα έχουν την επιστημονική κατάρτιση για να σχεδιάζουν και να εκτελούν ανώτερου 

επιπέδου εκπαιδευτικές δράσεις, σε βιολογικού ενδιαφέροντος και σε ιδιαίτερα 
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χρήσιμα για την υγεία θέματα, στο περιβάλλον του σχολείου της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, της ευρύτερης εκπαιδευτικής σχολικής κοινότητας καθώς και της τοπικής 

κοινωνίας.  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας KΦE53, οι 

φοιτήτριες/τές αναμένεται:  

- Να έχουν σφαιρική αντίληψη των βασικών και εφαρμοσμένων επιστημονικών 

κατευθύνσεων των Βιοεπιστημών, όπως της Βασικής και Κλινικής Βιοχημείας, της 

Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας καθώς και της Φυσιολογίας.   

- Να αντιλαμβάνονται, να διερευνούν και να μπορούν να αναδείξουν, μέσα από την 

εκπαιδευτική διαδικασία, την επιστημονική ουσία των κλασικών και σύγχρονων 

επιτευγμάτων των Βιοεπιστημών, καθώς και το ρόλο τους στην πρόληψη και την 

αντιμετώπιση βιολογικής φύσεως προβλημάτων στο σύγχρονο κόσμο. 

- Να έχουν τις προαπαιτούμενες δεξιότητες και την επιστημονική επάρκεια για να 

ερευνούν την αξιόπιστη βιβλιογραφία και να χρησιμοποιούν καθιερωμένες και νέες 

πειραματικές διαδικασίες για την απόδειξη της επιστημονικής αλήθειας των βιολογικών 

γνώσεων. 

- Να έχουν την επιστημονική κατάρτιση για να σχεδιάζουν και να εκτελούν ανώτερου 

επιπέδου εκπαιδευτικές δράσεις, σε βιολογικού ενδιαφέροντος και σε ιδιαίτερα 

χρήσιμα για την υγεία θέματα, στο περιβάλλον του σχολείου της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, της ευρύτερης εκπαιδευτικής σχολικής κοινότητας καθώς και της τοπικής 

κοινωνίας.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Βασικές Έννοιες Βιοχημείας, Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας. 

- Ροή της γενετικής πληροφορίας, Μοριακοί Μηχανισμοί ελέγχου της γονιδιακής 

έκφρασης. 

- Γενετική μηχανική - Διαγονιδιακά συστήματα. Αναφορά σε θεμελιώδεις τεχνικές 

Μοριακής Βιολογίας. 

- Κυτταρική επικοινωνία, Φυσιολογία της διακυτταρικής και ενδοκυτταρικής επικοινωνίας. 

- Κυτταρικός Κύκλος, Μηχανισμοί ελέγχου κυτταρικής ανάπτυξης και διαίρεσης. 

Τα γνωστικά αντικείμενα της  Θ.Ε. ομαδοποιούνται στις 3 ακόλουθες υποενότητες: 

- Δομή, οργάνωση και λειτουργιά των βιομακρομορίων. 

- Θεμελιώδεις μοριακές και βιοαναλυτικές  τεχνικές. 

- Έλεγχος και παθογένεια της  κυτταρικής ανάπτυξης και διαίρεσης. 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΚΦΕ60: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΦΕ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος /2ο έτος 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
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Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Με τη Θ.Ε. αυτή ο σπουδαστής ολοκληρώνει τις σπουδές του 

μελετώντας την επίδραση των Φυσικών Επιστημών στην εξέλιξη των ιδεών αλλά και την εξέλιξη 

των αντιλήψεων στην ίδια την επιστήμη. Τέλος, ενημερώνεται για τα τρέχοντα παιδαγωγικά 

μοντέλα και θεωρίες. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η Θεματική Ενότητα ΚΦΕ60 καλύπτει επιλεγμένα θέματα από τα 

εξής γνωστικά αντικείμενα: Ιστορία των Επιστημών, Φιλοσοφία των Επιστημών και Διδακτική 

των Φυσικών Επιστημών. Τα μαθησιακά αποτελέσματα της ΚΦΕ60 επικεντρώνονται στο να 

προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα 

συμβάλλουν στην επαγγελματική τους αναβάθμιση ως εκπαιδευτικών λειτουργών της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Ιστορία των Φυσικών Επιστημών 

- Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών 

- Επιλογές από τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΚΦΕ61: ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΦΕ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η/Ο φοιτήτρια/τής έχοντας ολοκληρώσει τη ΘΕ ΚΦΕ61 του MΠ ΚΦΕ 

θα έχει κατανοήσει: 

- τις βασικές αρχές της κβαντομηχανικής, την αρχή αβεβαιότητας του Heisenberg, την 

κυματική φύση της ύλης, το δυισμό σωματιδίου-κύματος, την έννοια του spin, την 

σταθερότητα της ύλης, το άτομο του υδρογόνου και τον αρμονικό ταλαντωτή.  

- Θα μπορεί επίσης να λύνει την εξίσωση Schrodinger για απλά μονοδιάστατα δυναμικά 

όπως την κίνηση σωματιδίου σε τετραγωνικά δυναμικά και το φαινόμενο σήραγγος. 

-  Θα έχει μάθει  το φάσμα των στοιχειωδών σωματιδίων, τις θεμελιώδεις 

αλληλεπιδράσεις τους και τα διαγράμματα Feynman για την αναπαράσταση τους. 

-  Θα κατανοήσει την δυναμική του σύμπαντος επιλύοντας τις εξισώσεις Friedmann  

- και θα καταλάβει με απλό τρόπο την γεωμετρία και τη φυσική των μελανών οπών.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Σύγχρονα επιτεύγματα στη Σωματιδιακή Φυσική & Κοσμολογία 

- Σύγχρονα επιτεύγματα στην Επιστήμη Υλικών 

- Πειραματικές μέθοδοι & τεχνολογία 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 
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εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΟΥ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ MSC 

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Το Πρόγραμμα Σπουδών Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (Pervasive and Mobile 

Computing Systems Msc) προσφέρεται πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.   

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να καθιερώσει τη συστηματική εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα 

σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων κινητού και διάχυτου υπολογισμού. Το Π.Μ.Σ. βοηθά τους 

ενδιαφερόμενους να επεκτείνουν τις γνώσεις που διαθέτουν σε αντικείμενα όπως ο σχεδιασμός 

συστημάτων λογισμικού, τα δίκτυα υπολογιστών, τα ψηφιακά συστήματα, η επικοινωνία 

ανθρώπου - υπολογιστή, τα λειτουργικά συστήματα και τα κατανεμημένα συστήματα, μέσα από 

το πρίσμα των τεχνολογιών κινητού και διάχυτου υπολογισμού και διαδικτύου των αντικειμένων. 

Μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων και την πρακτική άσκηση και εφαρμογή δίνει 

έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού συστημάτων κινητού 

και διάχυτου υπολογισμού και διαδικτύου των αντικειμένων, αξιολόγησης και επιλογής 

κατάλληλων τεχνολογικών λύσεων, ανάλυσης της ποιότητας υπηρεσιών και της απόδοσης 

συστημάτων, και ανάπτυξης διαδραστικών εφαρμογών, υπηρεσιών και συστημάτων κινητού και 

διάχυτου υπολογισμού και διαδικτύου των αντικειμένων. 

  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

- Κατανοεί βασικές έννοιες διάχυτου υπολογισμού 

- Αναλύει προβλήματα και μελέτες περιπτώσεων συστημάτων διάχυτου υπολογισμού και 

επιλέγει τις καταλληλότερες τεχνολογίες για την υλοποίησή τους 

- Κατανοεί τις βασικές αρχές και τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης, κινητών κυψελωτών 

δικτύων και αδόμητων ασύρματων δικτύων αισθητήρων 

- Κατανοεί αρχές σχεδίασης, μεθοδολογίες ανάπτυξης και κριτήρια αξιολόγησης 

συστημάτων διάχυτου υπολογισμού 

- Κατανοεί αρχές ανθρωποκεντρικής σχεδίασης και σχεδίασης διάδρασης 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 48 Computing 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0619 Information and Communication Technologies 

(ICTs) not elsewhere classified 
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Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 110 

Γίνονται δεκτές/οί: 

Α) Απόφοιτοι τμημάτων Πανεπιστημίων 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανικών 

Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικών 

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ή Χημικών Μηχανικών ή 

Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 

ή Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Πληροφορικής ή 

Επιστήμης Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική ή 

Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικών και 

Στατιστικής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 

Επιστημών ή Του προγράμματος σπουδών ‘Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες ή Φυσικής ή 

Χημείας ή Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Βιοτεχνολογίας ή Βιοχημείας 

και Βιοτεχνολογίας ή Γεωλογίας ή Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων 

Τεχνολογιών ή Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ή Μηχανικών Βιοϊατρικής ή Μηχανικών Σχεδίασης 

Προϊόντων και Συστημάτων ή Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ή Περιβάλλοντος 

ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Τεχνών Ήχου και Εικόνας ή Ψηφιακών 

Συστημάτων. 

Β) Απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή 

Ηλεκτρολογίας ή Μηχανικών Αυτοματισμού ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ή Μηχανικών 

Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών ή Αντιρρύπανσης ΤΕ-Μηχανικών 

Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ-

Μηχανικών Αντιρρύπανσης ή Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Πληροφορικής και ΜΜΕ ή Εσωτερικής 

Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων ή Μηχανικών Περιβάλλοντος και 

Μηχανικών Αντιρρύπανσης ή Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών – Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ ή Εκπαιδευτικών 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών- Εκπαιδευτικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 

Γ) Απόφοιτοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Στρατιωτικής Σχολής 

Ευελπίδων με κατεύθυνση Σωμάτων ή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στην κατεύθυνση 

Μηχανικών ή της Σχολής Ικάρων στην κατεύθυνση Μηχανικών. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής 

Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή 

γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Είναι απαραίτητη η καλή γνώση αντικειμενοστραφούς και 

διαδικτυακού προγραμματισμού. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 
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αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».  

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών 

 τηλ: 2610 367343 - fax: 2610 367110 - email: sdy@eap.gr 

Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση 

 1o έτος σπουδών  

ΣΔΥ50 Βασικές τεχνολογίες δικτύων και λογισμικού (Υ¹, 30 ECTS) 

ΣΔΥ51 Συστήματα διάχυτου και σφαιρικού υπολογισμού (Υ, 30 ECTS) 

2o έτος σπουδών  

ΣΔΥ60 Σχεδίαση και ανάλυση συστημάτων υλικο-λογισμικού (Ε², 20 ECTS) 

ΣΔΥ61 Συστήματα κινητού υπολογισμού (Ε, 20 ECTS) 

ΣΔΥ62 Ενσωματωμένα συστήματα (Ε, 20 ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Υ, 20 ECTS) 

Σημειώσεις: 

Υ¹: Υποχρεωτική  

Ε²: Επιλογή 

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:  

Κατά την έναρξη της φοίτησης, οι φοιτήτριες/τές μπορούν να επιλέξουν όποια από τις Θ.Ε. ΣΔΥ50 

ή ΣΔΥ51, επιθυμούν.  

 Στο δεύτερο (2ο) έτος θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξουν τη Θ.Ε. ΣΔΥ60 και επιπλέον μία από 

τις υπόλοιπες Θ.Ε. του δεύτερου (2ου) έτους. Η επιλογή της Θ.Ε. ΣΔΥ61 οδηγεί στην κατεύθυνση 

mailto:sdy@eap.gr
mailto:info@eap.gr


  

575 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

«Συστήματα κινητού υπολογισμού». Η επιλογή της Θ.Ε. ΣΔΥ62 οδηγεί στην κατεύθυνση 

«Ενσωματωμένα συστήματα».  

 Όσες/οι φοιτήτριες/τές έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μία από τις Θ.Ε. ΣΔΥ50 ή ΣΔΥ51, 

υποχρεούνται να επιλέξουν την υπολειπόμενη Θ.Ε. του πρώτου (1ου) έτους και δικαιούνται να 

επιλέξουν και τη Θ.Ε. ΣΔΥ60, αν το επιθυμούν. Όσες/οι φοιτήτριες/τές έχουν ολοκληρώσει 

επιτυχώς τις Θ.Ε. ΣΔΥ50, ΣΔΥ51 και ΣΔΥ60, υποχρεούνται να επιλέξουν την υπολειπόμενη Θ.Ε. 

του δεύτερου (2ου) έτους.  

Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, οι 

φοιτήτριες/τές θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών δύο Θ.Ε. 

(σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος τις δύο τελευταίες Θ.Ε. 

παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και 

κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.  

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών. 

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς 

γνωστικού αντικειμένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον 

Θεματικών Ενοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η διαδικασία 

εκπόνησης της οποίας ορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών 

Διπλωματικών Εργασιών. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΣΔΥ50: BΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΥ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

- Κατανοεί βασικές έννοιες διάχυτου υπολογισμού 

- Εκτιμά την κρισιμότητα αντιμετώπισης θεμάτων ιδιωτικότητας στο διάχυτο υπολογισμό 

- Κατανοεί τις τεχνολογίες εντοπισμού θέσης 

- Κατανοεί τις τεχνικές σύντηξης δεδομένων από πολλαπλούς αισθητήρες 

- Κατανοεί τον ρόλο των κατανεμημένων συστημάτων (ΚΣ) και του μεσολογισμικού στα 

ΣΔΥ 

- Αναγνωρίζει εξειδικευμένα θέματα των ΚΣ (μοντέλα συστήματος, επικοινωνία 

διεργασιών, λειτουργικά συστήματα, κατανεμημένα συστήματα αρχείων, ομότιμα 

συστήματα, υπηρεσίες ιστού) 

- Αναλύει προβλήματα και μελέτες περιπτώσεων ΚΣ και επιλέγει τις καταλληλότερες 

τεχνολογίες για την υλοποίησή τους 

- Αξιολογεί τον ρόλο των ασυρμάτων δικτύων στα ΣΔΥ 

- Κατανοεί τις βασικές αρχές και τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης 

- Κατανοεί τις αρχές λειτουργίας κινητών κυψελωτών δικτύων 

- Κατανοεί τις βασικές αρχές αδόμητων ασύρματων δικτύων αισθητήρων 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Πρωτόκολλα, υπηρεσίες και εφαρμογές ασύρματων δικτύων 
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- Προχωρημένα ζητήματα σχεδίασης κατανεμημένων συστημάτων 

- Σχεδίαση middleware 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΣΔΥ51: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΥ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

- Κατανόηση βασικών αρχών συστημάτων διάχυτου και κινητού υπολογισμού 

- Γνώση αρχιτεκτονικών και λειτουργικών μοντέλων διαφόρων τύπων ΣΔΥ 

- Κατανόηση αρχών σχεδίασης ΣΔΥ 

- Γνώση μεθοδολογιών ανάπτυξης ΣΔΥ  

- Κατανόηση βασικών αρχών στα μοντέλα αλληλεπίδρασης χρήστη με ΣΔΥ 

- Κατανόηση διαφορών μεταξύ άμεσης και έμμεσης αλληλεπίδρασης στα ΣΔΥ 

- Ανάλυση, εφαρμογή και αξιολόγηση τεχνολογιών tagging και scanning 

- Κατανόηση των αρχών του "Διαδικτύου πραγμάτων" 

- Κατανόηση της έννοιας "πλαίσιο" στα ΣΔΥ 

- Ανάλυση μοντέλων πλαισίου στα ΣΔΥ 

- Εφαρμογή αρχών σχεδίασης και ανάπτυξης ΣΔΥ με επίγνωση πλαισίου 

- Κατανόηση αρχιτεκτονικών και χαρακτηριστικών ευφυών ΣΔΥ 

- Κατανόηση εννοιών Περιρρέουσας Νοημοσύνης 

- Κατανόηση μεθοδολογιών και κριτηρίων αξιολόγησης ΣΔΥ 

- Εφαρμογές ΣΔΥ μέσα από μελέτες περιπτώσεων 

- Σύνθεση αρχών σχεδίασης, μεθοδολογιών και τεχνολογιών ΣΔΥ για την ανάπτυξη 

πρωτοτύπων χαμηλής/μέσης πιστότητας (mock-up, Android apps) 

