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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

1 Ιουλίου 2020

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση απόφασης ίδρυσης σχολής Προπονητών πετοσφαίρισης επί άμμου Γ΄ κατηγορίας
στην Αθήνα.

2

Καθορισμός λειτουργίας του Μητρώου Εισηγητών - βοηθών χειριστών Ασύλου.

3

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5981/29.11.2007 κοινής
απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Κανονισμός σπουδών ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β’ 2340).

4

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12315/7.11.2007 κοινής
απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Κανονισμός σπουδών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β’ 2156).

5

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12360/12.7.2017 κοινής
απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Τουρισμού (Β΄ 2532).

6

Αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΤΕΚ 1058/18.05.2018
(Β’ 1998) πράξης επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια
Ιστορία» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/
ΤΠΕΑ/321431/9808/5114/1776
(1)
Τροποποίηση απόφασης ίδρυσης σχολής Προπονητών πετοσφαίρισης επί άμμου Γ΄ κατηγορίας
στην Αθήνα.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/7.8.2019) « Επιτελικό

Αρ. Φύλλου 2682

Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης».
β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του ν. 2725/1999 (Α’ 121),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 του
ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ,
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Τ., αναμόρφωση Οργανισμού
το Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 163).
γ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).
2. Την υπ’ αρ. 36123/2.8.2006 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού «Κανονισμός Προπονητών Πετοσφαίρισης» (Β΄ 1223).
3. Το υπ’ αρ. 258006/1.6.2020 έγγραφο του Διευθυντή
της Επιτροπής Διοίκησης της σχολής.
4. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιείται η υπ’αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/
180192/10280/1956/1502/17.5.2017 (Β΄ 1812) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠ
ΕΑ/34256/1220/596/207/23.1.2019 (Β΄ 224) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/
ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/655830/22248/11908/3015/28.11.2019
(Β΄ 4545) του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ως προς: α) την καταληκτική ημερομηνία του
διαστήματος λειτουργίας της σχολής Προπονητών
Πετοσφαίρισης Επί Άμμου Γ’ Κατηγορίας που λειτουργεί στην Αθήνα, η οποία ορίζεται στις 31.8.2021 και
β) το άρθρο 3 «Πρόγραμμα σπουδών», αυξάνοντας
τη δυνατότητα υλοποίησης μέρους του διδακτικού
αντικείμενου με «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» έως
50%, αντί του 30% που όριζε η προαναφερόμενη
απόφαση.
Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Ιουνίου 2020
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
ΙΩΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ
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Αριθμ. 12772
(2)
Καθορισμός λειτουργίας του Μητρώου Εισηγητών - βοηθών χειριστών Ασύλου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
β. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
γ. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
δ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
ε. του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10),
στ. του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 34),
ζ. του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς προστασίας και
άλλες διατάξεις» (Α’ 169) και ιδίως του αρθ. 83 αυτού,
η. του ν. 4686/2020 «Βελτίωση της μεταναστευτικής
νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των ν. 4636/2019
(Α’ 169), 4375/2016 (Α’ 51), 4251/2014 (Α’ 80) και άλλες
διατάξεις» (Α’ 96) και ιδίως του αρθ. 50 αυτού.
2. Την υπ’ αρ. 6624/25.6.2020 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από την
οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού ή του
Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγγραφή στο Μητρώο Εισηγητών Βοηθών Χειριστών Ασύλου
1. Στο Μητρώο Εισηγητών - Βοηθών Χειριστών Ασύλου, που έχει συσταθεί στην Υπηρεσία Ασύλου, του
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εγγράφονται
δικηγόροι, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι
προϋποθέσεις:
α) να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
β) να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή
γ) να μην τελούν σε αναστολή
δ) να είναι μέλη Δικηγορικού Συλλόγου του οποίου η
έδρα βρίσκεται στην Περιφερειακή ενότητα όπου λειτουργεί η αντίστοιχη Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου.
2. Στο Μητρώο περιλαμβάνονται οι επιλεγέντες δικηγόροι, οι οποίοι κατατάσσονται κατά τη χρονολογική σειρά υποβολής της αίτησης τους για υπαγωγή στο
Μητρώο.
3. Οι δικηγόροι που εγγράφονται στο Μητρώο ακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το σχεδιασμό του
οποίου εκπονεί το Τμήμα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης
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Ποιότητας και Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Ασύλου και
το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικές ενότητες σχετικές
με την Εισαγωγή στο Προσφυγικό Δίκαιο και τη Διαδικασία Ασύλου, Υπαγωγή σε Καθεστώς Προστασίας, Τεχνικές Συνέντευξης, Εκτίμηση Αποδεικτικών Στοιχείων,
Τεχνικές Συγγραφής αποφάσεων.
4. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου
ορίζεται ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας επιλογής,
προβλέπονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ρυθμίζονται τα διαδικαστικά θέματα. Στην ίδια απόφαση
περιλαμβάνεται ο αριθμός των δικηγόρων για τη συμπλήρωση του Μητρώου, καθώς και η κατανομή τους
ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου.
5. Το Μητρώο περιλαμβάνει και κατάλογο με ίσο αριθμό επιλαχόντων, οι οποίοι κατανέμονται ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου.
6. Οι δικηγόροι που εγγράφονται στο μητρώο, αποδέχονται την εγγραφή τους σε αυτό με σχετική δήλωση
τους προς την Υπηρεσία Ασύλου με την οποία αποδέχονται και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα.
Άρθρο 2
Υποχρεώσεις και Ευθύνη των Εισηγητών Βοηθών Χειριστών Ασύλου
1. Οι Εισηγητές - Βοηθοί Χειριστών Ασύλου (εφεξής
«Εισηγητές»), εκτός από την υποχρέωση τους για τήρηση
του απορρήτου σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κώδικα
Δικηγόρων (ν. 4194/2013), (Α’ 208), δεσμεύονται από
τις διατάξεις των άρθρων 49 και 65 του ν. 4375/2016
(Α’ 51), οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.
2. Οι Εισηγητές υποχρεούνται να απέχουν από την ανάληψη ή διεκπεραίωση οποιασδήποτε υπόθεσης, η οποία
έμμεσα ή άμεσα έρχεται σε σύγκρουση ή έχει συνάφεια
με τις υποθέσεις που αναλαμβάνουν με την εγγραφή
τους στο Μητρώο.
3. Οι Εισηγητές υποχρεούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και τις συγκεκριμένες
οδηγίες των αρμόδιων Προϊσταμένων της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασύλου, στην οποία υπηρετούν.
4. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης της
παραγράφου 2, η Υπηρεσία Ασύλου και/ή το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δύνανται να ζητήσουν
την αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστησαν από τις
πράξεις ή παραλείψεις του Εισηγητή.
Άρθρο 3
Διαγραφή από το Μητρώο Εισηγητών Βοηθών Χειριστών Ασύλου
1. Η διαγραφή από το Μητρώο πραγματοποιείται στις
εξής περιπτώσεις: α. μετά από αίτηση του δικηγόρου, β.
λόγω απώλειας ή αναστολής της δικηγορικής ιδιότητας
για οποιαδήποτε αιτία, γ. λόγω πειθαρχικής τιμωρίας του
δικηγόρου, δ. λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, ε. λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων της
παρούσας, στ. εάν συντρέχει αδικαιολόγητη άρνηση να
αναλάβει ανατεθείσα σε αυτόν υπόθεση.
2. Η διαγραφή πραγματοποιείται με απόφαση του
Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασύλου.
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Άρθρο 4
Ανάθεση Υποθέσεων
1. Οι υποθέσεις ανατίθενται στους Εισηγητές από τον
Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας
Ασύλου. Τα πρακτικά συνεντεύξεων των υποθέσεων, επί
των οποίων συντάσσεται εισήγηση, καθώς και άλλο σχετικό στοιχείο του φακέλου διαβιβάζονται στον Εισηγητή
εντός 48 ωρών από την ημερομηνία της συνέντευξης. Η
κατανομή των υποθέσεων λαμβάνει χώρα κατά τρόπο
ώστε να εξυπηρετείται η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων.
2. Ο κάθε Εισηγητής παραδίδει την εισήγησή του στον
αρμόδιο Προϊστάμενο το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες από την ανάθεση της υπόθεσης.
3. Οι εισηγητές παρίστανται κατά τη διενέργεια της
συνέντευξης και προτού ετοιμάσουν την εισήγησή τους,
θα πρέπει απαραίτητα να προβαίνουν στις παρακάτω
ενέργειες:
α. Επισταμένη μελέτη της συνέντευξης, καθώς και
οποιασδήποτε άλλης προσκομισθείσας από τον αιτούντα επιπρόσθετης πληροφορίας ή στοιχείου.
β. Διεξαγωγή αντικειμενικής και αμερόληπτης έρευνας
σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης, σε επικαιροποιημένες και έγκυρες
πηγές πληροφόρησης, μεταξύ των οποίων στην Κοινή
Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).
4. Στην εισήγηση θα πρέπει απαραιτήτως να γίνεται
αναφορά στους ισχυρισμούς του αιτούντος, οι οποίοι
θα αξιολογούνται ως προς την εσωτερική και εξωτερική
τους συνοχή, και να περιέχεται αιτιολογημένη πρόταση
του Εισηγητή ως προς την υπαγωγή ή μη του αιτούντος
σε καθεστώς διεθνούς προστασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 9777
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5981/29.11.2007 κοινής
απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Κανονισμός σπουδών ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β’ 2340).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 20 του
ν. 3105/2003 (Α’ 29) «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις».
2. Τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
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νων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές
διατάξεις».
3. Την υπ’ αρ. 3917/30.3.2006 απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής
Ανάπτυξης «Πρόγραμμα σπουδών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.) του ΟΤΕΚ»
(Β΄ 443).
4. Τον ν. 3270/2004 (Α’ 187) «Περί αρμοδιοτήτων
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θεμάτων τουρισμού», όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας
για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» (Α’ 16).
6. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Την υπ’ αρ. 13984/22.7.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού, Εμμανουήλ
Κόνσολα» (Β’ 3017).
9. Tο π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α’ 98), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 σε συνδυασμό
με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
11. Tην ανάγκη τροποποίησης της υπ΄αρ. 5981/
29.11.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης
(Β’ 2340) «Κανονισμός σπουδών ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ.», όπως
τροποποιήθηκε με την 4631/8.3.2019 (Β’ 929) όμοια απόφαση.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 8407/5.6.2020 εισήγηση
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,
αποφασίζουμε:
Ι. Την τροποποίηση της με υπ΄αρ. 5981/29.11.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης (Β’ 2340) «Κανονισμός σπουδών ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ.», ως ακολούθως:
1. Στο τέλος του άρθρου 6 προστίθεται εδάφιο ως
ακολούθως:
«Σπουδαστές, οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού
έτους 2019-2020 λόγω των έκτακτων συνθηκών που
δημιουργήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού
COVID -19 έχουν δικαίωμα πραγματοποίησής της εντός
ενός επιπλέον ακαδημαϊκού έτους»
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η 5981/29.11.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Κανονισμός σπουδών
ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β’ 2340).
ΙΙΙ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020
Οι Υπουργοί
Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Υφυπουργός
Τουρισμού

