
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση της τροποποίησης της απόφασης επα-
νίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτι-
κή και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in 
International Accounting, Auditing and Financial 
Management), του Τμήματος Ανθρωπιστικών, 
Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, της 
Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονο-
μικών Επιστημών, του Πανεπιστημιακού Κέντρου 
Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Δημιουργική Γραφή» της Σχο-
λής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργά-
νωσης και της λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΔΦ 15/14860 (1)
Έγκριση της τροποποίησης της απόφασης επα-

νίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτι-

κή και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in 

International Accounting, Auditing and Financial 

Management), του Τμήματος Ανθρωπιστικών, 

Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, της 

Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικο-

νομικών Επιστημών, του Πανεπιστημιακού Κέ-

ντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, του Δι-

εθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα το 
άρθρο 2 «Ορισμοί», το άρθρο 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών», το άρθρο 32 
«Ίδρυση Π.Μ.Σ.», το άρθρο 85 «Τελικές και μεταβατικές 
διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ’», το άρθρο 88 «Καταργούμενες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
(Α’ 38) και της παρ. γ του άρθρου 17 του ν. 4559/2018 
(Α’ 142).

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

5. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/Ζ1/
8-12-2017: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334) και 
β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής 
από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

6. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορι-
κών διατριβών  - Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-
11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», και γ) 227378/Ζ1 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν.  4485/2017 (Α’  114)», ε) 26407/Ζ1/
15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» και στ) 45070/Ζ1/
19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 
’’Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις’’ (Α’ 38)».

7. Την απόφαση έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β’ 4889/2020).

8. Την υπ’ αρ. 2134/27-06-2018 (Β’ 3099) απόφαση που 
λήφθηκε με την υπ’ αρ. 13/30-3-2018 (θέμα 2ο) συνεδρί-
αση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.: «Έγκριση 
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της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
με τίτλο: «Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματο-
οικονομική Διοίκηση (MSc in International Accounting, 
Auditing and Financial Management)».

9. Την υπ’ αρ. 16/01-03-2022 (θέμα 3ο) απόφαση της 
συνεδρίασης της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος 
Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστη-
μών, της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικο-
νομικών Επιστημών, του ΠΑ.ΚΕ.ΔΙ.Π.Σ..

10. Το υπό στοιχεία ΔΦ 15/5409/21-3-22 έγγραφο της 
Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής 
Μέριμνας.

11. Την υπ’ αρ. 1/11-4-2022 (θέμα 4ο) ομόφωνη από-
φαση της συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων 
Σπουδών, του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

12. Την υπό στοιχεία ΔΦ15/11054/28-06-2021 πράξη 
ανασύστασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΑΔΑ:ΨΠΗ646ΨΖ3Π-ΕΘΡ).

13. Την υπ’ αρ. 8/25-05-2022 (Θέμα 1ο) ομόφωνη από-
φαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

14. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/10431/27-05-2022 εισή-
γηση της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας.

15. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

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

Την έγκριση της τροποποίησης της απόφασης επανί-
δρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοι-
κονομική Διοίκηση (MSc in International Accounting, 
Auditing and Financial Management), του Τμήματος Αν-
θρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, 
της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομι-
κών Επιστημών, του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών 
Προγραμμάτων Σπουδών, του Διεθνούς Πανεπιστημί-
ου της Ελλάδος, που δημοσιεύθηκε στο Β’ 3099/2018 
σύμφωνα με το περιεχόμενο των αποφάσεων της α) 
υπ’ αρ. 16/1-3-2022 συνεδρίασης της Προσωρινής Συ-
νέλευσης του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών 
και Οικονομικών Επιστημών του ΠΑ.ΚΕ.ΔΙ.Π.Σ., β) της 
υπ’ αρ. 1/11-04-2022 (θέμα 4) συνεδρίασης του Συμβου-
λίου του ΠΑ.ΚΕ.ΔΙ.Π.Σ., γ) της υπ’ αρ. 8/25-05-2022 (θέμα 
1) συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
και την μετονομασία του εν λόγω Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών από «Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική 
και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (MSc in International 
Accounting, Auditing and Financial Management) σε 
«Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία» (MSc in 
International Accounting, Auditing and Taxation), ανα-
λυτικά δε, επέρχονται οι ως κάτωθι τροποποιήσεις των 
άρθρων:

Α. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 1
«Γενικές Διατάξεις»

Το Τμήμα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομι-
κών Επιστημών, του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών 
Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΑ.ΚΕ.ΔΙ.Π.Σ.) του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) οργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διεθνής Λογι-
στική, Ελεγκτική και Φορολογία (MSc in International 
Accounting, Auditing and Taxation), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του 
ν. 3391/2005 (Α’ 240), του ν. 4485/2017 (Α’  114) και της 
υπό στοιχεία ADMIN 2134 απόφασης τροποποίησης που 
λήφθηκε στην υπ’ αρ. 13/30-3-2018 συνεδρίαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., θέμα 2ο, περί «Έγκρισης 
της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
με τίτλο: «Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοι-
κονομική Διοίκηση» (MSc in International Accounting, 
Auditing and Financial Management)» (Β’ 3099/2018).

Β. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 2
«Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής 
Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία», το οποίο οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε., διαμορφώνεται σύμφωνα με τις παρακάτω 
βασικές αρχές και στόχους:

a. Την παροχή γνώσεων υψηλής στάθμης στο γνωστι-
κό πεδίο του Π.Μ.Σ.

b. Την περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώ-
σης και την προώθηση της έρευνας με συνεκτίμηση των 
αναγκών ανάπτυξης της χώρας.

c. Τη συνεχή προσαρμογή του Π.Μ.Σ. και των μεθό-
δων διδασκαλίας στις εξελίξεις της επιστήμης και της 
τεχνολογίας.

d. Τη δυνατότητα των φοιτητών να αποκτούν διεπι-
στημονικό υπόβαθρο, που να τους επιτρέπει ευελιξία και 
γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες 
της αγοράς εργασίας.

e. Την αξιοκρατία και την ομαδική συνεργασία.
f. Τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών 

με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες 
τεχνολογίες.

g. Την αξιολόγηση του Π.Μ.Σ., των διδασκόντων και 
των φοιτητών.

h. Τη συστηματική συνεργασία διδασκόντων και φοι-
τητών.

i. Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις 
ανάγκες και τα προβλήματα των επιχειρήσεων και της 
οικονομίας γενικότερα.

j. Τη δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικών προοπτικών 
και διασυνδέσεων στο διεθνές εργασιακό περιβάλλον.

k. Την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με τη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δρα-
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στηριοποίηση στο πλαίσιο των ευκαιριών που προσφέ-
ρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο τομέας της Φορολογίας παραδοσιακά είναι στενά 
συνδεδεμένος με τη Λογιστική και την Ελεγκτική τόσο 
σε ελληνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το αυξημένο 
ενδιαφέρον στην φορολογία από τους πολιτικούς και τα 
μέσα ενημέρωσης, καθώς και οι συνεχώς αυξανόμενες 
τεχνικές απαιτήσεις του θέματος και ο ρυθμός των αλ-
λαγών σε διεθνές επίπεδο οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
δεν υπήρξε ποτέ πιο σημαντικός χρόνος για τη μελέτη 
της φορολογίας σε συνδυασμό με τη λογιστική και τη 
ελεγκτική. Ενδεικτικό της σημασίας της φορολογίας στις 
επιχειρηματικές αποφάσεις αλλά και στη λειτουργία των 
οικονομικών είναι ότι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνερ-
γασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) πρόσφατα ανακοίνωσε 
στις 8 Οκτωβρίου 2021 ότι τα μέλη του συμφώνησαν 
να θέσουν έναν ελάχιστο και παγκόσμιο φορολογικό 
συντελεστή για τα εταιρικά κέρδη. Αυτά τα μοναδικά 
χαρακτηριστικά του προτεινόμενου ΠΜΣ το καθιστούν 
το ιδανικό πτυχίο για αποφοίτους που στοχεύουν σε νο-
μικές και λογιστικές εταιρίες και επιθυμούν να περάσουν 
από μια τεχνική σε μια βαθύτερη κατανόηση της φορο-
λογίας και της ελεγκτικής, γνώσεις που θα βοηθήσουν 
στην προώθηση της καριέρας τους. Αυτή η προσέγγιση 
καθιστά επίσης αυτόν τον συνδυασμό επιλογής εξετα-
ζόμενων αντικειμένων ιδανικό για όσους εργάζονται σε 
δημόσιους φορείς (π.χ. αρχές εσόδων, φορολογικές αρ-
χές), καθώς και για όσους σκέπτονται μια ακαδημαϊκή κα-
ριέρα σε θέματα λογιστικής, ελεγκτικής και φορολογίας.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να διευρύνει το γνωσιακό 
υπόβαθρο των φοιτητών που προσέλκυε το ΠΜΣ της Δι-
εθνούς Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής 
Διοίκησης και επομένως να επεκτείνει τη βάση των υπο-
ψήφιων φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα φιλοδοξεί να προ-
σελκύσει επιπλέον των οικονομολόγων και νομικούς που 
έχουν ενδιαφέρον σε θέματα φορολογίας κα ελεγκτικής. 
Παράλληλα όμως θα εξακολουθεί να δέχεται φοιτητές 
με προηγούμενες σπουδές στα χρηματοοικονομική, τη 
λογιστική και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Θα είναι επιπλέον 
λιγότερο περιοριστικό στη δυνατότητα αποδοχής φοιτη-
τών από προγράμματα ανθρωπιστικών σπουδών.