- Γνώση διεθνούς βιβλιογραφίας αναφοράς στο χώρο 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Αρχιτεκτονικές συστημάτων διάχυτου και σφαιρικού υπολογισμού 

- Ζητήματα σχεδίασης και προγραμματισμού 

- Ειδικά ζητήματα ανάπτυξης συστημάτων διάχυτου υπολογισμού 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  

 

ΣΔΥ60: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
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Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΥ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

- Αναλύει τον σκοπό και τις αρχές της σχεδίασης της διάδρασης 

- Αναλύει τις διαδικασίες στην ανθρωποκεντρική σχεδίαση 

- Κατανοεί τα εργαλεία που απαιτούνται για τον προγραμματισμό της διάδρασης 

- Προγραμματίζει τη διάδραση για συσκευές διάχυτου υπολογισμού 

- Εντοπίζει τις ανάγκες των χρηστών για τη διάδραση με συσκευές 

- Κατανοεί τις βασικές αρχές της συνεργασίας των χρηστών 

- Αναπτύξει πρωτότυπα λογισμικού με το Processing και το Android 

- Σχεδιάζει πρωτότυπα με μικροελεγτές τύπου Arduino 

- Αναλύει μελέτες περίπτωσης σε εφαρμογές εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, εργασίας, 

ευζωίας, περιβάλλοντος 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

- Σχεδίαση διάδρασης και συσκευών 

- Ανάλυση απόδοσης συστημάτων μεγάλης κλίμακας 

- Μελέτη περιπτώσεων και εφαρμογή  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  

 

ΣΔΥ61: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ") 

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΥ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΣΔΥ 61, οι φοιτήτριες/τές θα είναι 

ικανές/οί: 

- να συζητούν και να περιγράφουν ζητήματα σχεδίασης των ασύρματων κινητών δικτύων, 

αλλά και να καταδεικνύουν τη χρήση αυτών 

- να αναλύουν, να εξετάζουν και να αξιολογούν εξειδικευμένα θέματα σε ασύρματα 

κινητά δίκτυα όπως η ποιότητα παροχής υπηρεσιών και η ασφάλεια 

- να εκτιμούν και να αξιολογούν τις χρηστικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις στα 

συστήματα κινητού υπολογισμού 

- να προετοιμάζουν, να οργανώνουν, να πειραματίζονται και να σχεδιάζουν υπηρεσίες 

κινητού υπολογισμού 

- να ερμηνεύουν και να καταδεικνύουν την ανάγκη προσαρμογής των εφαρμογών κινητού 

υπολογισμού στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των χρηστών 
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- να αναλύουν, να εκτιμούν και να συζητούν προβλήματα και μελέτες περιπτώσεων 

εφαρμογών κινητού υπολογισμού καθώς και να επιλέγουν, να τροποποιούν και να 

αναπτύσσουν τις κατάλληλες τεχνολογίες για την υλοποίησή τους 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Πρωτόκολλα, αρχιτεκτονικές και υπηρεσίες ασυρμάτων κινητών δικτύων 

- Σχεδίαση εφαρμογών κινητού υπολογισμού 

- Μελέτη περιπτώσεων και εφαρμογή 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  

 

ΣΔΥ62: ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ "ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ")  

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΥ62 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

- Κατανόηση των βασικών αρχών σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων 

- Απόκτηση εμπειρίας στο σχεδιασμό υλικού ενσωματωμένων συστημάτων 

- Ικανότητα υλοποίησης ψηφιακών κυκλωμάτων σε FPGAs 

- Σχεδιασμός ειδικών επεξεργαστών σε FPGAs 

- Απόκτηση βασικών γνώσεων συν-σχεδιασμού υλικού / λογισμικού 

- Εφαρμογή τεχνικών σχεδιασμού αρχιτεκτονικών καθώς και μεθοδολογιών ανάπτυξης 

ενσωματωμένων συστημάτων 

- Ανάλυση προβλημάτων και μελέτη περιπτώσεων ενσωματωμένων συστημάτων 

- Κατανόηση κριτηρίων αξιολόγησης συστημάτων ενσωματωμένων συστημάτων 

- Αξιολόγηση των επιδόσεων εφαρμογών που χρησιμοποιούν ενσωματωμένα συστήματα  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων 

- Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων 

- Μελέτη περιπτώσεων και εφαρμογή 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%.  
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ΚΟΙΝΌ ΠΜΣ «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ»  

 

Σκοπός - Περιγραφή 

Το εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (εφεξής Δ.Μ.Π.Σ.) 

«Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» έχει ως στόχους:  

α) την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς 

επιστημονικής έρευνας στα αντικείμενα των βιομαθηματικών (εφαρμοσμένα μαθηματικά, μοντελοποίηση 

και προσομοίωση συστημάτων), της βιοπληροφορικής (γονιδιωματική, πρωτεομική, ανακάλυψη 

βιοδεικτών, σχεδιασμός φαρμάκων, βιολογία συστημάτων, βιολογικές γλώσσες προγραμματισμού), της 

υπολογιστικής βιολογίας, της νευροπληροφορικής και των νευροεπιστημών (ανάλυση βιοϊατρικών 

σημάτων και εικόνων, επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων, εξόρυξη γνώσης, ανάπτυξη αλγορίθμων). 

Επίσης, την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και εξειδίκευση στη μεθοδολογία έρευνας, τη 

διεξαγωγή και ανάλυση κλινικών μελετών, την επεξεργασία και ερμηνεία βιολογικών δεδομένων, τη 

σχεδίαση εφαρμογών για τη λήψη αποφάσεων, τη μετα-ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων και την 

εκπόνηση μοντέλων πρόγνωσης και διάγνωσης ασθενειών.  

β) την προετοιμασία ειδικευμένων επιστημόνων για μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία τόσο σε 

Ακαδημαϊκό όσο και σε Ερευνητικό περιβάλλον, αλλά και σε εταιρείες βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικές 

βιομηχανίες ή και εταιρείες Πληροφορικής και Μελετών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι/ες θα είναι σε θέση να: 

 Αναπτύσσουν αλγορίθμους, να μοντελοποιούν και να προσομοιώνουν συστήματα πρόγνωσης και 

διάγνωσης ασθενειών, 

 Χρησιμοποιούν γλώσσες προγραμματισμού για να προγραμματίζουν βιολογικούς μηχανισμούς, 

εφαρμογές για λήψη αποφάσεων και εξόρυξη γνώσης, 

 Πραγματοποιούν έρευνα με κατάλληλες μεθοδολογίες, 

 Διεξάγουν και να αναλύουν κλινικές μελέτες, 

 Επεξεργάζονται και να ερμηνεύουν βιοϊατρικά σήματα, εικόνες και βιολογικά δεδομένα, 

 Μελετούν βιοδείκτες και να παρακολουθούν το σχεδιασμό φαρμάκων, 

 Πραγματοποιούν μετα-ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών οι απόφοιτοι/ες θα έχουν 

αναπτύξει και γενικότερες ικανότητες όπως να: 

 Μπορούν να αναπτύξουν πρωτογενή επιστημονική έρευνα στα αντικείμενα των βιομαθηματικών, 

της βιοπληροφορικής, της υπολογιστικής βιολογίας, της νευροπληροφορικής και των 

νευροεπιστημών προάγοντας την επιστημονική γνώση στους τομείς της Βιοπληροφορικής και της 

Νευροπληροφορικής, 

 Πραγματοποιούν έρευνες βάσει συγκεκριμένων μεθοδολογιών και μεθόδων, 

 Πραγματοποιούν κλινικές μελέτες, 

 Εκπονούν μοντέλα πρόγνωσης και διάγνωσης ασθενειών, 

 

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS. 

 

Διάρκεια φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ενάμιση (1,5) έτος και η 

μέγιστη έξι (6) έτη. 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 
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Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0688: Inter-disciplinary programmes and qualifications involving 

Information and Communication Technologies (ICTs). 

 

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

MSc-Master of Science Bioinformatics and Neuroinformatics 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο: 60 

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 60 

Στο κοινό εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό Μ.Π.Σ. «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» γίνονται 

δεκτοί ως υποψήφιοι, πτυχιούχοι σχολών επιστημών υγείας, θετικών, βιολογικών, οικονομικών, 

ανθρωπιστικών, πολυτεχνικών σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. με συναφή γνωστικά αντικείμενα, όπως 

εξειδικεύεται παρακάτω. 

Πιο συγκεκριμένα το συγκεκριμένο ΜΠΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους των παρακάτω τμημάτων ή 

συναφών τμημάτων: 

1. ΑΕΙ Τμημάτων Ιατρικής 

2. ΑΕΙ Τμημάτων Κτηνιατρικής 

3. ΑΕΙ Τμημάτων Φυσικής και Φυσικών Επιστημών 

4. ΑΕΙ Τμημάτων Μαθηματικών και εφαρμοσμένων Μαθηματικών 

5. ΑΕΙ Τμημάτων Στατιστικής 

6. ΑΕΙ Τμημάτων Χημείας 

7. ΑΕΙ Τμημάτων Βιολογίας 

8. ΑΕΙ Τμημάτων Ψυχολογίας 

9. ΑΕΙ Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών 

10. ΑΕΙ Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 

11. ΑΕΙ Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας 

12. ΑΕΙ Τμημάτων Βιοτεχνολογίας 

13. ΑΕΙ Τμημάτων Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής 

14. ΑΕΙ Τμημάτων Χημικών Μηχανικών 

15. ΑΕΙ Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών 

16. ΑΕΙ Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

17. ΑΕΙ Τμημάτων Μηχανικών ΗΥ 

18. ΑΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής 

19. ΑΕΙ Τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική 

20. ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής 

21. ΤΕΙ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

22. ΤΕΙ Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων 

23. ΤΕΙ Τμημάτων Διατροφής και Διαιτολογίας 

24. ΤΕΙ Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

Για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής καθώς μέρος των 

διαλέξεων, των συγγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι στην αγγλική γλώσσα. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α) Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους 

από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως 

άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β) Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι 

έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το 

Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 
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Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή 

Καλών Τεχνών. 

Επισήμανση: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών 

πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 

Αναγνώρισης Τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80). 

 

Επικοινωνία 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

τηλ.: 2610 367312 - fax: 2610 367110 - e-mail: bnp@eap.gr  

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr  

 

Διάρθρωση / Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) 

Α΄ Εξάμηνο 

ΒΝΠ50 Μαθηματική Μοντελοποίηση στη Βιολογία (Υ¹, 10 ECTS) 

ΒΝΠ51 Νευροβιολογία και Μοντελοποίηση Κυτταρικών Συστημάτων (Υ, 10 ECTS) 

ΒΝΠ52 Καταγραφή́ και Επεξεργασία Νευρικών Βιοσημάτων (Ε, 10 ECTS) 

ΒΝΠ53 Μηχανική Νευρικής Αποκατάστασης (Ε, 10 ECTS) 

Β΄ Εξάμηνο 

ΒΝΠ54 Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία και στη Δομική Βιοπληροφορική (Υ, 10 ECTS) 

ΒΝΠ55 Σχεδιασμός Βάσεων Βιολογικών Δεδομένων και Γλώσσες Προγραμματισμού́ (Υ, 10 ECTS) 

ΒΝΠ56 Βιοιατρική Τεχνολογία και Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης (Ε, 10 ECTS) 

ΒΝΠ57 Πρωτεομική, Γενωμική και Γονιδιωματική (Ε, 10 ECTS) 

Γ΄ Εξάμηνο 

ΒΝΠ ΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30 ECTS) 

Σημειώσεις: 

Υ¹: Υποχρεωτική  

Ε²: Επιλογής 

 

Οδηγίες Επιλογής Θεματικών Ενοτήτων 

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. (με τον περιορισμό των 30 ECTS ανά εξάμηνο). 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλείτε πρώτα τις Θ.Ε. προηγούμενου εξαμήνου και 

κατόπιν να δηλώνετε τις Θ.Ε. επόμενου εξαμήνου ή να επιλέγετε ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει 

(από το προηγούμενο εξάμηνο). 

Ειδικότερα για την ΒΝΠ52, είναι χρήσιμη η εξοικείωση με τον προγραμματισμό και απαραίτητη η 

εξοικείωση με σήματα και μετασχηματισμούς. Προτείνεται η επιλογή της ΒΝΠ50 πριν την ΒΝΠ52 εκτός και 

αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαθέτει ήδη το κατάλληλο υπόβαθρο σε σήματα και μετασχηματισμούς. 

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των 

Θ.Ε. του προγράμματος. 

Η εργαστηριακή εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με την παρακολούθηση των Θ.Ε. του 

Β’ εξαμήνου ή την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.  Λαμβάνει χώρα για διάστημα 10 

ημερών στις αρχές του εαρινού εξαμήνου, ήτοι τον Μάρτιο. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι/ες 

φοιτητές/ήτριες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις Θ.Ε. του Α’ εξαμήνου του προγράμματος. 

Η υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει ότι θα έχει ολοκληρωθεί η 

εργαστηριακή εκπαίδευση. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι 

υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση των έξι (6) από τις  οκτώ (8) προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες, η 

συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας. 

 

Τρόπος Αξιολόγησης Θεματικών Ενοτήτων 

mailto:bnp@eap.gr
mailto:info@eap.gr


  

582 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

α) Δραστηριότητες Αξιολόγησης Quiz (Δ.Α.) (πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, σύντομης απάντησης, 

αντιστοίχισης κ.ά.), των οποίων ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. 

κατά 10% επί του συνόλου. 

β) Εκπόνηση τριών (3) Γραπτών Εργασιών (Γ.Ε.) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, της οποίας ο βαθμός 

συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 30% επί του συνόλου. 

γ) Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.), ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. 

 

Κατοχύρωση Δικαιώματος Εξετάσεων 

Τουλάχιστον συμμετοχή στις μισές δραστηριότητες αξιολόγησης (Δ.Α.) quiz με συγκέντρωση 5/10 και 

τουλάχιστον δύο υποβληθείσες Γραπτές Εργασίες (Γ.Ε.) με συγκέντρωση 15/30 και 50/100 στην Γραπτή 

Τελική Εξέταση (Γ.Τ.Ε.). Η βαρύτητα των Δ.Α. στον τελικό βαθμό είναι 10% και των Γ.Ε. 30%. 

Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει ο/η φοιτητής/ήτρια στις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ορίζεται η 

επιτυχής ολοκλήρωση των μισών Δ.Α. και των δύο εκ των τριών Γ.Ε. κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Πιο 

συγκεκριμένα, οφείλει να συγκεντρώσει: 

 τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από 

τον μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών στις Δ.Α. quiz, 

 τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από 

τον μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών στις Γ.Ε.. 

 

Δικαίωμα Κατοχύρωσης Θεματικών Ενοτήτων 

i. Οι φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΠΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019: 

Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/ήτρια αποτύχει κατά τις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ή δεν 

παρουσιαστεί, τότε διατηρεί το δικαίωμα για τα επόμενα δύο διαδοχικά εξάμηνα να κατοχυρώσει τον 

βαθμό που έχει λάβει από τις Γραπτές Εργασίες εξαμήνου της Θ.Ε. και τις αντίστοιχες Δ.Α. Quiz. Ως εκ 

τούτου, διατηρώντας τον βαθμό που έχει λάβει από τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις, δύναται να 

επανεγγραφεί στη Θ.Ε. έχοντας μόνο την υποχρέωση των Γ.Τ.Ε.. 

