
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση» της Σχολής Κοινωνικών Επιστη-
μών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 
έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Σπουδές φύλου: Μεθοδολογίες, θε-
ωρίες, πολιτικές» της Σχολής Κοινωνικών Επιστη-
μών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 
έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθ. 550/2.3.ακ  (1)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Δημόσια Διοίκηση και Ηλε-

κτρονική Διακυβέρνηση» της Σχολής Κοινωνι-

κών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-

πιστημίου και έγκριση της οργάνωσης και της 

λειτουργίας του.

Η   ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του ν. 2552/1997 «Ελλη-

νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 266).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-

σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 

Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.
4. Την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 85 και τα άρθρα 

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. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» 
(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” (ΥΟΔΔ 721)» (ΥΟΔΔ 786).

8. Το πρακτικό της υπό στοιχεία 4/6.4.ακ./03.02.2022 
Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

9. Το πρακτικό της υπό στοιχεία 550/2.3.ακ./13.05.2022 
Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

10. Την κοινοποίηση του πρακτικού της υπό στοιχεία 
550/2.3.ακ./13.05.2022 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επι-
τροπής, υπό στοιχεία ΕΑΠ: 11812/18.05.2022, προς το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή 
της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

11. Την υπ’ αρ. 492/03.02.2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Κοινωνικών 
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: «Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Δι-
ακυβέρνηση» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της 
οργάνωσης και της λειτουργίας του, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το εαρινό εξά-
μηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) και ν. 2552/1997 (Α’ 266).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαπραγματεύεται τα εθνι-
κά και τα υπερεθνικά συστήματα διακυβέρνησης, την 
κατανομή αρμοδιοτήτων στα επίπεδα διοίκησης στο 
εσωτερικό τους (τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση), 
τις επιδράσεις των ασκούμενων πολιτικών στους πολίτες, 
τη διαμόρφωση της εκλογικής πολιτικής και στρατηγι-
κής των συλλογικών υποκειμένων στο εσωτερικό των 
θεσμών.

Το πρόγραμμα εστιάζει, για κάθε επίπεδο διοίκησης, 
στις παραμέτρους που περιγράφουν τη λειτουργία του 
αναφερόμενο στη θεσμική του συγκρότηση, την εσω-
τερική λειτουργία, τα οικονομικά και αναπτυξιακά θέμα-
τα, εργαλεία και μεθόδους για τη χρήση τεχνολογικών 
εργαλείων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ηλεκτρονική (και 
πλέον ψηφιακή) διακυβέρνηση η οποία βελτιώνει την 
αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των δημόσιων 
υπηρεσιών και έχει διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον 
αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των πολιτών με τη 
δημόσια διοίκηση. Παράμετροι που αναδεικνύει η ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση είναι οι υπηρεσίες με επίκεντρο 
τον πολίτη, οι πληροφορίες ως δημόσιο αγαθό, οι νέες 
δεξιότητες, οι εργασιακές σχέσεις, η αποδοχή από τους 
εργαζόμενους των νέων συνθηκών καθώς και η ανάδειξη 
νέων μοντέλων λογοδοσίας και διαχείρισης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση». Ο τίτλος θα απονέμεται από το Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο και δη από τη Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών του Ε.Α.Π.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση» γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος 
ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμέ-
νου. 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. Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Δια-
κυβέρνηση» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊ-
κά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν δεκαπέντε (15) 

Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) - τρεις (3) υποχρεωτικές και 
δώδεκα (12) επιλογής- και Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία (Μ.Δ.Ε.).

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 είτε να ολοκληρώσει εννέα (9) Θ.Ε. και να 
εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είτε να 
ολοκληρώσει δώδεκα (12) Θ.Ε.

Η διάρθρωση διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:
Α’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Μεθοδολογία Έρευνας στη Δημόσια Διοίκηση 

(Υ¹, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:
- Μεθοδολογίες και μέθοδοι έρευνας στη Δημόσια 

Διοίκηση
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη έρευνας στη Δημόσια Δι-

οίκηση
- Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων
Θ.Ε.: Η συνταγματική οργάνωση του Ελληνικού Κρά-

τους (Υ, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντι-
κείμενα:

- Συνταγματικό δίκαιο (ελληνικό, ενωσιακό)
- Διοικητική επιστήμη
Θ.Ε.: Εισαγωγή στη Διακυβέρνηση (Υ, 10 ECTS), η οποία 

καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:
- Από την κυβέρνηση στη διακυβέρνηση
- Δημόσια πολιτική και διακυβέρνηση
- Παγκοσμιοποίηση και διακυβέρνηση
Β’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Διοικητικές Πράξεις και Διοικητική Διαδικασία 

(Ε², 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:
- Διοικητικά όργανα
- Διοικητικές πράξεις
- Διοικητική διαδικασία
Θ.Ε.: Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Δια-

κυβέρνησης (Ε, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά 
αντικείμενα:

- Πληροφοριακά Συστήματα στον Δημόσιο Τομέα
- Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-

νησης
- Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Θ.Ε.: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στον Δημόσιο 

Τομέα (Ε, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντι-
κείμενα:

- Προγραμματισμός Ανθρώπινων Πόρων στον Δημό-
σιοΤομέα

- Αξιολόγηση, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη στον Δημό-
σιοΤομέα

- Ηγεσία, Εργασιακή Ηθική στον ΔημόσιοΤομέα
Θ.Ε.: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονική 

Δημοκρατία (Ε, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά 
αντικείμενα:
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- Ορισμοί και έννοιες
- Ηλεκτρονική Διαβούλευση, Ηλεκτρονική Συμμετοχή
- Μελέτες Περίπτωσης, Πρακτικές και Αναδιοργάνωση
Γ’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Αναλυτική δεδομένων, σημασιολογικός ιστός και 

APIs (Ε, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντι-
κείμενα:

- Αναλυτική Δεδομένων
- Σημασιολογικός Ιστός
- APIs (Αpplication Programming Interfaces)
Θ.Ε.: Θεωρία αποφάσεων και διαμόρφωση πολιτικής 

(Ε, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:
- Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγική
- Τεχνικές Διαπραγμάτευσης
Θ.Ε.: Πολιτικό Μάρκετινγκ (Ε, 10 ECTS), η οποία καλύ-

πτει τα γνωστικά αντικείμενα:
- Εισαγωγή και βασικές έννοιες Πολιτικού Μάρκεντινγκ
- Ανάλυση του πολιτικού ανταγωνισμού
- Επικοινωνία και ΜΜΕ
Θ.Ε.: Οικονομικά και αναπτυξιακά σχέδια (Ε, 10 ECTS), 

η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:
- Εισαγωγή και χαρακτηριστικά Οικονομικών και Ανα-

πτυξιακών Σχεδίων
- Τοπική βιώσιμη ανάπτυξη
Δ’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Ε, 10 ECTS), η οποία 

καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:
- Εισαγωγή και έννοιες Ψηφιακού Μετασχηματισμού
- Εφαρμογές Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Θ.Ε.: Μάρκετινγκ Δημόσιου Τομέα (Ε, 10 ECTS), η οποία 

καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:
- Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Δημοσίου τομέα
- Επικοινωνία Δημοσίου Τομέα
Θ.Ε.: Ηγεσία και Δημόσια Επικοινωνία (Ε, 10 ECTS), η 

οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:
- Ηγεσία
- Διοίκηση Οργανισμών
- Επικοινωνία και Μάρκετινγκ
Θ.Ε.: Σύγχρονη Λογιστική στον Δημόσιο Τομέα (Ε, 10 

ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:
- Λογιστική Δημόσιου Τομέα
- Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα
Μ.Δ.Ε.: Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία (Ε, 30 

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 άλλες 
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 Επιστημονικό Προσω-
πικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα από πρό-
σκληση 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, 13 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 550/2.4.ακ. (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Σπουδές φύλου: Μεθοδο-

λογίες, θεωρίες, πολιτικές» της Σχολής Κοινωνι-

κών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-

πιστημίου και έγκριση της οργάνωσης και της 

λειτουργίας του.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του ν. 2552/1997 «Ελλη-

νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 266).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-

σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 

Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.
4. Την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 85, και τα άρθρα 

32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
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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. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» 
(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” (ΥΟΔΔ 721)» (ΥΟΔΔ 786).