Το Πρόγραμμα ενοποιεί πλήρως θεωρία και πράξη και 
παρέχει στους φοιτητές τα ακόλουθα:

- Ένα ευρύ και περιεκτικό σύνολο γνώσεων των αρ-
χών και εφαρμογών της λογιστικής, της ελεγκτικής και 
της φορολογίας, σε συνδυασμό με την απόκτηση τόσο 
θεωρητικών όσο και τεχνικών ικανοτήτων.

- Βαθιά γνώση στατιστικών εφαρμογών στο χώρο της 
λογιστικής, της ελεγκτικής και της φορολογίας.

- Εστίαση σε εφαρμογές της φορολογικής πολιτικής 
σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους.

- Παρουσίαση και εμβάθυνση στις τεχνικές ελεγκτικής 
και στα εργαλεία της χρηματοοικονομικής λογιστικής για 
την διαχείρισή της.

- Ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, το οποίο 
μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε ένα ευρύ φάσμα 
επιλογών καριέρας στο χώρο της διεθνούς λογιστικής, 
ελεγκτικής, φορολογίας, συμβουλευτικής και διοίκησης.

- Δυνατότητα εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά 
αντικείμενα που θα είναι ελκυστικά στους φοιτητές.

Οι γενικές ικανότητες τις οποίες αποκτούν οι απόφοι-
τοι του Π.Μ.Σ. «Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική και Φο-
ρολογία» κατά την παρακολούθηση και συμμετοχή σε 
αυτό είναι ιδίως:

- Η εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενο σπουδών του 
Π.Μ.Σ. και η εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.

- Η αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνο-
λογιών.

- Η προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
- Η λήψη αποφάσεων.
- Η αυτόνομη εργασία αλλά και η ομαδική εργασία.
- Η εργασία σε διεθνές περιβάλλον και σε διεπιστημο-

νικό περιβάλλον.
- Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπο-

λιτισμικότητα.
- Η επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου.
- Η άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
- Η προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επα-

γωγικής σκέψης.
- Η προφορική και γραπτή επιστημονική επικοινωνία 

στην αγγλική γλώσσα.».
Γ. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 3
«Μεταπτυχιακοί τίτλοι»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ’’Διεθνή Λογι-
στική, Ελεγκτική και Φορολογία’’ (MSc in International 
Accounting, Auditing and Taxation).»