Πιο συγκεκριμένα, ο/η φοιτητής/ήτρια καλείται στο επόμενο κατά διαδοχική σειρά εξάμηνο να λάβει 

μέρος στις Γ.Τ.Ε. για δεύτερη φορά. Σε περίπτωση που δεν ανταπεξέλθει στην εν λόγω υποχρέωση, 

του/της παραχωρείται ακόμα μία ευκαιρία στο αμέσως επόμενο εξάμηνο. Εφόσον, δεν ολοκληρώσει 

επιτυχώς την υποχρέωση των Γ.Τ.Ε. κατά την τρίτη ευκαιρία, είναι υποχρεωμένος/η να εγγραφεί εκ νέου 

στη Θ.Ε. και να την παρακολουθήσει εξαρχής με πλήρεις υποχρεώσεις. 

ii. Οι φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΠΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: 

Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/ήτρια αποτύχει κατά τις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ή δεν 

παρουσιαστεί, τότε διατηρεί το δικαίωμα για το αμέσως επόμενο διαδοχικό εξάμηνο να κατοχυρώσει τον 

βαθμό που έχει λάβει από τις Γραπτές Εργασίες εξαμήνου της Θ.Ε. και τις αντίστοιχες Δ.Α. Quiz. Ως εκ 

τούτου, διατηρώντας τον βαθμό που έχει λάβει από τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις, δύναται να 

επανεγγραφεί στη Θ.Ε. έχοντας μόνο την υποχρέωση των Γ.Τ.Ε.. 

Πιο συγκεκριμένα, ο/η φοιτητής/ήτρια καλείται στο επόμενο κατά διαδοχική σειρά εξάμηνο να λάβει 

μέρος στις Γ.Τ.Ε. για δεύτερη φορά. Εφόσον, δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την υποχρέωση των Γ.Τ.Ε. κατά τη 

δεύτερη ευκαιρία, είναι υποχρεωμένος/η να εγγραφεί εκ νέου στη Θ.Ε. και να την παρακολουθήσει 

εξαρχής με πλήρεις υποχρεώσεις. 

Σημειώνεται ότι οι Θεματικές Ενότητες τις οποίες ο/η φοιτητής/ήτρια έχει κατοχυρώσει, δεν 

προσμετρούνται στο σύνολο των Θ.Ε., στις οποίες εγγράφεται με πλήρεις υποχρεώσεις ανά εξάμηνο, υπό 

την προϋπόθεση ότι το σύνολο των δηλωθέντων Θ.Ε. ετησίως δεν υπερβαίνει τα 60 ECTS. 

 

Πληροφορίες για τις Θεματικές Ενότητες 

ΒΝΠ50 Μαθηματική Μοντελοποίηση στη Βιολογία 

Κωδικός Θ.Ε.: ΒΝΠ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
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Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (Α΄) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της Θ.Ε.: 

Οι φοιτητές/ήτριες να γνωρίσουν τη μαθηματική μοντελοποίηση και να εμπλακούν με θέματα σχεδιασμού 

αλγορίθμων, δυναμικού προγραμματισμού, θεωρία γραφημάτων, επεξεργασίας δεδομένων, επίλυσης 

αλγεβρικών προβλημάτων, προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης και αποφάσεων στη βιολογία. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση: 

 να περιγράφετε την έννοια του αλγορίθμου 

 να σχεδιάζετε κατάλληλους αλγορίθμους 

 να επιλύετε προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης και απόφασης 

 να εξηγείτε τις κλάσεις P και NP και τα προβλήματα NP-complete 

Γνωστικά Αντικείμενα: 

 Μεθοδολογίες μοντελοποίησης 

 Μοντέλα Αναπαράστασης Βιολογικών Μηχανισμών 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και 

διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ). 

 

ΒΝΠ51 Νευροβιολογία και Μοντελοποίηση Κυτταρικών Συστημάτων 

Κωδικός Θ.Ε.: ΒΝΠ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (Α΄) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της Θ.Ε.: 

Οι φοιτητές/ήτριες να εισαχθούν στην έννοια του υπολογισμού υπό το πρίσμα της βιολογίας και να 

γνωρίσουν τον Βιολογικό υπολογισμό με DNA και μεμβράνες και τον Βιολογικό Υπολογισμό στον 

Εγκέφαλο. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση: 

 να περιγράφετε την έννοια του υπολογισμού υπό το πρίσμα της βιολογίας 

 να αξιοποιείτε τον βιολογικό υπολογισμό 

 να πραγματοποιείτε βιολογικούς υπολογισμούς στον εγκέφαλο 

Γνωστικά Αντικείμενα: 

 Νευροβιολογία 

 Κυτταρικά Συστήματα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και 

διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ). 

 

ΒΝΠ52 Καταγραφή και Επεξεργασία Νευρικών Βιοσημάτων 

Κωδικός Θ.Ε.: ΒΝΠ52 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (Α΄) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της Θ.Ε.: 

Οι φοιτητές/ήτριες να εισαχθούν στη νευροεπιστήμη και τη φυσιολογία του ανθρώπινου εγκεφάλου, να 

γνωρίσουν απεικονιστικές μέθοδοι και διαδικασίες καταγραφής και ανάλυσης εγκεφαλικού σήματος μέσω 

κατάλληλων τεχνικών και λογισμικών. 
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Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση: 

 να περιγράφετε τη φυσιολογία του ανθρώπινου εγκεφάλου 

 να εξηγείτε τις γνωσιακές λειτουργίες του εγκεφάλου 

 να περιγράφετε τις απεικονιστικές μέθοδοι 

 να καταγράφετε εγκεφαλικά σήματα 

 να αναλύετε σήματα  

 να προσδιορίζετε περιοχές αξιοποίησης των νευροεπιστημών 

Γνωστικά Αντικείμενα: 

 Προσδιορισμός και μελέτη βιοσημάτων 

 Εντοπισμός και επεξεργασία νευρικών βιοσημάτων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και 

διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ). 

 

ΒΝΠ53 Μηχανική Νευρικής Αποκατάστασης 

Κωδικός Θ.Ε.: ΒΝΠ53 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (Α΄) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της Θ.Ε.: 

Οι φοιτητές/ήτριες να γνωρίσουν τη Νευροανατομία και τη Νευροβιολογία και να εισαχθούν στις 

κατηγορίες των νοσημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος, του περιφερικού νευρικού συστήματος 

και του μυϊκού συστήματος, καθώς και στις έννοιες της Αναγέννησης, Πλαστικότητας, του Μηχανικού 

ελέγχου και τις  αρχές Γενετικής Ανθρώπου με έμφαση στα κληρονομικά νευρολογικά νοσήματα. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση: 

 να περιγράφετε τα βασικά ανατομικά και κυτταροβιολογικά στοιχεία του κεντρικού και του 

περιφερικού νευρικού συστήματος του ανθρώπου 

 να εξηγείτε τη δομή και λειτουργία ομάδων νευρικών κυττάρων σε περιοχές του εγκεφάλου και του 

υπόλοιπου σώματος 

 να περιγράφετε τη δομή και λειτουργία των οργανιδίων των νευρώνων 

 να αναλύετε νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος, του περιφερικού νευρικού συστήματος 

και του μυϊκού συστήματος 

Γνωστικά Αντικείμενα: 

 Νευροανατομία 

 Νευρική Αποκατάσταση  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και 

διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ). 

 

ΒΝΠ54 Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία και στη Δομική Βιοπληροφορική 

Κωδικός Θ.Ε.: ΒΝΠ54 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (Β΄) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της Θ.Ε.: 
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Οι φοιτητές/ήτριες να γνωρίσουν αλγορίθμους χαρτογράφησης, αλληλούχισης και να εισαχθούν στη 

σύγκριση, ανάλυση αλληλουχιών, εξελικτικές σχέσεις μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, ανάλυση και 

πρόγνωση της τρισδιάστατης δομής των βιολογικών μακρομορίων, όπως οι πρωτεΐνες, το DNA και το RNA. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση: 

 να περιγράφετε την δομή βιολογικών μορίων 

 να αναλύετε την αλληλουχία μακρομορίων 

 να αναπαριστάτε βιολογικά μόρια 

 να συγκρίνετε δομές 

 να προβλέπετε την τρισδιάστατη δομή βιολογικών μορίων 

 να περιγράφετε το πρωτεϊνικό δίπλωμα και τους μηχανισμούς του  

Γνωστικά Αντικείμενα: 

 Αλγόριθμοι Μοριακής Βιολογίας 

 Αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και 

διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ). 

 

ΒΝΠ55 Σχεδιασμός Βάσεων Βιολογικών Δεδομένων και Γλώσσες Προγραμματισμού 

Κωδικός Θ.Ε.: ΒΝΠ55 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (Β΄) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της Θ.Ε.: 

Οι φοιτητές/ήτριες να εισαχθούν σε ζητήματα δομών δεδομένων, σχεδιασμού, ανάλυσης και 

χαρτογράφησης βιολογικών βάσεων δεδομένων, Python ή Antha με εφαρμογές σε συγκεκριμένα θέματα. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση: 

 να σχεδιάζετε βιολογικές βάσεις δεδομένων 

 να πραγματοποιείτε ερωτήματα σε SQL 

 να περιγράφετε τις δομές δεδομένων 

 να εξηγείτε τις ΑΔΤ 

 να υλοποιείτε ΑΔΤ 

Γνωστικά Αντικείμενα: 

 Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 

 Γλώσσες Προγραμματισμού για βιολογικά δεδομένα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και 

διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ). 

 

ΒΝΠ56 Βιοιατρική Τεχνολογία και Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης 

Κωδικός Θ.Ε.: ΒΝΠ56 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (Β΄) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της Θ.Ε.: 

Οι φοιτητές/ήτριες να γνωρίσουν τη βιοιατρική τεχνολογία και να εισαχθούν στην επεξεργασία εικόνας, 

των βιοϊατρικών σημάτων και της ιατρικής απεικόνισης αξιοποιώντας εφαρμογές πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών στο χώρο της Υγείας. 
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Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση: 

 να περιγράφετε την έννοια και τις ιδιότητες του σήματος 

 να εξηγείτε την επεξεργασία εικόνας 

 να περιγράφετε βιοϊατρικά σήματα 

 να αξιοποιείτε συστήματα ιατρικής απεικόνισης 

Γνωστικά Αντικείμενα: 

 Συστήματα Ιατρικής απεικόνισης 

 Ανάλυση και Επεξεργασία ιατρικών Εικόνων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και 

διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ). 

 

ΒΝΠ57 Πρωτεομική, Γενωμική και Γονιδιωματική 

Κωδικός Θ.Ε.: ΒΝΠ57 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (Β΄) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός της Θ.Ε.: 

Οι φοιτητές/ήτριες να γνωρίσουν την ανάλυση ομοιότητας αλληλουχιών, τη φυλογενετική ανάλυση 

βιολογικών δεδομένων, την πρωτεϊνική ανάλυση και την ανάλυση δεδομένων αλληλούχισης νέας γενιάς 

και να εφαρμόσουν γνώσεις αλγορίθμων δομής δεδομένων, σε προβλήματα υπολογιστικής 

γονιδιωματικής. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση: 

 να πραγματοποιείτε ένα πλήθος αναλύσεων 

 να σχεδιάζετε πειράματα 

 να εφαρμόζετε γνώσεις αλγορίθμων δομής δεδομένων 

Γνωστικά Αντικείμενα: 

 Πρωτεομική 

 Γενωμική 

 Γονιδιωματική 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και 

διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ). 

Γενική Περιγραφή: 

Η Διπλωματική Εργασία θα είναι βιβλιογραφικού ή ερευνητικού χαρακτήρα και το πλαίσιο εκπόνησης και 

βαθμολόγησής της θα προσδιορίζεται από τον κανονισμό Σπουδών του Δ.Μ.Π.Σ.. Η γλώσσα εκπόνησης 

διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική είτε η αγγλική. 

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση των έξι (6) Θ.Ε. του Α΄ και Β΄ εξαμήνου και η συμμετοχή στην 

εργαστηριακή εκπαίδευση. 

 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση (ΒΝΠ ΕΕ) 

ΒΝΠ ΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

Κωδικός Θ.Ε.: ΒΝΠ ΔΕ 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα εκπόνησης: Ελληνική ή αγγλική 
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Το ΔΜΠΣ ενισχύεται με εργαστηριακή εκπαίδευση. Η εργαστηριακή εκπαίδευση θα πραγματοποιείται 

κατά το διάστημα 4- 14 Μαρτίου κάθε έτους. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι/ες φοιτητές/ήτριες 

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις Θ.Ε. του Α’ εξαμήνου του προγράμματος. 

Η εργαστηριακή εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, δεν έχει βαθμολογική βαρύτητα και λαμβάνει χώρα με 

φυσική παρουσία στο Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας στις 

εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.  

 

ΧΗΜΙΚΗ  ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Το ΠΜΣ "Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση" έχει μία διττή στόχευση. Την θεωρητική αλλά και την 

πρακτική (εργαστηριακή) εκπαίδευση των φοιτητών στα αντικείμενα της "Χημικής Ανάλυσης" και 

της "Βιομοριακής Ανάλυσης", τα οποία αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο σε όλους τους 

κλάδους των φυσικών επιστημών, αλλά κατέχουν επίσης, κυρίαρχη θέση σε πολλές πτυχές της 

σύγχρονης κοινωνικής - οικονομικής ζωής. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για παραγωγή 

ποιοτικών προϊόντων αλλά και για παροχή υπηρεσιών υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας καθιστά 

τη σύγχρονη χημική ανάλυση μια διαδικασία κρίσιμη και 

ουσιαστική σε πολλούς εφαρμοσμένους τομείς, όπως η Φυσική, η Βιολογία, η Χημεία, η Χημική 

Μηχανική, η Φαρμακευτική, η Αρχαιολογία, η Ιατρική, η Εγκληματολογία, η Τέχνη, το 

Περιβάλλον και η Οικολογία κ.ά. Σε επιχειρήσεις και βιομηχανικές μονάδες που 

δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς, όπως π.χ. η φαρμακοβιομηχανία, η πετροχημική 

βιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων και πολλές άλλες, η χημική ανάλυση έχει πρωτεύοντα ρόλο 

στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων αλλά και στην αξιοπιστία των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Αφετέρου, οι βιομοριακές αναλύσεις βασίζονται σήμερα, κυρίως, στη χρήση 

προηγμένων τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε τομείς της υγείας, 

των τροφίμων, της βιομηχανίας κτλ. Οι τρέχουσες πειραματικές τεχνικές δίνουν αποτελέσματα 

με μεγάλη ακρίβεια, υποστηρίζουν μεγάλο όγκο αναλύσεων, ενώ παράλληλα έχουν συμβάλει 

στη μείωση του κόστους κάθε ανάλυσης. 

Οι σύγχρονες βιομοριακές αναλύσεις έχουν γίνει πιο προσιτές στο ευρύ κοινό και στην 

καθημερινή χρήση, οδηγώντας παράλληλα τις εξελίξεις στον χώρο της Υγείας και της 

Βιοτεχνολογίας. 

 

Στόχος 

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

είναι: 

- Η κατάρτιση επιστημόνων στις αρχές, τις μεθόδους και την οργανολογία της σύγχρονης 

χημικής και βιομοριακής ανάλυσης. 

- Η επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση επιστημόνων αναφορικά με τις εφαρμογές 

της σύγχρονης χημικής και βιομοριακής ανάλυσης στην έρευνα, στη βιομηχανία, στην 

ιατρική, στην εγκληματολογία, στην τέχνη και στο περιβάλλον. 

- Η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με σύγχρονο σχετικό εργαστηριακό και 

πειραματικό εξοπλισμό. 

- Η κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα οργάνωσης εργαστηρίων και 

εργαστηριακού ελέγχου ποιότητας. 

- Η δημιουργία ικανού ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορέσει να στελεχώσει τα 

αναλυτικά εργαστήρια και τα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας βιομηχανιών (π.χ. 

φαρμάκων, τροφίμων, πετροχημικών, διαφόρων υλικών και προϊόντων), τα κρατικά ή 
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ιδιωτικά αναλυτικά εργαστήρια ελέγχου προϊόντων και περιβάλλοντος καθώς και 

μονάδες εργαστηριακής Βιοϊατρικής. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών  

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση» είναι 90 ECTS (30 ECTS ανά 

εξάμηνο). 