8. Το πρακτικό της υπό στοιχεία 4/6.4.ακ./03.02.2022 
Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

9. Το πρακτικό της υπό στοιχεία 550/2.4.ακ./13.05.2022 
Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

10. Την κοινοποίηση του πρακτικού της υπό στοιχεία 
550/2.4.ακ./13.05.2022 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επι-
τροπής, υπό στοιχεία ΕΑΠ: 11816/18.05.2022, προς το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή 
της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

11. Την υπ’ αρ. 492/03.02.2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Κοινωνικών 
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: «Σπουδές φύλου: Μεθοδολογίες, θεωρίες, 
πολιτικές» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνω-
σης και της λειτουργίας του, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το εαρινό 
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 το Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σπουδές 
φύλου: Μεθοδολογίες, θεωρίες, πολιτικές» σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) και ν. 2552/1997 (Α’ 266).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να δώσει εφόδια σε φοιτήτριες 
και φοιτητές προκειμένου να κατανοήσουν τις έννοιες, 
τις θεωρίες και τις ακαδημαϊκές συζητήσεις σχετικά με τις 
σχέσεις του φύλου, συνδέοντας τις παράλληλα με σύγ-
χρονες κοινωνικές πρακτικές και όψεις της ανισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό αυτό, το ΠΜΣ θα υι-
οθετήσει μια διεπιστημονική προσέγγιση προσφέροντας 

θεματικές ενότητες από εξειδικευμένους/ες επιστήμονες 
από διαφορετικούς κλάδους σπουδών που θα αναδεί-
ξουν διαθεματικές πτυχές των σχέσεων του φύλου στις 
σύγχρονες κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί η δυνα-
τότητα στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές να αποκτήσουν 
γνώσεις και να εξοικειωθούν με τις φεμινιστικές μεθο-
δολογίες και τη διαθεματικότητα, τις θεωρίες ταυτότη-
τας φύλου και σεξουαλικότητας, καθώς και τις πολιτικές 
ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων.

Επίσης, θα τους δοθεί η ευκαιρία να εντρυφήσουν σε 
πιο εξειδικευμένους τομείς, μελετώντας θεματικές, όπως 
το φύλο στην εκπαίδευση, η έμφυλη βία, η εργασία και 
η φροντίδα, το φύλο της πολιτικής, η μετανάστευση και 
η διαπολιτισμικότητα και το φύλο στις πολιτισμικές θε-
ωρίες και πρακτικές.

Το ΠΜΣ καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών ζητη-
μάτων και συζητήσεων που έχουν έρθει στο προσκήνιο 
τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και παγκοσμίως, λόγω 
της ανόδου των φεμινιστικών και ΛΟΑΤΚΙ ζητημάτων 
και κινημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αναδεικνύει 
τις διαθεματικές διαστάσεις των έμφυλων ανισοτήτων 
διερευνώντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις των ανι-
σοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών και τους τρόπους 
με τους οποίους το φύλο διαπλέκεται με τις κοινωνικές 
κατηγορίες της φυλής, του έθνους, της κοινωνικής τάξης, 
και της σεξουαλικότητας.

Το ΠΜΣ, συνδυάζοντας τη θεωρητική ανάλυση και τα 
ευρήματα των σύγχρονων ερευνών με τη διδασκαλία, 
συμβάλλει στην εμβάθυνση της ανάλυσης και αντιμε-
τώπισης κοινωνικών ζητημάτων που ολοένα και περισ-
σότερο βρίσκονται στο προσκήνιο του δημόσιου λόγου 
και των δημόσιων πολιτικών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Σπουδές φύλου: Μεθοδολογίες, θεωρί-
ες, πολιτικές». Ο τίτλος θα απονέμεται από το Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο και δη από τη Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών του Ε.Α.Π.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Σπουδές φύλου: Μεθοδολογίες, θεωρίες, 
πολιτικές» γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος 
ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμέ-
νου. 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. «Σπουδές φύλου: Μεθοδολογίες, θεωρίες, πο-
λιτικές» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμη-
να, τα οποία περιλαμβάνουν εννέα (9) Θεματικές Ενότητες 
(Θ.Ε.) και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.).

Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι τέσσερα (4) ακα-
δημαϊκά εξάμηνα (2 ακαδημαϊκά έτη). Το σύνολο των 
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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 εννέα (9) Θ.Ε. και να εκ-
πονήσει Μ.Δ.Ε.

Η διάρθρωση διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:
Α’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Φεμινιστικές μεθοδολογίες και διαθεματικότητα 

(Υ¹, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:
- Θεωρητικές προσεγγίσεις των έμφυλων σχέσεων. 