Δ. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 6
«Πρόγραμμα Μαθημάτων»

Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα δίνει 
έμφαση μεταξύ άλλων και στην κατανόηση του τρόπου 
εφαρμογής της νομοθεσίας ενώ θα ενισχύσει την από-
κτηση τεχνικών γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτή-
των για τον εντοπισμό και την επίλυση φορολογικών 
ζητημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο των διεθνών 
επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, θα παρέχει εξειδίκευση 
και εμβάθυνση στους βασικούς τομείς που απαρτίζουν 
τους φόρους. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος το 
πρόγραμμα θα παρέχει μαθήματα με έμφαση στη λήψη 
επιχειρηματικών αποφάσεων μετά από ανάλυση τόσο 
του λογιστικού όσο και του φορολογικού περιβάλλοντος 
της επιχείρησης, αλλά και τα πιθανά θέματα που προ-
κύπτουν από τη δραστηριότητα μιας επιχείρησης στο 
επίπεδο του εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου. Το ΠΜΣ 
θα έχει συνέργειες με το ΠΜΣ στην Τραπεζική και Χρημα-
τοοικονομική που ήδη προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να διευρύνει το γνωσιακό υπό-
βαθρο των φοιτητών που προσέλκυε το ΠΜΣ της Διεθνούς 
Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 
και επομένως να επεκτείνει τη βάση των υποψήφιων φοιτη-
τών. Πιο συγκεκριμένα φιλοδοξεί να προσελκύσει επιπλέον 
των οικονομολόγων και νομικούς που έχουν ενδιαφέρον σε 
θέματα φορολογίας κα ελεγκτικής. Αυτή η διαφοροποίηση 
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και η εξέλιξη του ΠΜΣ προκύπτει από την ανάλυση του 
σχετικών ΠΜΣ που προσφέρονται από άλλα πανεπιστή-
μια, από την ανατροφοδότηση από αποφοίτους του ΠΜΣ 
στη Διεθνή Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση αλλά και από συνεργάτες/διδάσκοντες του συγκε-
κριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος που μεταφέρουν 
την εμπειρία τους από τις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα. 
Παράλληλα το νέο ΠΜΣ θα εξακολουθεί να δέχεται φοιτη-
τές με προηγούμενες σπουδές στα χρηματοοικονομική, τη 
λογιστική και τη διοίκηση επιχειρήσεων από τη στιγμή που 
τα θεραπευόμενα γνωστικά αντικείμενα είναι κατά βάση 
τα ίδια, δεδομένου ότι και ο τίτλος κατά τα 2/3 παραμένει 
αμετάβλητος. Θα είναι επιπλέον λιγότερο περιοριστικό 
στη δυνατότητα αποδοχής φοιτητών από προγράμματα 
ανθρωπιστικών σπουδών.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στην «Διεθνή Λογιστική, Ελεγκτική και Φο-
ρολογία Διοίκηση» (MSc in International Accounting, 

Auditing and Taxation)» απαιτούνται ενενήντα (90) 
ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το ΠΜΣ «Δι-
εθνής Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία» (MSc in 
International Accounting, Auditing and Taxation)» 
περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) 
εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να 
γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών 
και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως 
σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς ανα-
γκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και 
διδασκόντων), η οποία μπορεί να αποτελεί έως το 40% 
του συνόλου της διδασκαλίας ή υβριδικά με ευέλικτες 
μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά 
ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πλη-
ροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και επικουρικά την 
εξ αποστάσεως διδασκαλία. Το πρόγραμμα μαθημάτων 
διαμορφώνεται ως εξής:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο 
(Περίοδος)

Μαθήματα ECTs

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α (Ι) Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση Accounting and Financial Analysis 6

Α (Ι) Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Foundations of Finance 6

Α (ΙΙ) 
Α (ΙΙ)

Ποσοτικές Μέθοδοι 
Φορολογία

Quantitative Methods 
Taxation

6
6

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α’ Εξαμήνου 24

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Β (Ι) Ελεγκτική Auditing 6

Β (Ι) Διοικητική Λογιστική Management Accounting 6

Β (ΙΙ) Σύνθετη Εταιρική Πληροφόρηση 
και Βιωσιμότητα

Advanced Corporate Reporting 
and Sustainability

6

Β (ΙΙ) Σύνθετη Φορολογία Advanced Taxation 6

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Β’ Εξαμήνου 24

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Γ Εξέταση Λογιστικής Απάτης Accounting Fraud Examination 3

Γ Ανάλυση και Προγραμματισμός του Κόστους 
για Απόκτηση Συγκριτικού Πλεονεκτήματος