 

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Master of Science (MSc) 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της UNESCO 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της UNESCO 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0512  Biochemistry 

 

Διάρκεια φοίτησης 

Το Π.Μ.Σ. «Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση» (ΧΒΑ) διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά 

εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν πέντε (5) εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες και εκπόνηση 

διπλωματικής εργασίας (ή και πρακτικής άσκησης). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την 

ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ενάμιση (1,5) έτος. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

(ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 

είναι 90 ECTS. 

 

Γλώσσα Διδασκαλίας 

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

είναι η ελληνική ή η αγγλική κατόπιν σχετικής έγκρισης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών 

Επιστημών και Τεχνολογίας. 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο: 60 

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 60 

Γίνονται δεκτοί/ές: 

Απόφοιτοι του προγράμματος «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» του ΕΑΠ ή απόφοιτοι 

Πανεπιστημίου των τμημάτων Χημείας ή Χημικής Μηχανικής ή Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή 

Επιστήμης Υλικών ή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ή 

Περιβάλλοντος ή Βιολογίας ή Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Βιοτεχνολογίας ή Βιοχημείας και 

Βιοτεχνολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ή 

Φαρμακευτικής ή Ιατρικής ή Κτηνιατρικής ή Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ή 

Επιστημών της Θάλασσας ή Γεωγραφίας ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή 

Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή Μηχανικών Διαχείρισης 

Ενεργειακών Πόρων ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ή Γεωπονίας ή Επιστήμης 

Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονικής 

Βιοτεχνολογίας ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και 

Γεωργικής Μηχανικής ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής ή Επιστήμης 
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Διαιτολογίας και Διατροφής ή Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας, 

Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 

Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Επιστήμης 

Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών ή Μηχανικών 

Βιοιατρικής ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοιατρική ή Μαιευτικής ή Νοσηλευτικής ή 

Φυσικοθεραπείας ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή συναφών 

τμημάτων, καθώς και απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. των τμημάτων Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ή Τεχνολογίας 

Πετρελαίου ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Μηχανικών Τεχνολογίας 

Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος ή Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Περιβάλλοντος και 

Μηχανικών Αντιρρύπανσης ή Βιολογικής Γεωργίας ή Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολόγων 

Γεωπόνων ή Διατροφής και Διαιτολογίας ή Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ή Δασοπονίας και 

Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ή Τεχνολογίας Αλιείας 

– Υδατοκαλλιεργειών ή Αισθητικής και Κοσμητολογίας ή Ιατρικών Εργαστηρίων ή Νοσηλευτικής 

ή Μαιευτικής ή Φυσικοθεραπείας ή συναφών τμημάτων. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής 

Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή 

γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, η οποία βεβαιώνεται από σχετικά πιστοποιητικά ή από υπεύθυνη 

δήλωση του υποψήφιου φοιτητή. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι 

πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

Επικοινωνία 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:  

τηλ.: 2610 367305 - fax: 2610 367110, E-mail:  xba@eap.gr 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367110, E-mail: info@eap.gr    

Διάθρωση / Θ.Ε. 

1ο  Εξάμηνο 

ΧΒΑ50 Σύγχρονη Χημική Ανάλυση (Υ¹, 15 ECTS) 

ΧΒΑ51 Σύγχρονα Θέματα Εφαρμοσμένης Μοριακής Βιολογίας (Υ, 15 ECTS) 

mailto:xba@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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2ο  Εξάμηνο  

ΧΒΑ52 Ειδικά θέματα Κλινικής και Εφαρμοσμένης Βιοχημείας (Υ, 15 ECTS) 

Επιλέγετε μία από τις δύο Ε.Θ.Ε.²  

ΧΒΑ53 Εργαστήριο Χημικής Ανάλυσης (Υ, 15 ECTS) 

ΧΒΑ54 Εργαστήριο Βιομοριακής Ανάλυσης (Υ, 15 ECTS) 

3ο  Εξάμηνο  

Επιλέγετε μία από τις δύο Ε.Θ.Ε.  

ΧΒΑ53 Εργαστήριο Χημικής Ανάλυσης     (Υ, 15 ECTS) 

ΧΒΑ54 Εργαστήριο Βιομοριακής Ανάλυσης      (Υ, 15 ECTS) 

ΧΒΑΔΕ  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 15 ECTS) 

Σημειώσεις: 

¹Υ: Υποχρεωτική  

² Επιλέγετε μία από τις δύο Ε.Θ.Ε.: ΧΒΑ53 ή ΧΒΑ5 

 

Οδηγίες επιλογής Θ.Ε. 

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) Θ.Ε. το εξάμηνο. 

Στο α’ εξάμηνο, επιλέγετε είτε τη XΒΑ50 είτε τη XΒΑ51, με οποιαδήποτε σειρά επιθυμείτε, είτε 

και τις δύο Θ.Ε. ταυτόχρονα. 

Στο β’ εξάμηνο, επιλέγετε τη ΧΒΑ52 και μία εκ των ΧΒΑ53 ή ΧΒΑ54, με όποια σειρά επιθυμείτε. 

Προκειμένου να επιλέξετε την Ε.Θ.Ε. ΧΒΑ53 πρέπει είτε να έχετε ολοκληρώσει τη ΧΒΑ50, είτε να 

τις δηλώνετε παράλληλα. 

Προκειμένου να επιλέξετε την Ε.Θ.Ε. ΧΒΑ54 πρέπει είτε να έχετε ολοκληρώσει τις ΧΒΑ51 και 

ΧΒΑ52, είτε να επιλέξετε παράλληλα την Ε.Θ.Ε. και μία από τις Θ.Ε.: ΧΒΑ51 ή ΧΒΑ52. 

Στο γ’ εξάμηνο,  επιλέγετε την εναπομείνασα Ε.Θ.Ε. (ΧΒΑ53 ή ΧΒΑ54) και την Μεταπτυχιακή 

Διπλωματική Εργασία. 

Για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 

των τριών (3) Θ.Ε.: ΧΒΑ50, ΧΒΑ51, ΧΒΑ52 καθώς και μία εκ των Ε.Θ.Ε.: ΧΒΑ53 ή ΧΒΑ54. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων 

εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η επιλογή Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν 

έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο 

επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να επιλέξετε τη μία (1) εναπομείνασα 

Θ.Ε. του πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο κ.ο.κ. 

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος είναι το ενάμιση (1 ½ ) έτος. Για την απόκτηση 

του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση των 

τριών (3) Θεματικών Ενοτήτων, των δύο (2) Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων, καθώς επίσης 

και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Τρόπος Αξιολόγησης Θεματικών Ενοτήτων  

 Α. Εκπόνηση δύο (2) Γραπτών Εργασιών (Γ.Ε.) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, των οποίων ο 

μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. 

κατά 20% επί του συνόλου. 

Β. Εκπόνηση τεσσάρων (4) δεσμών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Ε.Δ.) κατά τη διάρκεια του 

εξαμήνου, των οποίων ο μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας συμμετέχει στη διαμόρφωση της 

τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 20% επί του συνόλου. 

Γ. Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.), ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του 

τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. 

Κατοχύρωση Δικαιώματος Εξετάσεων  
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Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει η/o φοιτήτρια/τής στις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) 

ορίζεται να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής 

κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των δύο (2) Γραπτών 

Εργασιών και τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο 

προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των τεσσάρων (4) δεσμών Εκπαιδευτικών 

Δραστηριοτήτων. 

 

Δικαίωμα Κατοχύρωσης Θ.Ε. 

Σε περίπτωση που η/o φοιτήτρια/τής αποτύχει κατά τις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ή δεν 

παρουσιαστεί, τότε διατηρεί το δικαίωμα για το επόμενο διαδοχικό εξάμηνο να κατοχυρώσει τον 

βαθμό που έχει λάβει τόσο από τις Γραπτές Εργασίες της Θ.Ε., όσο και από τις Εκπαιδευτικές 

Δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, διατηρώντας τον βαθμό που έχει λάβει από τις προαναφερθείσες 

υποχρεώσεις, δύναται να επανεγγραφεί στη Θ.Ε. έχοντας μόνο την υποχρέωση των Γ.Τ.Ε.. 

Πιο συγκεκριμένα, η/o φοιτήτρια/της καλείται στο επόμενο κατά διαδοχική σειρά εξάμηνο να 

λάβει μέρος στις Γ.Τ.Ε. για δεύτερη φορά. Σε περίπτωση που δεν ανταπεξέλθει στην εν λόγω 

υποχρέωση, είναι υποχρεωμένη/ος να εγγραφεί εκ νέου στη Θ.Ε. και να την παρακολουθήσει 

εξαρχής με πλήρεις οικονομικές και εκπαιδευτικές υποχρεώσεις. 

Σημειώνεται ότι οι Θεματικές Ενότητες τις οποίες η/ο φοιτήτρια/της έχει κατοχυρώσει, δεν 

προσμετρούνται στο σύνολο των Θ.Ε., στις οποίες εγγράφεται με πλήρεις υποχρεώσεις ανά 

εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των δηλωθέντων Θ.Ε. ετησίως δεν υπερβαίνει τα 

60 ECTS. 

Σχηματική απόδοση αξιολόγησης Θ.Ε. 
Γραπτή Εργασία 10% 

≥5 
Γραπτή Εργασία 10% 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 20% ≥5 
Γραπτές Τελικές Εξετάσεις 60% ≥5 

Σύνολο 100%  
 

Πληροφορίες για τις Θεματικές Ενότητες  

ΧΒΑ50 Σύγχρονη Χημική Ανάλυση 

Κωδικός Θ.Ε.: ΧΒΑ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο ) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Σκοπός της Θ.Ε.: Ο σκοπός της Θ.Ε. ΧΒΑ 50 είναι η εκπαίδευση και θεωρητική κατάρτιση 

επιστημόνων στις αρχές, τις μεθόδους, την οργανολογία και τις εφαρμογές της σύγχρονης 

χημικής ανάλυσης. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα 

είναι σε θέση να: 

- αναφέρουν όλες τις κύριες μεθόδους ενόργανης ανάλυσης και συγκεκριμένα τις 

φασματοσκοπικές, ηλεκτροχημικές, χρωματογραφικές, ραδιοχημικές, θερμικές 

αναλυτικές μεθόδους, καθώς και τις μεθόδους χημικής ανάλυσης επιφανειών  

- περιγράφουν τις θεμελιώδεις αρχές και τεχνικές της ατομικής φασματοσκοπίας, 

μοριακής φασματοσκοπίας, ηλεκτροαναλυτικής χημείας και χρωματογραφίας 

- περιγράφουν τις θεμελιώδεις αρχές και τεχνικές θερμικών μεθόδων ανάλυσης, 
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ραδιοχημικών μεθόδων, μεθόδων προσδιορισμού μεγέθους σωματιδίων και 

αυτοματοποιημένων μεθόδων 

- αναφέρουν τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς κάθε αναλυτικής μεθόδου 

- αναγνωρίζουν την οργανολογία των αναλυτικών μεθόδων 

- επιλέγουν την καταλληλότερη αναλυτική μέθοδο για κάθε περίπτωση, 

λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία, την επαναληψιμότητα και την ακρίβειά της 

- βαθμονομούν, προτυποποιούν και επικυρώνουν μεθόδους ενόργανης ανάλυσης 

Γνωστικά αντικείμενα: 

- Θεωρητικό υπόβαθρο της σύγχρονης Αναλυτικής Χημείας 

- Μέθοδοι χαρακτηρισμού και ανάλυσης υλικών και επιφανειών 

- Ενόργανη ανάλυση - Οργανολογία και αναλυτικές εφαρμογές  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του 

ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΧΒΑ51 Σύγχρονα Θέματα Εφαρμοσμένης Μοριακής Βιολογίας 

Κωδικός Θ.Ε.: ΧΒΑ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο ) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Σκοπός της Θ.Ε.: Η Θ.Ε. ΧΒΑ51 έχει ως στόχο τη βαθιά εμπέδωση της εξελικτικά 

συντηρημένης διαδικασίας κωδικοποίησης και μεταφοράς της γενετικής πληροφορίας από 

κύτταρο σε κύτταρο, μέσω της δομής και λειτουργίας του γονιδιώματος και της 

λεπτομερούς ρύθμισής του σε διάφορα επίπεδα. Επίσης, την κατανόηση των μηχανισμών 

που εξασφαλίζουν την πιστότητα και ακρίβεια μετάδοσης και έκφρασης της γενετικής 

πληροφορίας, των συστημάτων επιδιόρθωσης και της σύγχρονης μεθοδολογίας που αφορά 

στη μελέτη τους. Τέλος, τη μελέτη των επιπτώσεων στο γονιδίωμα από περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν δυσμενώς τη ζωή και τη φυσιολογική κυτταρική 

λειτουργία. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα 

είναι σε θέση να: 

- περιγράφουν τη βασική δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών, του DNA και του RNA. 

- περιγράφουν τις βασικές μοριακές διεργασίες της αντιγραφής και μεταγραφής του 

γονιδιώματος, καθώς και τη μετάφραση. 

- κατονομάζουν τους μηχανισμούς ρύθμισης όλων των ανωτέρω διαδικασιών. 

- χρησιμοποιούν τις κλασικές και σύγχρονες τεχνικές της μοριακής βιολογίας. 

- αναγνωρίζουν τις μοριακές βλάβες στο επίπεδο του γονιδιώματος που προέρχονται 

από μεταλλάξεις, γενετικό ανασυνδυασμό και επιγενετικές τροποποιήσεις. 

- ορίζουν τη μοριακή βάση της καρκινογένεσης και της εκδήλωσης διαφόρων 

ασθενειών. 

- ορίζουν τη βιολογία των συστημάτων 

- περιγράφουν τη συνεισφορά της τρέχουσας βιοπληροφορικής ανάλυσης στην 

εξέλιξη της Εφαρμοσμένης Μοριακής βιολογίας. 

Γνωστικά αντικείμενα: 

- Αρχές Γονιδιωματικής και Μεταγραφωμικής 

- Ανάλυση της αλληλουχίας γονιδιωμάτων 
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- Σύγχρονες μέθοδοι προσδιορισμού της γονιδιακής έκφρασης 

- Μοριακή Ογκολογία - έξυπνα φάρμακα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του 

ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΧΒΑ52 Ειδικά θέματα Κλινικής και Εφαρμοσμένης Βιοχημείας 

Κωδικός Θ.Ε.: ΧΒΑ52 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Σκοπός της Θ.Ε.: Η Θ.Ε.ΧΒΑ52 έχει ως στόχο τη γενική επισκόπηση και κατανόηση των 

βασικών εννοιών της Κλινικής και Εφαρμοσμένης Βιοχημείας, που αφορούν τις βασικές 

αρχές της δομής και της λειτουργίας των μακρομορίων που οικοδομούν τη μονάδα ζωής, το 

κύτταρο, καθώς και των πειραματικών προσεγγίσεων για τη μελέτη τους. Επίσης, την εις 

βάθος μελέτη των κυτταρικών βιοχημικών μονοπατιών, τις μεταξύ τους διασυνδέσεις, αλλά 

και τη  συνεισφορά συγκεκριμένων περιβαλλοντικών συνθηκών στην εκδήλωση βιοχημικής 

ανισορροπίας και κατ’ επέκταση κλινικών συμπτωμάτων. Θα διδαχθούν σύγχρονες 

εφαρμογές στην Κλινική Βιοχημεία και Παθοβιοχημεία που αφορούν στα βιολογικά 

δείγματα, στον έλεγχο ποιότητας, στους βιοδείκτες και στις διαγνωστικές δοκιμασίες. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα 

είναι σε θέση να: 

- περιγράφουν τις έννοιες, τους όρους, καθώς και τις εφαρμογές που σχετίζονται με 

την επιστήμη της Κλινικής και Εφαρμοσμένης Βιοχημείας. 

