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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 113988/B7 (1)
 Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 48507/Β7/25−06−2007 (ΦΕΚ 

1112/Β΄/04−07−07) Υ.Α. που αφορά στο Πρόγραμμα Με−
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελο−
ποννήσου με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλη−
τικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» − Αναμόρφω−
ση του Προγράμματος. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

(ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37, 
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/ 
2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανω−
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 

(ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 
(ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 
(ΦΕΚ 24 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων−Παράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις τους του άρθρου 90 του «Κώδικα 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

5. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 119 Α/28.05.2013) «Κατάργηση και 
Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και 
Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».

6. Την υπ’ αριθμ. 48507/Β7 (ΦΕΚ 1112/2007) υπουργική 
απόφαση που αφορά στην «Έγκριση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οργάνωση και Δι−
οίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».

7. Το απόσπασμα πρακτικών της 26ης ΓΣΕΣ του Τμή−
ματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία την 30−4−2014).

8. Το απόσπασμα πρακτικού της 39ης Συγκλήτου 
Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(συνεδρίαση 15.05.2014).

9. To υπ’ αριθμ. πρωτ. 821/01−07−2014 έγγραφο του 
Προέδρου του Τμήματος.

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1045/18−3−2014 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοπον−
νήσου.

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

Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 48507/Β7/25−06−2007 
(ΦΕΚ 1112/Β΄/04−07−07) Υ.Α. που αφορά στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Δι−
οίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα εξής:

26251



26252 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, της 
Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας 
Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα λειτουργή−
σει από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο 
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτ−
λο: «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και 
Επιχειρήσεων», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών στην Οργάνωση και Διοίκηση των Αθλητικών Ορ−
γανισμών και Επιχειρήσεων αποτελεί:

α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευ−
νας στην Οργάνωση και Διοίκηση των Αθλητικών Οργα−
νισμών και Επιχειρήσεων και συναφών με τον αθλητισμό 
επιστημών και κλάδων όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευ−
ση, η υγεία, ο τουρισμός, η τοπική αυτοδιοίκηση, και η 
ψυχαγωγία. 

β) Η προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση 
ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη του Ελληνικού 
αθλητισμού και των παραπάνω συναφών κλάδων μέσω 
της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειριών που παρέχει 
το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

γ) Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυ−
χιακό επίπεδο, για επαγγελματικά στελέχη αθλητικών 
οργανισμών και επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα. 

δ) Η προαγωγή της Οργάνωσης και Διοίκησης των 
Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων και η κατανό−
ηση της συμβολής αυτής της επιστήμης στη βελτίωση 
της οργάνωσης και αποτελεσματικότητας του Ελληνι−
κού αθλητισμού.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
στην «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών 
και Επιχειρήσεων» με τις εξής κατευθύνσεις:

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΕΩΝ

2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανε−
πιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και επίσης πτυχιούχοι Τμη−
μάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης ορίζεται σε 3 εξάμηνα. 

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Π.Μ.Σ. μπορεί να προσφέρεται στην Ελληνική ή/
και Αγγλική γλώσσα. Το Π.Μ.Σ. για το Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης περιλαμβάνει οκτώ (8) υποχρεωτικά 
μαθήματα, δύο (2) μαθήματα κατεύθυνσης, ένα μάθημα 
επιλογής και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας (ΜΔΕ). Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πι−
στωτικές μονάδες ορίζονται ως εξής:

Α ΕΞΑΜΗΝΟ:
ECTS− 
Πιστωτικές 
μονάδες

1. Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και 
Επιχειρήσεων 6

2. Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική 6
3. Ηθική στον Αθλητισμό και στην 
Επιχειρηματικότητα 6

4. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην 
παροχή υπηρεσιών 6

5. Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών 
και Επιχειρήσεων 6

Σύνολο ECTS−Πιστωτικών Μονάδων 30

Β ΕΞΑΜΗΝΟ:
ECTS−
Πιστωτικές 
μονάδες 

1. Στρατηγικός Σχεδιασμός Αθλητικών 
Οργανισμών και Επιχειρήσεων 6

2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
Αθλητικών Οργανισμών και 
Επιχειρήσεων

6

3. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
Αθλητικών Οργανισμών και 
Επιχειρήσεων

6

4. Μάθημα επιλογής 5
5. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(ΜΔΕ) − εκπόνηση πρότασης ΜΔΕ 7

Σύνολο ECTS−Πιστωτικών Μονάδων 30

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ:
ECTS−
Πιστωτικές 
μονάδες 

1. Δύο (2) μαθήματα Κατεύθυνσης 7 έκαστο
2. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία−
ολοκλήρωση εκπόνησης ΜΔΕ 16