Cost Planning and Analysis for 
Competitive Advantage

3

Γ Τιμές Εσωτερικής Μεταφοράς Transfer Pricing 3

Γ Σύνθετη Ελεγκτική Advanced Auditing 3

Γ Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Mergers and Acquisitions 3

Γ Σύνθετη Επιχειρησιακή Αποτίμηση Advanced Company Valuation 3

Γ Επιχειρηματικότητα Entrepreneurship 3

Γ Βιώσιμες Επενδύσεις 
και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Sustainable Investments 
and Corporate Social Responsibility

3

Γ Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 
και Δομημένα Προϊόντα

Financial Derivatives 
and Structured Products

3

Γ Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική Behavioural Finance 3

Γ Νομικό Τραπεζικό Περιβάλλον Banking Legal Environment 3
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Γ Ρυθμιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας 
Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας 
και Προστασία Δεδομένων

Fintech Regulation and Data Protection 3

Σύνολο πιστωτικών μονάδων 4 Μαθημάτων Επιλογής Γ’ Εξαμήνου 12

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία MSc Dissertation 30

Γενικό σύνολο πιστωτικών μονάδων Προγράμματος 90

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμο-
δίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και 
αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος.»

Ε. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 10
«Διάρκεια Λειτουργίας»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.»

ΣΤ. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 11
«Κόστος Λειτουργίας»

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Προγράμματος ανά 
παροχή του Προγράμματος, αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 15.200 € και αναλύεται 
σε κατηγορίες δαπανών όπως φαίνεται στον ακόλουθο συγκεντρωτικό ετήσιο προϋπολογισμό που αναμένεται ο 
ίδιος για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας του ΠΜΣ ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό

Ι. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.000.00 €

ΙΙ. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 0.00 €

ΙΙΙ. Δαπάνες αναλωσίμων 0.00 €

ΙV. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 3,000.00 €

V. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0.00 €

VI. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

0.00 €

VIΙ. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Π.Μ.Σ.

0.00 €

VIΙΙ. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 9,000.00 €

ΙΧ. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 0.00 €

Χ. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

1,200.00 €

Σύνολο 15,200.00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές 
όπως ενδεικτικά χορηγίες, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, ερευνητικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα.»

Ζ. Το άρθρο 12 τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 12
«Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών»

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων (3.900,00 €) ευρώ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ
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    Αριθμ. 17822 (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Δημιουργική Γραφή» της Σχο-

λής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργά-

νωσης και της λειτουργίας του. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

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

ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 266).

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

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

4. Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 85, 
και των άρθρων 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

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

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

7. Την υπό στοιχεία 111703/Ζ1/10.9.2021 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης 
‘Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και 
Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου’ (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 786).

8. Το υπό στοιχεία 189/3.5.ακ./29.03.2022 πρακτικό 
Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

9. Το υπό στοιχεία 548/2.2.ακ./15.04.2022 πρακτικό 
Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

10. Την κοινοποίηση του υπό στοιχεία 548/2.2.ακ./ 
15.04.2022 πρακτικού της Συνεδρίασης της Διοικούσας 
Επιτροπής, υπ’ αρ. 11072/10.05.2022, προς το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή της διάταξης 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