- περιγράφουν τις βασικές αρχές της Παθοβιοχημείας του ανθρώπου καθώς και τη 

σχέση της με τη διατροφή. 

- εξηγούν τις βασικές βιοχημικές οδούς του κυττάρου και τις μεταξύ τους 

αλληλεπιδράσεις.  

- κατονομάζουν τις κλασικές και σύγχρονες τεχνικές της Κλινικής και Εφαρμοσμένης 

Βιοχημείας, καθώς και να εφαρμόζουν τις αρχές ελέγχου ποιότητάς τους. 

- αναγνωρίζουν τους τρόπους χειρισμού βιολογικών δειγμάτων και των απαραίτητων 

αντιδραστηρίων ελέγχου. 

- αναφέρουν τους καθιερωμένους βιοδείκτες ασθενειών και την αξιολόγησή τους. 

Γνωστικά αντικείμενα: 

- Αναλυτική μεθοδολογία και αυτοματισμοί στην Κλινική και Εφαρμοσμένη 

Βιοχημεία -Έλεγχος ποιότητας 

- Δειγματοληψία, συντήρηση και ιδιότητες βιολογικών δειγμάτων 

- Οι βιοκαταλύτες και οι ορμόνες στην Κλινική Βιοχημεία και στα Τρόφιμα 

- Βιοδείκτες ασθενειών - αξιολόγηση διαγνωστικών δοκιμασιών 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του 

ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΧΒΑ53 Εργαστήριο Χημικής Ανάλυσης 

Κωδικός Θ.Ε.: ΧΒΑ53 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 
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Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτικής Επιλογή 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) ή Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Σκοπός της Θ.Ε.: Η Ε.Θ.Ε. ΧΒΑ53 έχει σκοπό την εργαστηριακή εκπαίδευση επιστημόνων 

στις αρχές, τις μεθόδους, την οργανολογία και τις εφαρμογές της σύγχρονης χημικής 

ανάλυσης. Στοχεύει στην ουσιαστική πρακτική εξοικείωση του επιστήμονα με το σύγχρονο 

εργαστηριακό και πειραματικό εξοπλισμό που αφορά στις χημικές αναλύσεις, καθώς και 

στην ορθή και αποτελεσματική χρήση του. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Ε.Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα 

είναι σε θέση να: 

- αναφέρουν τους κανόνες ασφάλειας εργαστηρίων 

- αξιολογούν πειραματικά αποτελέσματα χημικών αναλύσεων 

- επεξεργάζονται στατιστικά τα αποτελέσματα χημικών αναλύσεων 

- χειρίζονται σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, όπως φασματόμετρα, 

χρωματογράφοι, φασματοφωτόμετρα, περιθλασίμετρα, φθορισμόμετρα και πολλά 

άλλα 

- επιλέγουν την καταλληλότερη μέθοδο ανάλυσης για μια συγκεκριμένη εφαρμογή 

- σχεδιάζουν και διεξάγουν σύγχρονα και κλασικά πειραματικά πρωτόκολλα χημικών 

αναλύσεων 

- εφαρμόζουν δεξιότητες αντιμετώπισης προβλημάτων που εμφανίζονται σε χημικές 

αναλύσεις 

- κάνουν χρήση αναλυτικών οργάνων και τεχνικών για να διερευνήσουν 

προβλήματα, που απαιτούν χημική ανάλυση για την επίλυσή τους 

Γνωστικά αντικείμενα: 

- Κανόνες ασφάλειας εργαστηρίων, Στατιστική - Χημειομετρία. 

- Σύγχρονες χρωματογραφικές τεχνικές 

- Σύγχρονες φασματομετρικές τεχνικές 

- Ηλεκτροαναλυτικές και συμπλοκομετρικές τεχνικές 

- Συνδυασμένες αναλυτικές τεχνικές 

Προαπαιτούμενα: Προκειμένου να επιλέξετε την Ε.Θ.Ε. ΧΒΑ53 πρέπει είτε να έχετε 

ολοκληρώσει τη ΧΒΑ50, είτε να τις δηλώνετε παράλληλα. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του 

ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) και 

πενθήμερη πρακτική εξάσκηση στο Εργαστήριο Χημείας του ΕΑΠ, στην Πάτρα. 

 

ΧΒΑ54 Εργαστήριο Βιομοριακής Ανάλυσης 

Κωδικός Θ.Ε.: ΧΒΑ54 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτικής Επιλογή 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) ή Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Σκοπός της Ε.Θ.Ε.: Η Ε.Θ.Ε. ΧΒΑ54 έχει σκοπό την εκπαίδευση επιστημόνων στις αρχές, τις 

μεθόδους και την οργανολογία της σύγχρονης βιομοριακής ανάλυσης. Θα γίνει ουσιαστική 

κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα οργάνωσης εργαστηρίων και 

εργαστηριακού ελέγχου ποιότητας, καθώς και πρακτική εξοικείωση στην εκμάθηση και 

χρήση του σύγχρονου εργαστηριακού και πειραματικού εξοπλισμού που αφορά στις  

Βιομοριακές αναλύσεις. 
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Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Ε.Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα 

είναι σε θέση να: 

- περιγράφουν τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας στα πειραματικά πρωτόκολλα 

που χρησιμοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, αλλά και στην έρευνα. 

- χειρίζονται βιολογικό υλικό και να πραγματοποιούν εργαστηριακές τεχνικές 

απομόνωσης και ποσοτικής/ποιοτικής ανίχνευσης βιολογικών μακρομορίων.  

- χρησιμοποιούν τεχνικές ανίχνευσης και προσδιορισμού μικροοργανισμών και ιών 

σε βιολογικά υλικά και τρόφιμα. 

- ανιχνεύουν αλλαγές στο γονιδίωμα σε επίπεδο νουκλεοτιδικών βάσεων, αλλά και 

βιοχημικών αλλοιώσεων που σχετίζονται με παθολογικές καταστάσεις. 

- χρησιμοποιούν  ανοσοχημικές μεθόδους που αφορούν στην κλινική διάγνωση. 

Γνωστικά αντικείμενα: 

- Διασφάλιση ποιότητας εργαστηριακών βιομοριακών αναλύσεων 

- Τεχνικές απομόνωσης και προσδιορισμού νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών 

- Ανίχνευση μολυσματικών παραγόντων σε βιολογικά υλικά και τρόφιμα 

- Ανίχνευση γονιδιακών μεταλλάξεων και επιγενετικών τροποποιήσεων 

- Ανοσοχημικές μέθοδοι 

Προαπαιτούμενα: Προκειμένου να επιλέξετε την Ε.Θ.Ε. ΧΒΑ54 πρέπει είτε να έχετε 

ολοκληρώσει τις ΧΒΑ51 και ΧΒΑ52, είτε να επιλέξετε παράλληλα την Ε.Θ.Ε. και μία από τις 

Θ.Ε. ΧΒΑ51 ή ΧΒΑ52. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του 

ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης) και 

πενθήμερη πρακτική εξάσκηση στο Εργαστήριο Βιολογίας του ΕΑΠ, στην Πάτρα. 

 

ΧΒΑΔΕ  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
Κωδικός Μ.Δ.Ε.: ΧΒΑΔΕ 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 
Τύπος της Μ.Δ.Ε.: Υποχρεωτική 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)  
Γλώσσα εκπόνησης: Ελληνική ή Αγγλική 
Σκοπός της Μ.Δ.Ε.: Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να δώσει τη δυνατότητα 

στον/η φοιτητή/τρια να εφαρμόσει τις γνώσεις που απέκτησε κατά τη διάρκεια των 

σπουδών του στο Πρόγραμμα Σπουδών, διαπραγματευόμενος/η ένα σύγχρονο πρόβλημα 

χημικής ή βιομοριακής ανάλυσης ή σχεδιάζοντας μια νέα μεθοδολογία. Η ενασχόληση με το 

πρόβλημα μπορεί να είναι είτε βιβλιογραφικής προσέγγισης και μελέτης, συνοδευόμενη 

από θεωρητικές ή υπολογιστικές ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους, είτε πειραματική 

εφαρμόζοντας τη θεωρία στην πράξη, για την επίλυση ενός αναλυτικού προβλήματος, τη 

βελτίωση μιας υπάρχουσας αναλυτικής μεθόδου ή την υλοποίηση μιας νέας μεθοδολογίας. 

Προαπαιτούμενα: Η εκπόνηση της ΜΔΕ προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των τριών 

(3) Θ.Ε.: ΧΒΑ50, ΧΒΑ51, ΧΒΑ52 καθώς και μία εκ των Ε.Θ.Ε.: ΧΒΑ53 ή ΧΒΑ54. Ενώ η 

παρουσίαση της ΜΔΕ προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του 

Προγράμματος. 
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ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

 

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ  

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Το Π.Μ.Σ. «Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων 

γνώσεων στο ευρύτερο επιστημονικό και σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνολογίας των 

Γραφικών Τεχνών και των Πολυμέσων. Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει αρμονικά γνώσεις: α) 

στο πεδίο των τεχνών και της εικαστικής δημιουργίας, του σχεδιασμού επικοινωνίας και του 

δημιουργικού σχεδιασμού για έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα με τη βοήθεια της οπτικής 

επικοινωνίας, β) στο ευρύτερο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο των γραφικών τεχνών, των 

εκδόσεων, των εκτυπώσεων, της τυπογραφίας και της συσκευασίας, και με τη μελέτη των πεδίων 

του σχεδιασμού εφαρμογών στο διαδίκτυο, των συστημάτων διαδραστικού σχεδιασμού και του 

σχεδιασμού διεπιφανειών. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών φιλοδοξεί να προσφέρει τη 

δυνατότητα στους φοιτητές να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και να αποκτήσουν 

γνώσεις και δεξιότητες στο δημιουργικό σχεδιασμό εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων, στις 

διοικητικές, διαχειριστικές, τεχνολογικές και παραγωγικές διαδικασίες των γραφικών τεχνών, 

των εκδόσεων, των εκτυπώσεων, του σχεδιασμού και της παραγωγής συσκευασιών, καθώς 

επίσης στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών στο διαδίκτυο 

με έμφαση στη μελέτη διαδραστικών συστημάτων και εφαρμογών διεπιφανειών. 

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει ολοκληρωμένες και σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις στα ανωτέρω, έτσι 

ώστε οι απόφοιτοι του να είναι σε θέση να υποστηρίξουν ανάλογες εφαρμογές που συχνά 

προκύπτουν στην επαγγελματική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα που ήδη ασκούν. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Γραφικές Τέχνες - 

Πολυμέσα, ο φοιτητής θα μπορεί να: 

- διαθέτει δημιουργικές ικανότητες που αφορούν την σύλληψη ιδέας και σύνθεση ενός 

εικαστικού project 

- κατανοεί τη οπτική γλώσσα και τον ρόλο της στην επικοινωνία και είναι σε θέση να 

αναλύει σημειολογικά μία εικόνα 

- γνωρίσει τις θεωρίες και διαδικασίες σχεδιασμού, θεωρίες επικοινωνίας, σημειωτικής, 

και Ιστορία της Τέχνης. 

- κρίνει και αξιολογεί κάποια σχεδιαστική πρόταση ως προς το συνολικό αισθητικό και 

επικοινωνιακό της αποτέλεσμα. 

- αξιολογεί από άποψη ευχρηστίας μία ψηφιακή εφαρμογή 

- σχεδιάζει για οπτική επικοινωνία, για έντυπα και ψηφιακά μέσα 

- κατανοεί τον ρόλο του μέσου, και τις προδιαγραφές που θέτει το κάθε μέσο για την 

σχεδίαση. 
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- οργανώνει και να προγραμματίζει μία εκτυπωτική παραγωγή, γνωρίζοντας τις 

διαδικασίες προεκτύπωσης και μοντάζ καθώς και τις διαφορετικές εκτυπωτικές 

μεθόδους 

- κατέχει δεξιότητες στο σχεδιασμό και στην παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 21 Arts 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0219 - History of the Art, Communication, Design, 

Printing, Multimedia not elsewhere classified 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 90 

Α1) Απόφοιτοι/ες Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), απόφοιτοι/ες Πανεπιστημίων των 

Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Πληροφορικής ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης ή Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών 

ή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή 

Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ή Τεχνών Ήχου και Εικόνας ή Ψηφιακών Συστημάτων ή 

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχ/κων ή Πολιτικών Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων και 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ή Μηχανικών 

Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

Α2) Απόφοιτοι/ες Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή Γραφιστικής ή Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Πληροφορικής ή Φωτογραφίας ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρμογών 

Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ή Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και 

Σχεδιασμού Αντικειμένων ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ή 

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Πληροφορικής και ΜΜΕ ή 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

Α3) Απόφοιτοι/ες ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Εκπαιδευτικών 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών ή Εκπαιδευτικών 

Πολίτικων Μηχανικών 

Β1) Απόφοιτοι/ες Πανεπιστημίων των Τμημάτων Γεωγραφίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών ή Επιστήμης των Υλικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Χημικών Μηχανικών ή Μηχανικών Χωροταξίας και 

Ανάπτυξης ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή 

Κοινωνιολογίας ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή Παιδαγωγικού Δημοτικής 
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Εκπαίδευσης ή Επιστήμων Προσχολικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγών) ή Επιστήμης Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού ή Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής ή Φυσικής ή Χημείας ή 

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσικολογίας ή Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και 

Συστημάτων Πληροφόρησης ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Βιομηχανικής 

Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστήμων ή Θέατρου 

ή Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης ή Κινηματογράφου ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή 

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Μουσικών Σπουδών ή Ναυπηγών Μηχανικών. 

Β2) Απόφοιτοι/ες Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Πολίτικων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή 

Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Αυτοματισμού ή Διοίκησης Πολιτιστικών και 

Τουριστικών Μονάδων ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 

Πληροφόρησης ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και 

Σχεδιασμού Αντικειμένων ή Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ή Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και 

Ακουστικής ή Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού. 

Γ) Απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο 

αντικείμενο των γραφικών τεχνών, της γραφιστικής ή των πολυμέσων. 

Η εισαγωγή θα γίνει με την εξής ποσόστωση: 

60% από τις κατηγορίες Α1, Α2 και Α3 

30% από τις κατηγορίες Β1 και Β2 

10% από την κατηγορία Γ. 

Για την επιτυχέστερη παρακολούθηση του προγράμματος, οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/ήτριες θα 

πρέπει να γνωρίζουν ότι δεξιότητες εικαστικής αντίληψης και καλλιτεχνικής δραστηριότητας, 

εμπειρία σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (κυρίως σε προγράμματα λογισμικού σχετικά με το 

αντικείμενο του προγράμματος) καθώς και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου θα 

είναι απολύτως χρήσιμα. 

Για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητη η επάρκεια γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 
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Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών 

τηλ: 2610 367315 - fax: 2610 367110 - e-mail: gtp@eap.gr 

Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr. 

 

Διάρθρωση 

ο Π.Μ.Σ. «Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα» διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία 

περιλαμβάνουν τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 

(Δ.Ε.). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 

Τίτλου Σπουδών είναι 120 ECTS. 

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη: 

 

 1o έτος σπουδών  

ΓΤΠ50 Η Τέχνη και η Επικοινωνία στις Γραφικές Τέχνες (Υ, 30 ECTS) 

ΓΤΠ51 Γραφιστική (Υ, 30 ECTS) 

 2o έτος σπουδών  

ΓΤΠ60 Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών (Υ, 30 ECTS) 

ΓΤΠ61 Πληροφορική - Πολυμέσα (Υ, 30 ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Υ, 20 ECTS) 

Σημείωση: 

Υ¹: Υποχρεωτική 

 

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:  

Κατά το πρώτο έτος σπουδών, εάν δηλώσετε μία ΘΕ μπορείτε να δηλώσετε είτε την ΓΤΠ50 είτε 

την ΓΤΠ51. 

Στο δεύτερο έτος σπουδών, αν επιλέξετε μία ΘΕ μπορείτε να δηλώσετε είτε την ΓΤΠ60 είτε την 

ΓΤΠ61. 