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
Ι

Αριθμ. 9776
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12315/7.11.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης
«Κανονισμός σπουδών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β’ 2156).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4186/
2013, όπως ισχύει.
2. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 112).
3. Τον ν. 3270/2004 «Περί αρμοδιοτήτων Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θεμάτων τουρισμού», όπως
ισχύει (Α’ 187).
4. Το άρθρο 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας
για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» (Α’16).
5. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Την υπ’ αρ. 13984/22.7.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού, Εμμανουήλ
Κόνσολα» (Β’ 3017).
8. Tο π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 σε συνδυασμό
με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
10. Tην ανάγκη τροποποίησης της 12315/7.11.2007
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Κανονισμός
σπουδών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β’ 2156).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8433/5.6.2020 εισήγηση
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της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,
αποφασίζουμε:
Ι. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της υπ’
αρ. 12315/7.11.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής
Ανάπτυξης «Κανονισμός σπουδών των Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β’ 2156), προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Καταρτιζόμενοι, οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν
πρακτική άσκηση το έτος κατάρτισης 2019-2020 λόγω
των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την
πανδημία του κορωνοϊού COVID - 19 έχουν δικαίωμα
πραγματοποίησής της, εντός ενός επιπλέον έτους».
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 12315/7.11.2007 κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Κανονισμός σπουδών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του
Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β’ 2156).
ΙΙΙ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020
Οι Υπουργοί
Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Υφυπουργός
Τουρισμού