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

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

Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Δημιουργική Γραφή» της Σχολής Ανθρω-
πιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου και έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας 
του, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το εα-
ρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημι-
ουργική Γραφή» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και του 
ν. 2552/1997 (Α’ 266).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή» είναι η κα-
τάρτιση ειδικών ερευνητών, εκπαιδευτικών όλων των 
βαθμίδων, καθώς και επαγγελματιών στον χώρο του πο-
λιτισμού, της επικοινωνίας και των ΜΜΕ, στο γνωστικό 
αντικείμενο της Δημιουργικής Γραφής και στις ποικίλες 
εκφάνσεις, ωσμώσεις και εφαρμογές του στη σύγχρονη 
πολιτισμική και κοινωνική πραγματικότητα. Το ΠΜΣ προ-
σφέρει θεωρητική κατάρτιση και πρακτικές δεξιότητες 
στη σύνθεση, την κριτική πρόσληψη και την επιμέλεια 
κειμένων που εμπίπτουν σε μεγάλο φάσμα ειδών και 
μορφών του γραπτού λόγου (λογοτεχνικών κειμένων, 
δοκιμίων, θεατρικών έργων, δημοσιογραφικών άρθρων, 
κινηματογραφικών σεναρίων κ.ά.), καθώς και στη χρήση 
σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών και εκπαιδευτικών 
μεθόδων και τεχνικών για συναφείς σκοπούς. Το ΠΜΣ 
ανταποκρίνεται στις πρόσφατες συναφείς αναζητήσεις 
και επεξεργασίες, που εκδηλώνονται στο πεδίο των 
Ανθρωπιστικών Σπουδών, συνδέοντας τη δημιουργική 
άσκηση σε ποικίλες μορφές του λόγου με τη συστημα-
τική εξοικείωση, αφενός, με σημαντικά έργα, ρεύματα 
και άλλες εκδηλώσεις της λογοτεχνικής και στοχαστικής 
παράδοσης και, αφετέρου, με σύγχρονα θεωρητικά και 
κριτικά μορφώματα, εκπαιδευτικά ζητούμενα και εξειδι-
κευμένες ψηφιακές δεξιότητες. Το Πρόγραμμα ενσωμα-
τώνει καινοτόμες επεξεργασίες της βασικής και εφαρμο-
σμένης έρευνας και λειτουργεί παράλληλα σε θεωρητικό 
και σε πρακτικό επίπεδο, βάσει της μεθοδολογίας και των 
αρχών της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. 
Το ΠΜΣ προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες, θεωρητικού 
και πρακτικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να αξιο-
ποιηθούν στην εκπαίδευση, καθώς και σε ποικίλους το-
μείς πολιτιστικού ενδιαφέροντος (εκδόσεις, πολιτιστική 
διαχείριση, δημιουργικές βιομηχανίες, δημοσιογραφία 
και επικοινωνία, τουρισμός κ.ά.). Παράλληλα, το ΠΜΣ 
προσφέρει στέρεα εφόδια για περαιτέρω ερευνητική 
εξειδίκευση σε ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών πεδίων, αλλά 
και για την ουσιαστική καλλιέργεια προσωπικών συγγρα-
φικών/καλλιτεχνικών επιδιώξεων σε διάφορες περιοχές 
του γραπτού λόγου (ποίηση, πεζογραφία, δοκίμιο, θέα-
τρο, κινηματογραφικό σενάριο, λογοτεχνική μετάφραση, 
λογοτεχνική κριτική, ψηφιακή λογοτεχνία κ.ά.).

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Δημιουργική Γραφή». Ο τίτλος θα 
απονέμεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και 
δη από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ε.Α.Π..
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Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» γίνονται δεκτοί κάτο-
χοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγ-
γενούς γνωστικού αντικειμένου. Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται 
στην ελληνική γλώσσα. Κατά τα λοιπά ισχύει η παρ. 7 του 
άρθρου 5 του ν. 2552/1997.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» διαρθρώνεται σε τέσ-
σερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 
δεκατρείς (13) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) - έξι (6) υποχρε-
ωτικές και επτά (7) επιλογής - Μεταπτυχιακή Διπλωμα-
τική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) και Ενότητα Πρακτικής Άσκησης.

Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι τέσσερα (4) ακα-
δημαϊκά εξάμηνα (2 ακαδημαϊκά έτη). Το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την 
απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Κατά τη διάρκεια των σπουδών η/ο φοιτήτρια/τής 
υποχρεούται να ολοκληρώσει δέκα (10) Θ.Ε. και είτε να 
εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, είτε να 
ολοκληρώσει την Ενότητα Πρακτικής Άσκησης.

Η διάρθρωση διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:
Α’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Λογοτεχνική Θεωρία, Αναγνωστική Ανταπόκριση 

και Δημιουργική Γραφή (Υ¹, 10 ECTS), η οποία καλύπτει 
τα γνωστικά αντικείμενα:

- Κεντρικά ζητήματα της θεωρίας της λογοτεχνίας, 
της αναγνωστικής ανταπόκρισης και της Δημιουργικής 
Γραφής: λογοτεχνία, ανάγνωση, ερμηνεία, κριτική αξιο-
λόγηση κειμένων, δημιουργικές πρακτικές.