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ του προηγούμενου έτους 

και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ του επόμενου έτους. Για παράδειγμα, αν κάποιος 

μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 1 ΘΕ από το πρώτο έτος και θέλει να 

επιλέξει για το επόμενο έτος 1 ΘΕ, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει τη δεύτερη ΘΕ του πρώτου 

έτους καιμία από το επόμενο έτος κ.ο.κ. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε συνολικά 

έως δύο ΘΕ. ή τη ΜΔΕ παράλληλα με τις ΘΕ του δεύτερου έτους. 

Προκειμένου να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, θα πρέπει να 

ολοκληρώσετε επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών δύο Θ.Ε. και κατά το δεύτερο έτος τις δύο 

τελευταίες ΘΕ παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

mailto:gtp@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Προτείνεται να αντισταθμίσετε τον χρόνο σας ώστε να μην επιλέγετε περισσότερες ΘΕ απ’ όσες 

μπορείτε να ανταποκριθείτε. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΓΤΠ50 Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΤΠ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

 Γνώση - Κατανόηση 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να: 

- κατανοεί την οπτική γλώσσα και τον οπτικό κώδικα ως ισχυρό εργαλείο για την 

επικοινωνία  

- αποκτήσει σφαιρική αντίληψη της ιστορίας της τέχνης και να κατανοεί την αντανάκλασή 

της στην σύγχρονη δημιουργική διαδικασία και το ρόλο της αναφοράς και της 

οικειοποίησης. 

- γνωρίσει την ιστορία, τη θεωρία και την πρακτική του οπτικού σχεδιασμού καθώς και 

των θεωριών της επικοινωνίας και της σημειωτικής, των μέσων και του πολιτισμού, έτσι 

ώστε να είναι ικανός να εκτιμήσει το ρόλο του μέσου στη δημιουργική διαδικασία και 

στην αντίληψη των αποτελεσμάτων της.  

 Δεξιότητες 

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις 

ακόλουθες δεξιότητες: 

- Να αναλύει, ερμηνεύει και αναγνωρίζει τα ειδικά χαρακτηριστικά σχετικά με τις 

ιστορικές, τις κοινωνικές, και με τα μέσα πτυχές του εξεταζόμενου έργου τέχνης.  

- να κατανοεί μέσω της εφαρμογής της θεωρίας τον τρόπο που τα μέσα αντανακλούν και 

ταυτόχρονα διαμορφώνουν τις κοινωνίες που τα παράγουν.  

- να αναπτύξει εικαστική σκέψη, να αναγνωρίζει τα στυλ και τις κωδικοποιήσεις, τα 

κλειδιά και τις μεθόδους των καλλιτεχνών και των γραφιστών.  

- να ερμηνεύει, αξιολογεί και να ασκεί κριτική σε εικαστικές και γραφιστικές συνθέσεις, 

και να αποκτά εργαλεία για τη σύνθεση των προσωπικών του συνθέσεων.  

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Ιστορία της τέχνης - ιστορία γραφικών τεχνών και ελληνικού εντύπου 

- Οπτική επικοινωνία 

- Χρώμα - Βασικές αρχές οπτικής παιδείας 

- Οπτική Αντίληψη 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο 

μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. 

κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές 

γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της 

Θ.Ε. κατά 70%.  
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ΓΤΠ51: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΤΠ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε.: 

- Θα εξοικειωθείτε με τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία δισδιάστατης 

οπτικής σχεδίασης -σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή-. Θα εξοικειωθείτε με 

αντιπροσωπευτικά πεδία και μορφές εφαρμογής της γραφιστικής δημιουργίας. 

- Θα μπορείτε να αναφερθείτε στην εξέλιξη των τυπογραφικών στοιχείων και στην εξέλιξη 

της γραφιστικής δημιουργίας.  

- Θα μπορείτε να κάνετε σημειολογική ανάλυση μίας φωτογραφικής εικόνας.  

- Θα μπορείτε να κάνετε σχεδιαστικά πειράματα, με αισθητικό χαρακτήρα, με τη σύνθεση 

και την επιλογή τυπογραφικών στοιχείων. Θα πειραματιστείτε επίσης σχεδιαστικά με τη 

σύνθεση και την επιλογή φωτογραφίας. Θα πειραματιστείτε στη σύνθεση εικόνας με 

συγκεκριμένο επικοινωνιακό στόχο και μήνυμα. 

- Θα μπορείτε να εφαρμόσετε τη χρήση τυπογραφικών, γραφιστικών και φωτογραφικών 

στοιχείων στο σχεδιασμό οπτικής επικοινωνίας. 

- Θα είστε σε θέση να σχεδιάσετε χρησιμοποιώντας τα βασικά στοιχεία και τις βασικές 

αρχές της σύνθεσης. Θα καλλιεργήσετε τη δημιουργικότητά σας και θα αποκτήσετε 

δεξιότητες στην οπτική επικοινωνία χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, έντυπα ή 

ψηφιακά. 

- Θα είστε σε θέση να κρίνετε και να αξιολογείτε τα σχέδια σας καθώς και τα σχέδια 

τρίτων σε σχέση με το συνολικό αισθητικό και επικοινωνιακό τους αποτέλεσμα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Γράμματα και αριθμοί 

- Φωτογραφία 

- Γραφιστική, Δημιουργία εντύπου υλικού 

- Διαδικασία Σχεδίασης 

- Οπτικοακουστικό Περιεχόμενο, τέχνη και τεχνική 

- Διάδραση στη Σχεδίαση 

- Σύγχρονες τάσεις στη σχεδίαση, δημιουργοί 

- Βασική γλώσσα Σχεδίασης 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΓΤΠ60: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΤΠ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  
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Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Στο τέλος της Θεματικής Ενότητας η/ο φοιτήτρια/τής πρέπει να 

μπορεί να: 

- Προσδιορίζει ολόκληρη τη διαδικασία που ακολουθείται στην προεκτύπωση 

- Γνωρίζει τη διαδικασία του μοντάζ στο σύνολό της 

- Περιγράφει τη διαδικασία κατασκευής δοκιμίων 

- Διαχωρίζει τις εκτυπωτικές μεθόδους ανάλογα με τις μηχανές εκτύπωσης και τις 

απαιτήσεις παραγωγής εντύπων 

- Περιγράφει ολόκληρη τη διαδικασία φλεξογραφίας, βαθυτυπίας και μεταξοτυπίας 

- Περιγράφει τη μετεκτυπωτική διαδικασία 

 Δεξιότητες  

 Στο τέλος της Θεματικής Ενότητας η/ο φοιτήτρια/τής θα έχει αναπτύξει τις παρακάτω 

δεξιότητες: 

- Διακρίνει τις διαφορές ανάμεσα σε βασικές αρχές και έννοιες σχετικά με τη διαδικασία 

αναπαραγωγής ενός εντύπου 

- Επιλέγει το κατάλληλο ράστερ και να αποφεύγει προβλήματα της χρήσης του 

- Αξιολογεί τα χρώματα και τις μεθόδους έγχρωμης εκτύπωσης 

- Ολοκληρώνει την παραγωγή μιας ηλεκτρονικής τυπογραφίας στο στάδιο της 

προεκτύπωσης 

- Σαρώνει και να επεξεργάζεται εικόνες ηλεκτρονικά 

- Κατασκευάζει ένα καλλιτεχνικά δεμένο βιβλίο 

- Αξιολογεί τη συσκευασία προϊόντων και τα χαρακτηριστικά της 

- Οργανώνει και να προγραμματίζει μία εκτυπωτική παραγωγή 

- Κοστολογεί μία εκτυπωτική παραγωγή 

- Εφαρμόζει μεθόδους τυποποίησης και ελέγχου της ποιότητας μιας εκτύπωσης 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Προεκτύπωση 

- Εκτύπωση  

- Εργασίες αποπεράτωσης 

- Διοίκηση επιχειρήσεων γραφικών τεχνών 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΓΤΠ61: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΤΠ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η παρούσα Θεματική Ενότητα αναφέρεται αναλυτικά στα 

σημαντικότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα πολυμέσα και τις εφαρμογές τους ακολουθώντας 

όλα τα στάδια ανάπτυξης μιας εφαρμογής πολυμέσων. Συγκεκριμένα, επιχειρείται μία συνοπτική 
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εισαγωγή στον τομέα των πολυμέσων, δίνονται οι ορισμοί βασικών εννοιών και αναφέρονται οι 

κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία των πολυμέσων. Ακολουθεί σύντομη αναφορά 

στην εξέλιξη των πολυμέσων και στον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό. Περιγράφονται τα 

είδη των πολυμέσων, γίνεται εκτενής αναφορά στις διάφορες εφαρμογές τους και αναλύονται τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής. Επίσης, θα αναφερθούμε στην 

οργάνωση της παραγωγής μιας πολυμεσικής εφαρμογής και θα μας απασχολήσουν το 

οπτικοακουστικό υλικό και οι υπερσύνδεσμοι. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας ΓΤΠ61 η/ο φοιτήτρια/τής: 

- θα έχει κατανοήσει τις σχεδιαστικές τεχνολογίες μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

- θα έχει κατανοήσει την τεχνολογία των επιμέρους συνιστωσών που απαρτίζουν έναν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, όσο αφορά το μηχανικό (hardware) και το λογισμικό 

(software), 

- θα έχει αναπτύξει δεξιότητες στο σχεδιασμό και στην παραγωγή πολυμεσικών εργαλείων 

με τη χρήση των διαφόρων προγραμμάτων εφαρμογών 

- θα έχει αναπτύξει παιδαγωγικές δεξιότητες παρουσίασης ενός θέματος (κυρίως 

πολυμεσικού περιεχομένου) 

- θα έχει αναπτύξει δημιουργικές ικανότητες στη σύνθεση ενός project εικαστικού 

δρώμενου. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

- Γλώσσα C- πολυμέσα, προγράμματα, δίκτυα 

- Αρχιτεκτονική ανάλυση και σύνθεση με ψηφιακά μέσα 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.  

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

 

Σκοπός – Περιγραφή 

Το Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός Φωτισμού» έχει ως αντικείμενο την εις βάθος μελέτη θεμάτων που 

αφορούν στο συνδυασμό της τέχνης και της επιστήμης του φωτός και χρησιμοποιούνται 

ευρύτατα σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Συγκεκριμένα, γνωστικά αντικείμενα στα 

οποία εστιάζει το Π.Μ.Σ. αποτελούν η ψυχολογία της αντίληψης, η φυσιολογία της οπτικής 

αντίληψης, η επίδραση του φωτός και του φωτισμού στον άνθρωπο και η επίτευξη οπτικής 

άνεσης, η σχέση της τέχνης με το φωτισμό, η επιστήμη της φυσικής του φωτός, ο σχεδιασμός 

φυσικού και τεχνητού φωτισμού από επιστημονική, καλλιτεχνική και τεχνολογική άποψη, ο 

προσδιορισμός του φωτισμού ως μέσο βιώσιμης ανάπτυξης και η προσομοίωση με υπολογιστή. 

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εξειδίκευση επιστημόνων: 

α) ικανών να ασχοληθούν με την έρευνα ή/και να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα στα 

ευρύτερα πεδία του σχεδιασμού φωτισμού, της τεχνολογίας του φωτισμού, τις εφαρμογές του 

για το δομημένο περιβάλλον, της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, της αειφορίας, της 
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καλλιτεχνικής διάστασης του φωτισμού και των φωτιστικών εγκαταστάσεων, καθώς και να 

διερευνήσουν τις περιοχές αυτές σε σχέση με την ψυχολογία και τη φυσιολογία της οπτικής 

αντίληψης και 

β) με ολοκληρωμένες  επιστημονικές γνώσεις στις ανωτέρω γνωστικέςπεριοχές, έτσι ώστε να 

είναι σε θέση να συντάσσουν μελέτες φωτισμού, να αποτιμούν τα ποσοτικά και ποιοτικά 

προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από το φωτισμό και να προτείνουν τρόπους 

αντιμετώπισής τους, ενώ παράλληλα να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και να είναι σε 

θέση να συνθέσουν ένα έργο φωτισμού. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχεδιασμός Φωτισμού η/ο 

φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

- Γνωρίζει βασικές έννοιες ως προς τις ιδιότητες του φυσικού και τεχνητού φωτός. 

- Χειρίζεται τις ποικίλες δυνατότητες του φωτός σε πεδία όπως η αρχιτεκτονική, ο 

σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, το θέατρο, η φωτογραφία κ.λ.π. 

- Διαθέτει επαρκή γνώση των τρόπων με τους οποίους το φως επηρεάζει τον άνθρωπο. 

- Είναι σε θέση να συνθέτει λύσεις με σκοπό την επίτευξη καλλιτεχνικών εκφραστικών 

στόχων. 

- Διακρίνει τις βασικές αρχές της ραδιομετρίας και φωτομετρίας. 

- Αντιλαμβάνεται την κατάταξη των χρωμάτων και τις μεθόδους ανάμειξής τους. 

- Διακρίνει τους τύπους των σκιών και τις εφαρμογές τους στις επιστήμες και τις τέχνες. 

- Αναλύει τις απαιτήσεις ενός έργου φωτισμού. 

- Υπολογίζει τις συνθήκες οπτικής άνεσης.  

- Συνθέτει λύσεις τεχνικά ολοκληρωμένες.  

- Υπολογίζει το κόστος του εξοπλισμού της λειτουργίας και της συντήρησής του. 

- Διενεργεί έρευνα και να αναπτύσσει συνθέσεις σε ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και 

καλλιτεχνικής ευαισθησίας. 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα δύο (2) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 21 Arts 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7  

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 60 

Γίνονται δεκτοί: 

Α) Απόφοιτοι/ες Πανεπιστημίων-Πολυτεχνείων των τμημάτων Αρχιτεκτονικής ή Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Φυσικής. 

Οι απόφοιτοι/ες της κατηγορίας (Α) καταλαμβάνουν το 65% των προσφερόμενων θέσεων. 



  

605 
Οδηγός Σπουδών_2019-20 

Β) Απόφοιτοι/ες Πανεπιστημίων, τμημάτων Καλών Τεχνών ή Εικαστικών τεχνών ή Πλαστικών 

Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Μηχανικών 

Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ή Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή 

Μαθηματικών ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας ή Τεχνών Ήχου και Εικόνας και 

των τμημάτων ΤΕΙ Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων ή 

Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού ή Ηλεκτρολογίας, ή 

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Μηχανικών Ενεργειακής 

Τεχνολογίας με κατεύθυνση στην ενεργειακή ηλεκτρολογία. 

Οι απόφοιτοι/ες της κατηγορίας (Β) καταλαμβάνουν το 25% των προσφερόμενων θέσεων. 

Γ) Απόφοιτοι/ες άλλων Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα με αποδεδειγμένη 

επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό φωτισμού. 

Οι απόφοιτοι/ες της κατηγορίας (Γ) καταλαμβάνουν το 10% των προσφερόμενων θέσεων. 

Για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητη η επάρκεια γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2. 

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις μιας κατηγορίας δεν καλύπτουν τις προσφερόμενες θέσεις, τότε το 

υπολειπόμενο ποσοστό μεταβαίνει σε άλλη κατηγορία με σειρά προτεραιότητας την Α, Β και Γ. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 

κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής*.   

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 

της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 

 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:  

 τηλ: 2610 367315- fax: 2610 367110 - e-mail: sfp@eap.gr 

 Γενικές Πληροφορίες: 

mailto:sfp@eap.gr
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τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-Mail: info@eap.gr 

 

Διάρθρωση 

Το Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός Φωτισμού» διαρθρώνεται σε δύο (2) έτη, τα οποία περιλαμβάνουν 

τέσσερεις (4) ετήσιες θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη 

χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Για την απόκτηση 

του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής 

παρακολούθηση τεσσάρων Θ.Ε. καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μ.Δ.Ε. Το σύνολο 

των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS. 