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
Ι

Αριθμ. 9775
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12360/12.7.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού (Β΄ 2532).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 710/1977 «Περί Ξεναγών» (Α’ 283), όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 36 του ν. 3105/2003 «Τουριστική Εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και
άλλες διατάξεις» (Α’ 29), όπως ισχύει.
3. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112).
4. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Την υπ’ αρ. 13984/22.7.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού Εμμανουήλ
Κόνσολα» (Β΄ 3017).
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7. Τις διατάξεις της τροποποιούμενης υπ’ αρ. 12360/
12.7.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας.
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών του
Υπουργείου Τουρισμού» (Β΄ 2532), όπως αυτή ισχύει.
8. Την από 2.6.2020 συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής
Επιστημονικής Επιτροπής (άρθ. 70 του ν. 4443/2016).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’
αρ. 9121/17.6.2020 εισήγηση του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143) όπως ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:
1. Την αντικατάσταση των στοιχείων 3 και 4 της παραγράφου Δ του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 12360/12.7.2017
κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας. Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Τουρισμού (Β΄ 2532) ως ακολούθως:
«Άρθρο 10
Δ. Εξετάσεις - Εξεταστικές Περίοδοι Βαθμολογία.
..................................................................................
3. Σπουδαστής, που για οποιονδήποτε λόγο δεν προσήλθε σε εξέταση μαθήματος ή απέτυχε στην γραπτή
εξέταση, μπορεί να εξεταστεί σε 2 (δύο) επαναληπτικές
εξετάσεις ανά μάθημα, οι οποίες διενεργούνται με ευθύνη του Προϊσταμένου της Σχολής κατά την έναρξη
και την λήξη του επόμενου εκπαιδευτικού έτους. Ειδικότερα, σπουδαστής στο τέλος του δεύτερου έτους των
σπουδών του μπορεί να εξετασθεί σε ετήσιο μάθημα
του πρώτου ή του δευτέρου έτους, στο οποίο έχει εξεταστεί και αποτύχει για το μεν μάθημα του πρώτου έτους
τρείς φορές για το δε μάθημα του δεύτερου έτους δύο
φορές, σε μία επί τούτω οριζόμενη τριμελή επιτροπή
εξέτασης. Η τριμελής επιτροπή εξέτασης αποτελείται
από μέλη Δ.Ε.Π. ή από ερευνητές ερευνητικών κέντρων
αναγνωρισμένων, που ορίζονται ως μέλη της από κοινού
από τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής (άρθ. 70
του ν. 4443/2016) και από τον Διευθυντή της Σχολής Ξεναγών. Η ημερομηνία των προς εξέταση οφειλόμενων
μαθημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα από
την τελευταία αποτυχημένη εξέταση του σπουδαστή
στο μάθημα. Η δυνατότητα του προηγουμένου εδαφίου δίνεται σε δευτεροετείς σπουδαστές που από τα 18
συνολικά μαθήματα του πρώτου και του δεύτερου έτους
έχουν αποτύχει συνολικά σε έως τρία ετήσια μαθήματα.
4. Σπουδαστής αποτυχών στην επανεξέτασή του σε
μάθημα από την ως άνω τριμελή επιτροπή απορρίπτεται,
διατηρεί όμως το δικαίωμα επανεγγραφής στην Σχολή
φοίτησής του, κατά την αμέσως επόμενη και μόνον εκπαιδευτική περίοδο εφόσον έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα θεωρητικής διδασκαλίας και εκπαιδευτικών
εκδρομών, με την υποχρέωση παρακολούθησης και
εξέτασης στο μάθημα ή στα μαθήματα που έχει απορριφθεί».
2. Την αντικατάσταση στοιχείου 3 της παραγράφου
Ε΄ του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 12360/12.7.2017 κοινής
απόφασης των Υπουργών Παιδείας. Έρευνας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού (Β΄ 2532) ως ακολούθως:
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«Άρθρο 10
Ε. Προφορικές Διπλωματικές Εξετάσεις
..................................................................................
3. Οι προφορικές διπλωματικές εξετάσεις διενεργούνται από τριμελή εξεταστική επιτροπή, που συγκροτείται
με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, αποτελούμενη
από ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή ερευνητή ειδικότητας Αρχαιολογίας, ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή ερευνητή ειδικότητας ιστορίας
και ένα ξεναγό. Τα μέλη της επιτροπής, που είναι αρμόδια
για τις προφορικές διπλωματικές εξετάσεις των Σχολών
Ξεναγών ορίζονται κατόπιν πρόσκλησης από το αρμόδιο
Τμήμα του Υπουργείου Τουρισμού προς τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τα σχετικά Ερευνητικά Κέντρα. Αν
τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα
δεν ανταποκριθούν εντός των τιθεμένων προθεσμιών
και δεν προτείνουν μέλη τους, η Επιστημονική Επιτροπή
(άρθ. 70 του ν. 4443/2016) αναλαμβάνει να προτείνει τα
τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για την συγκρότηση
της επιτροπής των προφορικών διπλωματικών εξετάσεων, σε έσχατη δε περίπτωση η ίδια η Επιστημονική
Επιτροπή διεξάγει τις προφορικές εξετάσεις είτε με τα
τακτικά της μέλη, είτε με τα αναπληρωματικά».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020
Οι Υπουργοί
Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Υφυπουργός
Τουρισμού