- Τάσεις της λογοτεχνικής θεωρίας και κριτικής: Νέα 
Κριτική, Φορμαλισμός, Δομισμός και Μεταδομισμός, ψυ-
χαναλυτικές προσεγγίσεις, θεωρίες της πρόσληψης και 
της αναγνωστικής ανταπόκρισης, φεμινιστική κριτική, 
μεταποικιακή κριτική, πολιτισμικές προσεγγίσεις.

- Νέες τάσεις στη θεωρία της δημιουργικής γραφής.
Θ.Ε.: Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, 18ος-20ός αι. (Ρεύματα, 

Σχολές και Συγγραφείς) (Υ, 10 ECTS), η οποία καλύπτει 
τα γνωστικά αντικείμενα:

- Σταθμοί της Ευρωπαϊκής Γραμματείας (18ος-20ός αι.): 
Λογοτεχνικά ρεύματα, πνευματικές/αισθητικές τάσεις, 
έργα και συγγραφείς

- Νέες αφηγηματικές μορφές, νέα είδη του ποιητικού 
λόγου, της δραματουργίας και το θεωρητικό τους πλαί-
σιο.

- Συγκριτολογική προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων 
σε συγχρονικό/διαχρονικό πλαίσιο, βάσει της θεματικής, 
της ειδολογικής δομής & των ιδεών που πραγματεύονται.

Θ.Ε.: Νεοελληνική Λογοτεχνία (19ος - 20ος αι.): Κείμενα, 
αναγνώσεις, αναθεωρήσεις (Υ, 10 ECTS), η οποία καλύ-
πτει τα γνωστικά αντικείμενα:

- Νεοελληνική λογοτεχνία, 19ος αι.: Κείμενα και ανα-
γνώσεις.

- Νεοελληνική λογοτεχνία, 20ός αι.: Κείμενα και ανα-
γνώσεις.

- Ερμηνευτικές προσεγγίσεις λογοτεχνικών κειμένων
Β’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Πεζογραφία και ποίηση: Λογοτεχνική Ιστορία 

και Μορφές (Y, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά 
αντικείμενα:

- Πεζογραφικός λόγος και αφηγηματικές τεχνικές.
- Ποιητικός λόγος και στιχουργική.
- Το λογοτεχνικό δοκίμιο.
Θ.Ε.: Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής I (Ποίηση-Πε-

ζογραφία) (Y, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά 
αντικείμενα:

- Εμβάθυνση στη δημιουργική ανάγνωση και ανάλυση 
λογοτεχνικών έργων.

- Δοκιμές και άσκηση στη συγγραφή λογοτεχνικών 
κειμένων, πεζών και ποιητικών.

- Εξοικείωση με την ανοιχτή φύση της λογοτεχνικής 
γραφής και σύνδεσή της με ιστορικά, κοινωνικά και αι-
σθητικά ζητήματα.

Θ.Ε.: Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση (Ε², 10 ECTS), 
η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

- Δημιουργικότητα στην εκπαίδευση.
- Λογοτεχνική εκπαίδευση, γλωσσικός γραμματισμός 

και δημιουργική ανάγνωση/γραφή.
- Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για δημιουργική 

ανάγνωση/γραφή.
Θ.Ε.: Λογοτεχνική Μετάφραση και Δημιουργική Γραφή 

(Ε, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:
- Βασικά ζητήματα της θεωρίας και ιστορίας της με-

τάφρασης - Στοιχεία κριτικής της λογοτεχνικής μετά-
φρασης.