 

Η διάρθρωση του προγράμματος: 

 1o έτος σπουδών  

ΣΦΠ50 Τέχνη, φως και ψυχολογία της αντίληψης  (Υ¹, 20 ECTS) 

ΣΦΠ51 Γενικές αρχές φωτισμού και φυσιολογία της οπτικής αντίληψης  (Υ, 20 ECTS) 

ΣΦΠ60 Τεχνολογία φωτισμού και σύνδεση με την παραγωγή (Υ, 20 ECTS) 

 2o έτος σπουδών  

ΣΦΠ61 Σχεδιασμός αρχιτεκτονικού φωτισμού και εφαρμογές προσομοίωσης  (Υ, 20 ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (Υ, 40 ECTS) 

Σημείωση:  

Υ¹: Υποχρεωτική  

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:  

Στο 1ο έτος σπουδών, αν δηλώσετε μία (1) ΘΕ μπορείτε να επιλέξετε είτε την ΣΦΠ50 είτε την 

ΣΦΠ51, ενώ αν δηλώσετε δύο (2) ΘΕ πρέπει να δηλώσετε τις ΣΠΦ50 και ΣΦΠ51. 

Για να δηλώσετε την ΣΦΠ60 πρέπει είτε να έχετε ολοκληρώσει την ΣΦΠ51 είτε να τις 

παρακολουθείτε ταυτόχρονα. 

Στο 2ο έτος σπουδών, μπορείτε να επιλέξετε την ΣΦΠ61 και τη ΜΔΕ ταυτόχρονα, εφόσον έχετε 

ολοκληρώσει τις ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους. 

Για να δηλώσετε την ΣΦΠ61 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τις ΣΦΠ50 και ΣΦΠ51. 

Δεν μπορείτε να δηλώσετε τη ΜΔΕ εάν δεν έχετε ολοκληρώσει την ΣΦΠ61 ή δεν τις 

παρακολουθείτε ταυτόχρονα. 

Η παρουσίαση της ΜΔΕ θα γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των 4 ΘΕ. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και 

κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. 

Προκειμένου να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, θα πρέπει να 

ολοκληρώσετε επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. και κατά το δεύτερο έτος την 

τελευταία ΘΕ παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΣΦΠ50: ΤΕΧΝΗ, ΦΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΦΠ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

mailto:info@eap.gr
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΣΦΠ50 η/ο φοιτήτρια/τής θα: 

- Γνωρίζει βασικές έννοιες ως προς τις ιδιότητες του φυσικού και τεχνητού φωτός. 

- Αντιλαμβάνεται τις διάφορες μεθόδους χειρισμού του φωτός και των εργαλείων που έχει 

στην διάθεσή του. 

- Χειρίζεται τις ποικίλες δυνατότητες του φωτός σε πεδία όπως η αρχιτεκτονική, ο 

σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, το θέατρο, η φωτογραφία κ.λ.π. 

- Διαθέτει επαρκή γνώση των ψυχολογικών ιδιοτήτων του φωτός, των τρόπων δηλαδή με 

τους οποίους το φως επηρεάζει τον άνθρωπο υπό συγκεκριμένες συνθήκες. 

- Έχει επαρκή γνώση μεθόδων σύνθεσης με σκοπό την επίτευξη καλλιτεχνικών 

εκφραστικών στόχων σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πεδία. 

- Αντιλαμβάνεται τις βασικές έννοιες φωτομετρίας, δηλαδή τις μεθόδους μέτρησης και 

συσχετισμού των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του φωτός. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Οπτική επικοινωνία 

- Βασικές αρχές οπτικής παιδείας και νοηματοδότηση 

- Ιστορική θεώρηση του φωτός στην τέχνη και στην αρχιτεκτονική 

- Ψυχολογία της οπτικής αντίληψης 

 Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΣΦΠ51: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΦΠ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής: 

- Θα γνωρίζει τη φύση του φωτός, τις βασικές αρχές της ραδιομετρίας και φωτομετρίας, τι 

είναι μέλαν σώμα και ποιες οι εφαρμογές του, τις ραδιομετρικές και φωτομετρικές 

ποσότητες και μονάδες, τι είναι ανακλαστικότητα, τους τρόπους μεταφοράς της ροής 

από την πηγή σε μια επιφάνεια και τις κυριότερες μετρητικές διατάξεις της ραδιομετρίας 

και της φωτομετρίας. 

- Θα είναι εξοικειωμένος με την οικολογική προσέγγιση της οπτικής αντίληψης (ερεθισμός 

και οπτική αντίληψη, άμεση αντίληψη, κίνηση στο χώρο, στατικές/κινούμενες εικόνες και 

οπτική επίγνωση). 

- Θα είναι σε θέση να περιγράψει τις έννοιες του χρώματος, το ρόλο των φωτεινών πηγών 

στη δημιουργία χρώματος, την κατάταξη των χρωμάτων καθώς και τις μεθόδους 

ανάμειξής τους. 

- Θα μπορεί να αντιληφθεί τις αρχαίες και σύγχρονες σκιές, να δώσει περιγραφή των 

εφαρμογών της σκιάς στην αστρονομία, την αρχιτεκτονική και τις τέχνες και να 

αναπτύξει τη σχέση ανάμεσα στην προοπτική και την προβολή των σκιών. 
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- Θα έχει διδαχθεί θέματα αφορώντα το φως και τον χώρο (μέσο, ουσίες, επιφάνειες, 

περιβάλλουσα οπτική παράταξη, συμβάντα και πληροφορίες, αντιλήψεις περί φωτός στη 

θρησκεία, τη φιλοσοφία και τις τέχνες, οι περί φωτός γνώσεις των Βυζαντινών). 

 Δεξιότητες  

 Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/ής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες 

δεξιότητες, 

- Εμπειρία σε ραδιομετρικούς και φωτομετρικούς υπολογισμούς. 

- Επίγνωση πειραμάτων περί του τρόπου αντίληψης του φωτός από τα έμβια όντα. 

- Καλλιέργειά του σε θέματα χειρισμού της σκιάς σε αρχιτεκτονικά σχέδια, φωτισμό 

επιφανειών ή αντικειμένων με καλλιτεχνικό ή μη στόχο. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Φως και φυσιολογία της οπτικής αντίληψης 

- Αρχές φωτομετρίας και χρωματομετρίας 

- Φωτομετρικά μεγέθη, μετρήσεις και αξιολόγηση φωτισμού 

- Χρωματική μίξη και χρωματική απόδοση φωτεινών πηγών 

- Σχεδιασμός και γεωμετρικά χαρακτηριστικά φυσικού φωτισμού 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΣΦΠ60: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΦΠ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας η/ο 

απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών "Σχεδιασμός Φωτισμού-Πολυμέσα" του 

Ε.Α.Π. θα είναι σε θέση να: 

- αναλύει τις απαιτήσεις ενός έργου φωτισμού, 

- συνθέτει τις ενδεδειγμένες τεχνικές λύσεις για το έργο φωτισμού, 

- υπολογίζει ποιοτικά και ποσοτικά τις απαιτούμενες συνθήκες οπτικής άνεσης,  

- υπολογίζει και σχεδιάζει το σύστημα φωτισμού, 

- συνθέτει λύσεις τεχνικά ολοκληρωμένες συνδυάζοντάς τις με ορθολογική χρήση της 

ενέργειας,  

- επιλέγει τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσδιορίζει τη διάταξή του στο χώρο, 

- υπολογίζει το κόστος του εξοπλισμού και το κόστος λειτουργίας και συντήρησής του, 

- επιλέγει τις βέλτιστες τεχνικά και οικονομικά λύσεις. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Τεχνικές φωτισμού, εφαρμογές και σύνταξη ολοκληρωμένων μελετών φωτισμού 

- Κανόνες ορθολογικού φωτισμού και χρήση κανονισμών και προτύπων 

- Ενεργειακή βελτιστοποίηση έργων φωτισμού, κόστος και οφέλη 

- Βελτίωση της οπτικής άνεσης 

- Τεχνολογία τεχνητών πηγών φωτός και ελέγχου του φωτισμού 
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Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΣΦΠ61: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΦΠ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας η/ο 

απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Σχεδιασμός Φωτισμού» του Ε.Α.Π. θα 

είναι σε θέση να:   

- σχεδιάζουν το φωτισμό σε ένα χώρο ώστε να επιτυγχάνουν το χαρακτήρα που 

επιδιώκουν, 

- αναλύουν το φωτισμό ενός χώρου σε στρώσεις, 

- επικοινωνούν την ιδέα τους για το σχεδιασμό φωτισμού, 

- αναλύσουν την επίδραση του φωτός στην φυσιολογία και στην ψυχολογία του 

ανθρώπου, 

- περιγράψουν τις επιδράσεις του φωτός στην ανθρώπινη υγεία, 

- κατασκευάσουν ένα τρισδιάστατο μοντέλο και να εφαρμόσουν ψηφιακές πηγές 

φωτισμού, 

- κατηγοριοποιούν τις φωτεινές πηγές ανάλογα με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, 

- υπολογίζουν χρώματα που προκύπτουν από τη μίξη χρωματιστού φωτός, 

- κατανοούν τις διαφορές μεταξύ των ψηφιακών πηγών φωτός, 

- χρησιμοποιούν τη σκιά στη σύνθεση του φωτισμού, 

- εφαρμόζουν ψηφιακά υλικά και υφή σε τρισδιάστατα μοντέλα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Σχεδιασμός αρχιτεκτονικού φωτισμού 

- Σύνθεση φωτισμού και χρώματος 

- Επιδράσεις του φωτισμού στον άνθρωπο 

- Προσομοίωση καταστάσεων φωτισμού και μέθοδοι αναπαράστασης 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ  ΉΧΟΣ  

 

Σκοπός – Περιγραφή 
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Το Π.Μ.Σ. «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος» έχει ως αντικείμενο την εις βάθος 

μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στην ακουστική επιστήμη και χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε 

θεωρητικό και πρακτικό - εφαρμοσμένο επίπεδο στον επιστημονικό τομέα του ακουστικού 

σχεδιασμού, εστιάζοντας τόσο σε θέματα τέχνης, όσο και τεχνολογίας του ήχου. Έμφαση δίνεται 

στη χρήση σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης, μέτρησης, ανάλυσης και επεξεργασίας ήχου με 

βάση την ψηφιακή τεχνολογία και τους υπολογιστές. 

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εξειδίκευση επιστημόνων ικανών να ασχοληθούν με την έρευνα ή να 

ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα στο ευρύτερο πεδίο της ηχητικής τεχνολογίας, της 

μηχανικής του ήχου, του ακουστικού σχεδιασμού κτηρίων, εγκαταστάσεων, καθώς και σε θέματα 

προστασίας από θόρυβο. Το Π.Μ.Σ. προσφέρει ολοκληρωμένες και σύγχρονες επιστημονικές 

γνώσεις στην ανωτέρω γνωστική περιοχή, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του να είναι σε θέση να 

υποστηρίξουν ανάλογες εφαρμογές που συχνά προκύπτουν στην επαγγελματική ή καλλιτεχνική 

δραστηριότητα που ήδη ασκούν. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ  η/ο φοιτήτρια/τής, θα μπορεί να:  

- γνωρίζει την φύση του ήχου, τις αρχές της ακουστικής, και τα ποσοτικά μεγέθη μέτρησης 

της στάθμης του ήχου.  

- προσδιορίζει τη διαφορά μεταξύ της ακουστικής και της ψυχοακουστικής  

- αναγνωρίζει τα στάδια της μουσικής παραγωγής και τις δυνατότητες που παρέχονται σε 

αυτήν με την χρήση νέων τεχνολογιών διαχείρισης και σύνθεσης του ήχου. 

- αναγνωρίζει  τις βασικές αρχές σχεδιασμού μίας ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης 

- αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ της τέχνης του ήχου και της μουσικής  

- υπολογίζει τη στάθμη του ήχου που δημιουργεί μια απλή πηγή, είτε αυτή βρίσκεται σε 

ανοικτό είτε σε κλειστό χώρο, αλλά και τη στάθμη του συνδυασμού πολλών πηγών που 

εκπέμπουν ταυτόχρονα. 

- αναγνωρίζει τα όργανα με τα οποία μετράμε και αναλύουμε τον ήχο 

- διακρίνει τους ήχους ανάλογα με τον τρόπο διάδοσης τους- 

- γνωρίζει τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζεται ο θόρυβος  

- γνωρίζει τις επιπτώσεις του θορύβου στον άνθρωπο.  

- περιγράφει τις βασικές έννοιες που προσδιορίζουν τη διάδοση του ήχου σε κλειστούς 

χώρους,  

- διακρίνει τις βασικές θεωρίες διάδοσης του ήχου στο εσωτερικό κτιρίων  

- διακρίνει τι είναι οδευον και στάσιμο κύμα και πώς αυτό επιδρά στο ηχητικό πεδίο ενός 

κλειστού χώρου. 

- διακρίνει τι είναι ο χρόνος αντήχησης, πως σχετίζεται με την χρήση ενός χώρου, ποια η 

επίδραση του στην ακουστική συμπεριφορά των χώρων, και πως αυτή μπορεί να 

βελτιωθεί με την χρήση ηχοαπορροφητικών υλικών  

- αναλύει  την απόκριση ενός χώρου στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας 

- ορίζει  τις γενικές αρχές σχεδιασμού κλειστών χώρων ακρόασης και τις σχεδιαστικές 

απαιτήσεις για διαφορετικούς χώρους 

- διαχειρίζεται την πληροφορία που λαμβάνεται από τις ακουστικές μετρήσεις στην 

αξιολόγηση της ακουστικής των χώρων ακρόασης 

- προσδιορίζει τις προδιαγραφές και πρότυπα που ισχύουν σε σχέση με τη νομοθεσία για 

την προστασία από το  θόρυβο χρησιμοποιεί  τα βασικά βήματα χαρτογράφησης χώρων 

για πρόβλεψη θορύβου και να κατανοεί τη λειτουργία των λογισμικών ηχοπροστασίας. 

- αντλεί και να αξιολογεί τις πληροφορίες που παρέχουν οι χάρτες θορύβου. 
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- να μπορεί να αξιολογεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των σχεδιαστικών αρχών σε 

πραγματικές ακουστικές μελέτες 

- περιγράφει την έννοια του σήματος και του συστήματος για εφαρμογές ήχου και 

ακουστικής 

- προσδιορίζει το φάσμα συχνοτήτων ενός σήματος και να περιγράφει τις βασικές 

κατηγορίες των ιδανικών φίλτρων 

- αναγνωρίζει τη σημασία της ψηφιακής κωδικοποίησης και συμπίεσης των ηχητικών 

δεδομένων 

- αναφέρει συνοπτικά τα είδη και τις πηγές των παραμορφώσεων και του θορύβου σε 

ηχητικά σήματα 

- περιγράφετε συνοπτικά το σκοπό και τις γενικές αρχές της ψηφιακής ισοστάθμισης των 

ηχητικών συστημάτων 

- περιγράφει τη δομή και τη λειτουργία ενός τυπικού λογισμικού για ηχογράφηση και μίξη 

μουσικής 

- πραγματοποιεί μία πολυκάναλη ηχογράφηση και μίξη στον υπολογιστή και να εξηγεί την 

αρχή λειτουργίας των βασικών ψηφιακών μουσικών εφέ 

- προσδιορίζει εξειδικευμένες γλώσσες προγραμματισμού για τη δημιουργία ηχητικών/ 

διαδραστικών εφαρμογών 

- περιγράφει τα πιο σημαντικά πρωτόκολλα μετάδοσης ψηφιακού ήχου και τα 

πρωτόκολλα μετάδοσης ψηφιακού ήχου στο ίντερνετ 

- περιγράφει τη δομή των βιβλιοθηκών λογισμικού για τον ήχο που διατίθενται από τα 

λειτουργικά συστήματα έξυπνων φορητών συσκευών 

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 120 (ECTS).  

 

Ελάχιστη διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα τρία (3) 

ακαδημαϊκά έτη.  