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ.478/2.3.ακ.
(6)
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΤΕΚ 1058/18.05.2018
(Β’ 1998) πράξης επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια
Ιστορία» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
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 (Α’ 266) «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του
ν. 4386/2016 (Α’ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν.
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,
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
5. Την εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 42777/Ζ1/14.03.2018 Ίδρυση Επανίδρυση Π.Μ.Σ. σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α’ 114).
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6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189), όπως ισχύουν.
7. Την υπ’ αρ. 140286/Ζ1 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίουορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της Διοικούσας
Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»
(ΥΟΔΔ 721).
8. Το υπ΄αρ. 167/23.04.2020 πρακτικό της Κοσμητείας
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου,
9. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 478/11.06.2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.
10. Το υπ΄αρ. 80791/Ζ1/25.06.2020 έγγραφο του
Υπουργείου 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 Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΤΕΚ 1058/18.05.2018
(Β΄ 1998) πράξης επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Ιστορία» στη
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Ιστορία» σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (Α’ 114) και τις διατάξεις του ν. 2552/1997
(Α’ 266), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
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 του 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.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές
και οι φοιτήτριες 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 κ.λπ.) 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.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στη «Δημόσια Ιστορία» (ΔΙΣ). Ο τίτλος θα απονέμεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Δημόσια Ιστορία» γίνονται δεκτοί:
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 αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με το άρθρο 34
του ν. 4485/2017).
Η διδασκαλία διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα.
Για την επιτυχή, ωστόσο, παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων του Π.Μ.Σ. είναι χρήσιμη η γνώση της
αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «Δημόσια Ιστορία» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν
δέκα (10) θεματικές ενότητες (οι οποίες μπορούν να
αυξηθούν με απόφαση των αρμοδίων οργάνων) και
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική
διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι
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δύο (2) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS)
που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS (30 ECTS
ανά εξάμηνο).
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών έχει ως
εξής:
1ο Εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Εισαγωγή στη δημόσια ιστορία
(Y, 10 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:
• Η δημόσια ιστορία ως διακριτό πεδίο επιστημονικής
εξειδίκευσης
• Η ιστορία ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν
• Ιστορία, μνήμη και συλλογικές ταυτότητες
• Η ιστορία στη δημόσια σφαίρα και οι πολιτικές χρήσεις του παρελθόντος
Θεματική Ενότητα: Θεωρίες της ιστορίας και ιστοριογραφία (Y, 10 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:
• Η συγγραφή της ιστορίας στον 19ο αι.: ιστορισμός,
εθνικές ιστοριογραφίες, θετικιστική σχολή
• Οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία στο πρώτο μισό του 20ού αι.: Σχολή των Annales, οικονομική
ιστορία, μαρξιστική ιστοριογραφία
• Σύγχρονα ρεύματα στην ιστορική επιστήμη
• Ιστορία και κοινωνικές επιστήμες
• Η ελληνική ιστοριογραφία στον 19ο και τον 20ό αι.
Θεματική Ενότητα: Ιστορία και πηγές (Y, 10 ECTS), με
γνωστικά αντικείμενα:
• Είδη και εντοπισμός πηγών
• Προσέγγιση και ανάλυση πηγών
• Προφορική ιστορία
• Πηγές και δημόσια ιστορία
2ο Εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Ιστορία και Εκπαίδευση (Y, 10
ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:
• Αναλυτικά προγράμματα ιστορίας
• Διαμάχες για εγχειρίδια σχολικής ιστορίας
• Διδακτικά σενάρια Ιστορίας
• Διεθνείς ενώσεις για την ιστορική εκπαίδευση
Θεματική Ενότητα: Ιστορία και ΜΜΕ (Y, 10 ECTS), με
γνωστικά αντικείμενα:
• 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)
Θεματική Ενότητα: Ιστορία και χώρος (Y, 10 ECTS), με
γνωστικά αντικείμενα:
• Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της πόλης
• Τοπική ιστορία και ιστορία του «τοπικού»
• Χώρος και προφορική ιστορία
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• Χώρος και μνήμη
• Πολιτικές του πολιτισμού, πολιτιστική κληρονομιά
και χώρος
3ο Εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Ιστορία και κρατικοί θεσμοί (Y, 10
ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:
• Η τελετουργία ως μέσο σφυρηλάτησης της επίσημης
ιστορίας
• Το μουσείο ως μηχανισμός διάπλασης του ιδανικού
πολίτη
• Μνημεία και ονοματοθεσίες: η κατασκευή του εθνικού τοπίου
• Νομοθεσία και Ιστορία
Θεματική Ενότητα: Προφορική ιστορία (Y, 10 ECTS),
με γνωστικά αντικείμενα:
• Η προφορική ιστορία ως διακριτό πεδίο επιστημονικής εξειδίκευσης
• Η προφορική ιστορία ως ερευνητική μεθοδολογία
• Εφαρμογές της προφορικής ιστορίας/Η προφορική
ιστορία στην πράξη
Θεματική Ενότητα: Ιστορία και κινηματογράφος
(Ε, 10 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:
• Διαχρονική σχέση ιστορίας και κινηματογράφου
• Η ιδιαίτερη δυναμική του κινηματογραφικού μέσου
• Ο κινηματογράφος ως φορέας διαμόρφωσης ιστορικής συνείδησης
Θεματική Ενότητα: H Δημόσια Ιστορία στην ψηφιακή
εποχή (Ε, 10 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:
• Το παρελθόν στον κυβερνοχώρο
• Ψηφιακή αναμεσοποίηση και Δημόσια Ιστορία
• Κοινωνικά δίκτυα, πληθοπορισμός (crowdsourcing),
ανοιχτός κώδικας, creative commons και Δημόσια Ιστορία
4ο Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Y, 30 ECTS)
Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση εννέα (9)
Θεματικών Ενοτήτων από τις δέκα (10) ή, μελλοντικά, περισσοτέρων του προγράμματος. Το θέμα της θα πρέπει
να αφορά ζητήματα σχετικά με τις Θεματικές Ενότητες
και τους επιμέρους άξονες που τις συγκροτούν. Η Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να βασίζεται σε πρωτογενή
έρευνα ή σε πρωτότυπη κριτική ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας.
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
άρθ. 36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 242
του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και της παρ. 2 του άρθ. 171 του
ν. 4635/2019 (Α’ 167). Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο
Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή
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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).

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί 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 εγγεγραμμένων φοιτητών του Προγράμματος.
Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση 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, 26 Ιουνίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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