Φεμινιστικές θεωρίες
- Στόχοι και μέθοδοι των σπουδών φύλου
- Επιστημολογία και μεθοδολογία της φεμινιστικής 

έρευνας.
Θ.Ε.: Φύλο και εκπαίδευση (Υ, 10 ECTS), η οποία καλύ-

πτει τα γνωστικά αντικείμενα:
- Έμφυλος διαχωρισμός των παιχνιδιών, έμφυλες ταυ-

τότητες και σχολείο, ασφαλή και συμπεριληπτικά περι-
βάλλοντα μάθησης, σεξουαλική εκπαίδευση

- Εκπαιδευτικοί, αναλυτικό πρόγραμμα, παιδαγωγικό 
υλικό, διδακτικές προσεγγίσεις, γλώσσα και φύλο

- Ένταξη της οπτικής του φύλου σε διάφορα επιστη-
μονικά πεδία, φύλο και STEM επιστήμες, πολιτικές για 
την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση.

Θ.Ε.: Θεωρίες φύλων, σεξουαλικότητες και ταυτότητες 
(Υ, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

- Βασικές θεωρίες φύλου
- «Γυναίκες» και Άνδρες» ως οικουμενικές κατηγορίες 

ανάλυσης
- Θεωρίες για τη σεξουαλικότητα.
Β’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Έμφυλη Βία (Υ, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνω-

στικά αντικείμενα:
- Βασικές έννοιες και θεωρίες της έμφυλης βίας
- Μορφές έμφυλης βίας. Νόμοι και πολιτικές για αντι-

μετώπισή της
- Φεμινιστικές και ΛΟΑΤΚΙ αντιδράσεις, κριτικές και 

κινήματα ενάντια στην έμφυλη βία.
Θ.Ε.: Φύλο και πολιτισμός (Υ, 10 ECTS), η οποία καλύ-

πτει τα γνωστικά αντικείμενα:
- Φεμινιστικές πολιτισμικές σπουδές: αναπαραστάσεις 

του φύλου στη σύγχρονη δημοφιλή κουλτούρα
- Έμφυλες διαστάσεις της σύγχρονης πολιτιστικής 

παραγωγής και της απασχόλησης στις δημιουργικές 
βιομηχανίες

- Έμφυλες διαστάσεις της πολιτιστικής κατανάλωσης. 
Φύλο και πολιτισμικό κεφάλαιο.

Θ.Ε.: Φύλο, δικαιώματα, πολιτική (Υ, 10 ECTS), η οποία 
καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

- Έμφυλα πολιτικά δικαιώματα. Η διεκδίκηση της ψή-
φου των γυναικών στην Ευρώπη και την Ελλάδα

- Φύλο, δημοκρατία, ιδιότητα του πολίτη

- Γυναίκες και φύλο στα κέντρα λήψης των πολιτικών 
αποφάσεων. Σύγχρονες πολιτικές και εκλογικές πρακτικές.

Γ’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Πολιτικές ισότητας των φύλων (Υ, 10 ECTS), η 

οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:
- To φύλο στις δημόσιες πολιτικές. Σχεδιασμός και 

αξιολόγηση
- Διεθνείς, ευρωπαϊκές, εθνικές, τοπικές πολιτικές ισό-

τητας
- Πεδία, μέθοδοι και εργαλεία των πολιτικών ισότητας.
Θ.Ε.: Φύλο, μετανάστευση και διαπολιτισμικότητα 

(Υ, 10 ECTS), η οποία καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:
-H συμβολή της φεμινιστικής κριτικής στην ερμηνεία 

της μεταναστευτικής κινητικότητας σε συνδυασμό με τη 
μετααποικιακή θεωρία, τη διεθνικότητα, τις διασπορές

- Έμφυλος και εθνοτικός καταμερισμός εργασίας, φύλο 
και επισφάλεια

- Οικιακή εργασία, επαναδιαπραγμάτευση ρόλων 
εντός των νοικοκυριών, διεθνικά νοικοκυριά.

Θ.Ε.: Φύλο, φροντίδα, εργασία (Υ, 10 ECTS), η οποία 
καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:

- Ανισότητες στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση
- Φροντίδα, αναπαραγωγική εργασία, οικιακή εργασία
- Επιχειρηματικότητα γυναικών, ηγεσία και manage-

ment.
Δ’ εξάμηνο (30 ECTS)
Μ.Δ.Ε.: Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία (Υ, 30 

ECTS)
Σημειώσεις:
Υ¹: Υποχρεωτική
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 άλλες 
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 Επιστημονικό Προσω-
πικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα από πρό-
σκληση 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.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44320 Τεύχος B’ 4378/18.08.2022

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

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

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 13 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   
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*02043781808220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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