- Δημιουργική γραφή και μεταφραστικές πρακτικές.
- Ζητήματα ποιητικής και πρόσληψης της λογοτεχνικής 

μετάφρασης.
Γ’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Επιμέλεια, διόρθωση και έκδοση κειμένων (Ε, 10 

ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:
- Γλωσσική επιμέλεια κειμένων.
- Τυπογραφικές διορθώσεις και εκδοτική επεξεργασία 

κειμένων.
- Αισθητική επεξεργασία εκδόσεων με τη χρήση σύγ-

χρονης τεχνολογίας.
Θ.Ε.: Η Λογοτεχνία στον Ψηφιακό Κόσμο (Ε, 10 ECTS), 

η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:
- Ψηφιακές τεχνολογίες και λογοτεχνικές σπουδές.
- Δημιουργική γραφή και ψηφιακές τεχνολογίες.
- Ψηφιακή λογοτεχνία.
Θ.Ε.: Οι λόγοι της Επικοινωνίας, της Διαφήμισης και 

των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Ε, 10 ECTS), η οποία 
καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

- Βασικοί σταθμοί στην ιστορία της επικοινωνίας, της 
διαφήμισης και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης. Ο 
λόγος ως μέσο ενσωμάτωσης στο κοινωνικό σύνολο, 
διεκδίκησης κοινωνικών ρόλων, προώθησης καταναλω-
τικών συμπεριφορών, ανταλλαγής απόψεων, διάδοσης 
μηνυμάτων, προπαγάνδας και χειραγώγησης.

- Κώδικες επικοινωνίας και διαμόρφωση εθνικών, 
πατριωτικών πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και 
πολιτικών ιδεολογιών και νοοτροπιών κατά την ιστορική 
εξέλιξη των κοινωνιών.
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- Κοινωνική επικοινωνία, ιστορική συνείδηση και κοι-
νωνικός χρόνος.

Θ.Ε.: Δημιουργική Θεατρική Γραφή (Ε, 10 ECTS), η 
οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

- Εισαγωγή στην τέχνη του θεάτρου και της θεατρικής 
γραφής: Οι συντελεστές της θεατρικής πράξης από τη 
δραματουργία στη σκηνική παραγωγή. Η σύνθεση της 
θεατρικής γραφής.

- Γενετική και θεωρία του θεάτρου: Ιστορία, δραμα-
τουργικοί κανόνες, αισθητικές και ρεύματα του δυτικού 
θεάτρου.

- Δραματολογική ανάλυση: Μελέτη θεατρικών έργων 
και των συγγραφέων τους. Ζητήματα πρόσληψης του 
θεάτρου και διαμόρφωσης του κοινού.

Θ.Ε.: Δημιουργική Κινηματογραφική Γραφή (Ε, 10 
ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

- Δομή και τεχνικές της κινηματογραφικής αφήγησης: 
ανάλυση και δημιουργική εφαρμογή.

- Εκφραστικά εργαλεία της οπτικοακουστικής γλώσ-
σας (εικόνα, ήχος, μοντάζ): από τη θεωρία στην πράξη.

- Η εξέλιξη της κινηματογραφικής γραφής: θεωρητικό 
και ιστορικό πλαίσιο.

Δ’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής IΙ (Θέατρο - 

Κινηματογράφος) (Y, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνω-
στικά αντικείμενα:

- Η δομή της δραματουργίας - ο μύθος και το δράμα 
(εισαγωγή, σύγκρουση και λύση).

- Η τεχνική της συγγραφής ενός θεατρικού κειμένου 
(θεματικός πυρήνας, πλοκή, χαρακτήρες, σκηνή, δραμα-
τική σύγκρουση, θεατρικός λόγος).

- Η τεχνική της συγγραφής ενός κινηματογραφικού κει-
μένου (θεματικός πυρήνας, χαρακτήρες, η τυπογραφία 
του σεναρίου, η γλώσσα, ύφος και εκφραστικά μέσα).

- Η τεχνική της διασκευής της λογοτεχνίας ή του πα-
λιότερου θεάτρου για τη σκηνή και την οθόνη (σκεπτικό, 
μέθοδος).

Μ.Δ.Ε.: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ε, 20 
ECTS)

Ε.Π.Α.: Ενότητα Πρακτικής Άσκησης (Ε, 20 ECTS)
Σημειώσεις:
Υ¹: Υποχρεωτική Ε²: Επιλογής
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ και εκπόνησης της 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλ-
λες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 36 και της περ. ι της παρ. 2 του άρθρου 
5 του ν. 3391/2005 (Α’ 240), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 83 του 
ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο Επιστη-
μονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγονται 
ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

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

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το χειμερινό 
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2028-2029 με την επι-
φύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ-
θρου 26 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 12 Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02043761808220008*


		2022-08-19T10:55:55+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