Σύνολο ECTS−Πιστωτικών Μονάδων 30
Γενικό σύνολο ECTS−Πιστωτικών 
Μονάδων 90

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Α) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• Διοίκηση μεγάλων αθλητικών γεγονότων
• Διεθνές Αθλητικό Μάνατζμεντ
(Β) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• Προώθηση, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις 
στον Αθλητισμό
• Διαχείριση αθλητικών Χορηγιών
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(Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• Οικονομικά του αθλητισμού
• Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
− Προχωρημένη στατιστική στις κοινωνικές επιστήμες
− Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο
− Διοίκηση μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών 
− Οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
− Οικονομικά του Τουρισμού
− Διεθνής Οικονομία
− Οργάνωση Αθλητικού Τουρισμού
− Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον 
Αθλητισμό
− Διαπολιτισμική Επικοινωνία
− Η Ψυχολογία στην Διοίκηση
− Κοινωνιολογία του Αθλητισμού

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και 
ανακατανομή τους μεταξύ των εξαμήνων θα γίνεται με 
αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον 
κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Πρόγραμμα 
ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40).

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν θα απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλη−
τισμού ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοπον−
νήσου, και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδα−
πής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 
148 Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 
στην Σπάρτη.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊ−
κό έτος 2021−22 με τη επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 11Α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148  Α΄) 
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται 
στο ποσό των 104.000 ευρώ και αναλύεται σε κατηγο−
ρίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Προϋπολογισμός 
(σε ευρώ)

α) Αμοιβές – αποζημιώσεις 
διδακτικού, τεχνικού, 
διοικητικού προσωπικού: 90.000
β) Δαπάνες μετακινήσεων: 2.000
γ) Δαπάνες για προμήθειες 
βιβλίων, επιστημονικών 
περιοδικών, ηλεκτρονικών 
βάσεων: 2.000
δ) Αναβάθμιση τεχνολογικού 
εξοπλισμού: 3.000
ε) Δαπάνες δημοσιότητας του 
προγράμματος, Ημερίδων: 3.000
στ) Γενικές δαπάνες 4.000
ΣΥΝΟΛΟ 104.000

Το ανωτέρω κόστος καλύπτονται από τα δίδακτρα 
των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως εισφορές, 
χορηγίες, υποτροφίες και δωρεές από ιδιωτικούς και 
δημόσιους φορείς.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές εισήχθησαν μέχρι και 
το ακαδημαϊκό έτος 2013−14 θα περατώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 
υπουργικής απόφασης. 

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. 

 Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

F
   Αριθμ. 113985/B7 (2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 
Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπι−
στημίου Πελοποννήσου με τίτλο: «Διαχείριση και ανά−
δειξη πολιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

(ΦΕΚ 148, τ. Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μετα−
πτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις δια−
τάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄/
25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ. Α΄/
4.9.2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 
(ΦΕΚ 71, τ. Α΄). 

2. Tις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/ 
2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄/6.9.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
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ήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228,τ. Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159,τ. Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ. Α΄). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων− Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ. Α΄).

5. Το ΠΔ 70 (ΦΕΚ 119, τ. Α΄/28.5.2014) « Κατάργηση και 
Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και 
Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».

6. Το απόσπασμα πρακτικών της 5ης Συνεδρίασης 
της 29.4.2014 της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 
του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 
Πολιτισμικών Αγαθών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επι−
στημών και Πολιτισμικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. 

7. Το απόσπασμα πρακτικών της 39ης Συνεδρίασης 
της 15.5.2014 της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πα−
νεπιστημίου Πελοποννήσου. 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1223/1−4−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε−
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας 
και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, της Σχολής Αν−
θρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη 
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, της Σχολής Ανθρω−
πιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τίτλο: «Διαχείριση 
και ανάδειξη πολιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος», 
σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 
Πολιτισμικών Αγαθών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επι−
στημών και Πολιτισμικών Σπουδών, του Πανεπιστημί−
ου Πελοποννήσου, οργανώνει και λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και ανάδειξη πο−
λιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος», σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄/16.7.2008), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

1. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών 
αγαθών και περιβάλλοντος» του Τμήματος Ιστορίας, 
Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, 
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών 
Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, είναι η 

ανάπτυξη και η προαγωγή της γνώσης, της έρευνας και 
των εφαρμογών στο πεδίο της διαχείρισης και ανάδει−
ξης των πολιτισμικών αγαθών και του περιβάλλοντος.

2. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή εξειδικευμένου 
επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού υψηλής ποι−
ότητας, που θα συμβάλλει στην ανάδειξη και ορθολο−
γική αξιοποίηση της πλούσιας πολιτισμικής (υλικής και 
άϋλης) και περιβαλλοντικής κληρονομιάς και στη μέσω 
αυτών αειφόρο ανάπτυξη και προώθηση της διαπολι−
τισμικής επικοινωνίας.

Ειδικότερα, ο στόχος του ΠΜΣ είναι:
α) η εμβάθυνση στα ερευνητικά δεδομένα της πο−

λιτιστικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, με σκοπό 
την προώθηση καινοτόμων εφαρμογών και πρακτικών 
στους τομείς αυτούς

β) η ανάδειξη νέων επιστημονικών επιτευγμάτων στο 
πεδίο διαχείρισης της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής 
κληρονομιάς.