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 21 Arts 

- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0211 - Audio-visual techniques and media production 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις: 30 

Γίνονται δεκτοί: 

Α) Διπλωματούχοι Μηχανικοί Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Αρχιτεκτονικής ή 
πτυχιούχοι πανεπιστημίων τμημάτων Φυσικής ή Μαθηματικών ή Μουσικών Σπουδών ή 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Τεχνών Ήχου & Εικόνας ή Σχολών Μηχανικών Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Σχολών Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής 
ΠΕ ή απόφοιτοι ΤΕΙ τμημάτων Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής. 
Β) Πτυχιούχοι πανεπιστημίων τμημάτων Μαθηματικών ή Επιστήμης Υπολογιστών ή 
Πληροφορικής ή Μαθηματικών και Φυσικών Επιστήμων ή Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
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Μαθηματικών η Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Χημικών Μηχανικών ή Μηχανικών Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης ή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Φωτογραφίας και 
Οπτικοακουστικών Μέσων ή Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή 
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Κινηματογράφου ή Ψηφιακών Συστημάτων. 
Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Α και Β καταλαμβάνουν το 70% των προσφερόμενων θέσεων. 
Γ) Απόφοιτοι/ες TΕΙ τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ή 
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ή Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ή Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών 
Οργάνων ή Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων ή Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ή 
Πληροφορικής & ΜΜΕ. 
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Γ καταλαμβάνουν το 20% των προσφερόμενων θέσεων. 
Δ) Απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο 
σχεδιασμό ακουστικής και τεχνολογίας ήχου και μουσικής. 
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Δ καταλαμβάνουν το 10% των προσφερόμενων θέσεων. 
Το πρόγραμμα ΑΣΠ απαιτεί γνώσεις σε μαθηματικά και φυσική, καθώς και δεξιότητες ικανές στη 
χρήση ή στην εκμάθηση της χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού υπολογιστών. Γνώσεις 
ακουστικής/μουσικής ακουστικής, συμπεριλαμβανομένου ικανοποιητικού υποβάθρου σε φυσική 
και μαθηματικά είναι σημαντικά για την παρακολούθηση του προγράμματος. 
Για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητη η επάρκεια γνώσης της αγγλικής 
γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2. 
Σημείωση: 
Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 
α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: 
ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 
αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι 
κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 
β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή 
Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής*.   
Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών. 
*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα 
της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)». 
 
 

Διδακτικό Υλικό 

Το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι έντυπο και κατάλληλο για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεων εκπαίδευση. Οι τόμοι περιλαμβάνουν σκοπό και στόχους ανά κεφάλαιο, έννοιες 

– κλειδιά και προσδοκώμενα αποτελέσματα, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες. 

Παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, και Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την υποστήριξη των 

φοιτητριών/τών στη μελέτη και κατανόηση της ύλης το οποίο αποτελείται από οπτικοακουστικό 

υλικό, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό λογισμικό και Μελέτες 

Περίπτωσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:  

 τηλ: 2610 367315- fax: 2610 367110 - e-mail: asp@eap.gr 

 Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες: 

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-Mail: info@eap.gr 

 

mailto:asp@eap.gr
mailto:info@eap.gr
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Διάρθρωση 

Το Π.Μ.Σ. «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά 

έτη, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και εκπόνηση Διπλωματικής 

Εργασίας (Δ.Ε.). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία 

(3) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είναι 120 ECTS. 

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη: 

1ο έτος  

ΑΣΠ50 Ήχος και τέχνες  (Υ¹, 24 ECTS) 

ΑΣΠ51 Ηχομόνωση-ηχοπροστασία  (Υ, 24 ECTS) 

2ο έτος  

ΑΣΠ60 Ακουστική Χώρου  (Υ, 24 ECTS) 

ΑΣΠ61 Ψηφιακός Ήχος  (Υ, 24 ECTS) 

3ο έτος  

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασίας (Μ.Δ.Ε.)  (Υ, 24 ECTS) 

Σημείωση:  

Υ¹: Υποχρεωτική  

 

Οδηγός Επιλογής Θ.Ε.:  

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ 

καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας. 

Κατά το πρώτο έτος σπουδών, συνιστάται οι φοιτητές (εάν διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο) να 

επιλέξουν και τις δύο ΘΕ, ΑΣΠ50 και ΑΣΠ51. Εάν επιλέξουν μία ΘΕ τότε πρέπει να επιλέξουν την 

ΑΣΠ50. Υπενθυμίζουμε ότι μπορούν να επιλέξουν από μία έως δύο ΘΕ ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Κατά το δεύτερο έτος σπουδών, οι φοιτητές, προκειμένου να επιλέξουν τη ΘΕ ΑΣΠ61 θα πρέπει ή 

να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη ΘΕ ΑΣΠ60 ή να την επιλέξουν παράλληλα με τη ΘΕ ΑΣΠ60.  

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και 

κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. 

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 

και των τεσσάρων ΘΕ του προγράμματος. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΑΣΠ50: ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΠ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24  

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής: 

- Θα γνωρίζει την φύση του ήχου και τις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης της ακουστικής, 

τα φυσικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάδοση του ήχου και τα ποσοτικά 

μεγέθη μέτρησης της στάθμης του ήχου με βάση τα οποία πραγματοποιούνται 

υπολογισμοί. 
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- Θα είναι σε θέση να προσδιορίσει τη διαφορά μεταξύ της ακουστικής και της 

ψυχοακουστικής και των αντικειμενικών  υποκειμενικών μηχανισμών της ανθρώπινης 

ακοής. 

- Θα μπορεί να αντιληφθεί την ποιοτική και ποσοτική έννοια της αναπαράστασης των 

ακουστικών σημάτων στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας, καθώς και της έννοιας 

της ποιότητας των σημάτων αυτών. 

- Θα είναι εξοικειωμένος με τα στάδια της μουσικής παραγωγής και τις δυνατότητες που 

παρέχονται σε αυτήν με την χρήση νέων τεχνολογιών διαχείρισης και σύνθεσης του 

ήχου. 

- Θα γνωρίζει τις βασικές αρχές σχεδιασμού μίας ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης, 

λαμβάνοντας υπόψιν τα επιμέρους χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων 

ηλεκτροακουστικών μετατροπέων (μικροφώνων και μεγαφώνων. 

- Θα αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ της τέχνης του ήχου και της μουσικής  

- Θα έχει διδαχθεί αντικείμενα που σχετίζονται με σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες 

που χρησιμοποιούν τον ήχο ως μέσο δημιουργικής έκφρασης είτε αποκλειστικά, είτε σε 

συνδυασμό με άλλες μορφές της τέχνης, όπως η ζωγραφική, καθώς και με την 

αμφίδρομη σχέση ακουστικής και αρχιτεκτονικής, μέσα από την αντιληπτική και την 

ιστορική σκοπιά. 

- Θα γνωρίζει επιμέρους θέματα που σχετίζονται με την εικονική ακουστική. 

Δεξιότητες:  

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες 

δεξιότητες: 

- Εμπειρία σε υπολογισμούς στάθμης ηχητικών σημάτων και σε σχεδιασμό 

ηλεκτροακουστικών εγκαταστάσεων. 

- Επίγνωση πειραμάτων περί του τρόπου αντίληψης του ήχου από τον άνθρωπο. 

- Καλλιέργεια σε θέματα χειρισμού του ήχου στο πλαίσιο της ηχητικής παραγωγής και 

καλλιτεχνικής δημιουργίας αποκλειστικά με ήχο ή σε συνδυασμό με άλλες μορφές 

τέχνης. 

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Εισαγωγικές έννοιες ακουστικής, Αντίληψη του ήχου 

- Σχέση ακουστικής, μουσικής και αρχιτεκτονικής 

- Ακουστική χώρων από την αρχαιότητα έως σήμερα 

- Ηλεκτροακουστικές εγκαταστάσεις 

- Μουσικά όργανα και ηλεκτρονική τεχνολογία ήχου 

- Εικονική ακουστική 

- Εφαρμογές αμφιωτικής τεχνολογίας 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΑΣΠ51: ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ-ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΠ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
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Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής: 

- Θα έχει κατανοήσει τις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης της ακουστικής, τις βασικές 

μονάδες μέτρησης του ήχου και θα μπορεί να πραγματοποιεί τους  βασικούς 

υπολογισμούς που σχετίζονται με τα ακουστικά μεγέθη και τις ηχητικές στάθμες.  

- Θα μπορεί να υπολογίζει τη στάθμη του ήχου που δημιουργεί μια απλή πηγή, είτε αυτή 

βρίσκεται σε ανοικτό είτε σε κλειστό χώρο, αλλά και τη στάθμη του συνδυασμού πολλών 

πηγών που εκπέμπουν ταυτόχρονα. 

- Θα είναι σε θέση να διακρίνει τον ήχο από το θόρυβο και να αναγνωρίζει τα 

χαρακτηριστικά ορισμένων θορύβων. 

- Θα μπορεί να αναγνωρίζει τα όργανα με τα οποία μετράμε και αναλύουμε τον ήχο, και 

να κάνει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, αν αυτό είναι απαραίτητο. 

- Θα είναι σε θέση να διακρίνει τους ήχους ανάλογα με τον τρόπο διάδοσης τους, δηλαδή 

είτε όταν αυτοί διαδίδονται μέσω του αέρα, είτε μέσω των στερεών, είτε μέσω των 

αεραγωγών , ή όταν προκαλούνται από πρόσκρουση σωμάτων. 

- Θα γνωρίζει τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζεται ο θόρυβος και να επιλέγει 

τον καταλληλότερο, ανάλογα με είδος του θορύβου. 

- Θα είναι σε θέση να σχεδιάζει ένα ηχοπέτασμα ανάλογα με ακουστικές απαιτήσεις που 

υπάρχουν.  

- Θα γνωρίζει τις επιπτώσεις του θορύβου στον άνθρωπο και την βασική νομοθεσία που 

διέπει τον θόρυβο. 

Δεξιότητες: 

 Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι σε θέση να: 

- Αξιολογεί την ηχομονωτική ικανότητα υλικών που χρησιμοποιούνται ως δομικά στοιχεία. 

- Αξιολογεί και να αποτυπώνει τον θόρυβο σε μια περιοχή ή χώρο εργασίας. 

- Υπολογίζει την ηχομείωση απλών, σύνθετων και διπλών χωρισμάτων. 

- Υπολογίζει ηχοπετάσματα ώστε αυτά να παρουσιάζουν την επιθυμητή ηχομείωση. 

- Αντιμετωπίζει κατασκευαστικά τον στερεόφερτο θόρυβο καθώς και πλευρικές 

μεταδώσεις των θορύβων. 

- Μειώνει τον μεταφερόμενο ή παραγόμενο θόρυβο από αεραγωγούς. 

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Φυσικές ιδιότητες του ήχου 

- Μέτρηση και ανάλυση θορύβου 

- Ηχομόνωση-ηχοπροστασία, κανονισμοί 

- Βασικές αρχές διάδοσης ήχου σε κλειστούς χώρους 

- Ηχοαπορροφητικά υλικά 

- Αντιθορυβικός σχεδιασμός 

- Πολεοδομική ηχοπροστασία 

- Χάρτες θορύβου 

- Λογισμικό πρόβλεψης ηχορρύπανσης 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 
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ΑΣΠ60: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΧΩΡΟΥ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΠ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε.: 

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής, θα μπορεί να:  

- περιγράφει τις βασικές έννοιες που προσδιορίζουν τη διάδοση του ήχου σε κλειστούς 

χώρους,  

- διακρίνει τις βασικές θεωρίες διάδοσης του ήχου στο εσωτερικό κτιρίων  

- διακρίνει τι είναι οδευον και στάσιμο κύμα και πώς αυτό επιδρά στο ηχητικό πεδίο ενός 

κλειστού χώρου. 

- διακρίνει τι είναι ο χρόνος αντήχησης, πως σχετίζεται με την χρήση ενός χώρου, ποια η 

επίδραση του στην ακουστική συμπεριφορά των χώρων, και πως αυτή μπορεί να 

βελτιωθεί με την χρήση ηχοαπορροφητικών υλικών  

- αναλύει  την απόκριση ενός χώρου στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας 

- ορίζει  τις γενικές αρχές σχεδιασμού κλειστών χώρων ακρόασης και τις σχεδιαστικές 

απαιτήσεις για διαφορετικούς χώρους 

- διαχειρίζεται την πληροφορία που λαμβάνεται από τις ακουστικές μετρήσεις στην 

αξιολόγηση της ακουστικής των χώρων ακρόασης 

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Διάδοση και ανάλυση του ήχου σε κλειστούς χώρους 

- Ακουστικές παράμετροι μέτρησης και αξιολόγησης 

- Αρχές ακουστικού σχεδιασμού χώρων 

- Γεωμετρική ακουστική 

- Κυματική ακουστική 

- Σχεδιασμός χώρων ομιλίας, αιθουσών συναυλιών, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων 

- Λογισμικό μέτρησης και πρόβλεψη ακουστικής χώρων 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

ΑΣΠ61: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΕΩΝ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΣΠ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24 

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος  

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική 

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε.: 

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής, θα μπορεί να:  
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- προσδιορίζει τις προδιαγραφές και πρότυπα που ισχύουν σε σχέση με τη νομοθεσία για 

την προστασία από το  θόρυβο χρησιμοποιεί  τα βασικά βήματα χαρτογράφησης χώρων 

για πρόβλεψη θορύβου και να κατανοεί τη λειτουργία των λογισμικών ηχοπροστασίας. 

- αντλεί και να αξιολογεί τις πληροφορίες που παρέχουν οι χάρτες θορύβου. 
- να μπορεί να αξιολογεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των σχεδιαστικών αρχών σε 

πραγματικές ακουστικές μελέτες 
- περιγράφει την έννοια του σήματος και του συστήματος για εφαρμογές ήχου και 

ακουστικής 
- προσδιορίζει το φάσμα συχνοτήτων ενός σήματος και να περιγράφει τις βασικές 

κατηγορίες των ιδανικών φίλτρων 
- αναγνωρίζει τη σημασία της ψηφιακής κωδικοποίησης και συμπίεσης των ηχητικών 

δεδομένων 
- αναφέρει συνοπτικά τα είδη και τις πηγές των παραμορφώσεων και του θορύβου σε 

ηχητικά σήματα 
- περιγράφετε συνοπτικά το σκοπό και τις γενικές αρχές της ψηφιακής ισοστάθμισης των 

ηχητικών συστημάτων 
- περιγράφει τη δομή και τη λειτουργία ενός τυπικού λογισμικού για ηχογράφηση και μίξη 

μουσικής 
- πραγματοποιεί μία πολυκάναλη ηχογράφηση και μίξη στον υπολογιστή και να εξηγεί την 

αρχή λειτουργίας των βασικών ψηφιακών μουσικών εφέ 
- προσδιορίζει εξειδικευμένες γλώσσες προγραμματισμού για τη δημιουργία ηχητικών/ 

διαδραστικών εφαρμογών 
- περιγράφει τα πιο σημαντικά πρωτόκολλα μετάδοσης ψηφιακού ήχου και τα 

πρωτόκολλα μετάδοσης ψηφιακού ήχου στο ίντερνετ 
- περιγράφει τη δομή των βιβλιοθηκών λογισμικού για τον ήχο που διατίθενται από τα 

λειτουργικά συστήματα έξυπνων φορητών συσκευών 
Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.: 

- Εφαρμογή λογισμικού ακουστικού σχεδιασμού χώρου και πολεοδομικής ηχοπροστασίας 

- Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση ηχητικών σημάτων 

- Αρχές και εφαρμογές ψηφιακού ήχου 

- Μέτρηση και ανάλυση απόκρισης ηχητικών και ακουστικών συστημάτων 

- Λογισμικό για μουσικές εφαρμογές, ηχογράφηση και ηχητική αναπαραγωγή 

- Διασυνδέσεις και μεταφορά ψηφιακού ήχου 

- Ηχητικές εφαρμογές στο διαδίκτυο 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος 

όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές 

εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 

70%. 

 

 