γ) η εκπαίδευση ειδικευμένων επιστημόνων υψηλού 
επιπέδου, ικανών να συμβάλλουν δημιουργικά στην πο−
λιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, 
σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές,

δ) η συνδρομή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της χώρας στο πεδίο παροχής πολιτιστικών υπηρεσιών 
υψηλού επιπέδου, μέσω της ενασχόλησης σε αυτές επι−
στημονικού δυναμικού με υψηλής στάθμης εξειδίκευση.

ε) η συμβολή στη διεύρυνση της εξωστρέφειας του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μέσα από τη διασύνδεση 
του Προγράμματος με διεθνείς φορείς και οργανισμούς 
που ειδικεύονται στην έρευνα της πολιτιστικής και πε−
ριβαλλοντικής διαχείρισης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (Μ.Δ.Ε.) στη « Διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών 
αγαθών και περιβάλλοντος». 

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνω−
ρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχι−
ούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχια−
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) εξάµηνα. 

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρα−
κολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία πραγ−
ματοποιείται στο Δ΄ εξάμηνο σπουδών.

2. Τα μαθήματα παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους 
και υποχρεωτικής φοίτησης και διακρίνονται σε υπο−
χρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε). 

Το πρόγραμμα μαθημάτων διδάσκεται στην ελληνική 
ή και την αγγλική γλώσσα και είναι το παρακάτω:
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα ECTS
1. Πολιτιστική και περιβαλλοντική 
κληρονομιά: έννοια, τυπολογία 8

2. Οργανισμοί, ιδρύματα και φορείς 
πολιτισμού και περιβάλλοντος στον 
εθνικό και διεθνή χώρο. Συγκρότηση και 
διοίκηση

8

3. Φροντίδα, ερμηνεία και ανάδειξη 
πολιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος 8

4. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από 
τον κάτωθι πίνακα) 6

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30

Μαθήματα Επιλογής:

1. Όψεις του σύγχρονου πολιτισμού 
2. Η διαχειριστική πολυσημία του πολιτισμικού 
αγαθού: μελέτες περιπτώσεων

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα ECTS
1. Προγραμματισμός και οργάνωση 
πολιτιστικών δράσεων 8

2. Σχεδιασμός και διαχείριση 
πολιτιστικών και περιβαλλοντικών 
διαδρομών

8

3. Πολιτιστικό μάρκετιγκ και δημόσιες 
σχέσεις 8

4. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από 
τον κάτωθι πίνακα) 6

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30

Μαθήματα Επιλογής:

1. Πολιτισμός, περιβάλλον, τουρισμός
2. Θέματα προστασίας και αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα ECTS
1. Πολιτισμικά αγαθά, περιβάλλον και 
δίκαιο (εθνικό−κοινοτικό−διεθνές) 8

2. Πολιτισμός, περιβάλλον και οικονομία 
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης 8

3. Πολιτισμικά αγαθά, περιβάλλον 
και διεθνείς σχέσεις: η έννοια της 
πολιτιστικής και πράσινης διπλωματίας

8

4. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από 
τον κάτωθι πίνακα) 6

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30

Μαθήματα Επιλογής:

1. Πολιτισμικά αγαθά, περιβάλλον και νέες 
τεχνολογίες 
2. Θέματα συντήρησης και αποκατάστασης 
μνημείων και χώρων της πολιτισμικής κληρονομιάς 

Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης 30 ECTS
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 120 ECTS

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και 
ανακατανομή τους μεταξύ των εξαμήνων θα γίνεται με 
αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον 
κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. 

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώ−
τατο όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές 
ανά έτος. 

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών 
Αγαθών και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελο−
ποννήσουή ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημε−
δαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 
(ΦΕΚ 148, τ. Α΄/16.7.2008).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Προγράμματος θα διατεθεί η 
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ιστορί−
ας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, 
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών 
Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κτηριακή 
υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ).

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2022−2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
80, παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄/6.9.2011), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148,
τ. Α΄/16.7.2008) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους 
λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, 
ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων 
ευρώ (127.000) και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών 
ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΣΤΟΣ
Αμοιβές−αποζημιώσεις διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 89.520 €
Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό, 
πρόσθετος εξοπλισμός (προμήθεια−
ανανέωση−συντήρηση) 1.650 €
Μετακινήσεις 16. 230 €
Υποτροφίες 1.000 €
Έξοδα δημοσιότητας 1.750 €
Λοιπά έξοδα 16.850€
ΣΥΝΟΛΟ 127.000 €



26256 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα των 
μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και από άλλες πηγές, 
όπως π.χ. χορηγίες, δωρεές κ.λπ.

Άρθρο 12
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.

  Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02020883107140008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


		2014-08-01T10:44:32+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




