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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων» 

 

 
Το Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου ςε ςυνεργαςία  με τα Κζντρα Δια Βίου Μάκθςθσ TASEIS ςτο πλαίςιο 
των δραςτθριοτιτων τουσ ςτον τομζα τθσ δια βίου μάκθςθσ οργανϊνουν και υλοποιοφν 
επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειασ 423 ωρϊν που παρζχει εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςτθ 
Διοίκθςθ Ρολιτιςτικϊν Μονάδων.  Στόχοσ του προγράμματοσ είναι να ενιςχφςει τουσ 
ανκρϊπουσ που ςτελεχϊνουν ι πρόκειται να ςτελεχϊςουν τθ διοίκθςθ ςε μεγάλουσ ι 
μικροφσ οργανιςμοφσ ςτον κλάδο του πολιτιςμοφ τθσ χϊρασ, προκειμζνου να αποκτιςουν 
όλεσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ γφρω από τον τρόπο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ  ενόσ 
πολιτιςτικοφ οργανιςμοφ. 

 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευκφνεται: 
 

 ςε απόφοιτουσ ΑΕΙ & ΑΤΕΙ 

 Σε οποιονδιποτε επικυμεί να ξεκινιςει τθν ςταδιοδρομία του ςτον κλάδο τθσ 
Ρολιτιςτικισ Διαχείριςθσ. 

 Σε όςουσ επικυμοφν να επικαιροποιιςουν τισ γνϊςεισ τουσ πάνω ςε κζματα 
Διοίκθςθσ Ρολιτιςμικϊν Μονάδων 

 Σε οποιονδιποτε επικυμεί να αποκτιςει επιπλζον μοριοδότθςθ για τθν ζνταξθ του 
ςτο εκπαιδευτικό δυναμικό φορζων μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

 
Θ επιλογι των εκπαιδευόμενων κα γίνεται μζςω ςυνεντεφξεων και με κριτιρια τθν 
επαγγελματικι και εκπαιδευτικι τουσ εμπειρία. 

 
Το περίγραμμα ακολουκεί τθ μικτι μεκοδολογίασ μάκθςθσ, θ οποία περιλαμβάνει: 
 
1) 24 ϊρεσ ςφγχρονθσ διδαςκαλίασ δια ηϊςθσ (ςε τάξθ) 
2) 36 ϊρεσ ςφγχρονθσ διδαςκαλίασ μζςω πλατφόρμασ τθλεκπαίδευςθσ. 
3) 312 ϊρεσ αςφγχρονθσ διδαςκαλίασ. 
4) 60 ϊρεσ για τθν εκπόνθςθ εργαςίασ 
 
Με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, χορθγείται Ριςτοποιθτικό Επιμόρφωςθσ  

Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ:  Κακθγθτισ Δθμιτρθσ Λαγόσ, Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, 
Σχολι Επιςτθμϊν τθσ Διοίκθςθσ, Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου 

Ακαδθμαϊκι Υπεφκυνθ: Μαρία Μαυρι, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια – Αντιπρφτανθσ  Ραν/μίου 
Αιγαίου, Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Σχολι Επιςτθμϊν τθσ Διοίκθςθσ 
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Ρλθροφορίεσ & Εγγραφζσ:  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αναηθτιςουν επιπλζον πλθροφορίεσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ 
του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου (kedivim.aegean.gr) και τθσ ιςτοςελίδασ του ΚΔΒΜ 
Taseis (www.taseism.gr) ι ςτα τθλζφωνα του Taseis ΚΔΒΜ 2103310240 & 2103310241 
(ωράριο επικοινωνίασ: 9.00 – 17.00).  

Αίτθςθ: 

Συμπλθρϊςτε τθν θλεκτρονικι αίτθςθ κάνοντασ κλικ ΕΔΩ 

Λιξθ περιόδου εγγραφϊν:  09/10/2020 
Ζναρξθ προγράμματοσ: 19/10/2020 
Ρερίοδοσ Μακθμάτων: 19/10/2020 – 31/03/2021 

Κόςτοσ: 600 ευρϊ 

Αντικείμενο & Σκοπόσ Ρρογράμματοσ 

Αντικείμενο του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ είναι θ παροχι εξειδικευμζνων γνϊςεων ςτθ 
Διοίκθςθ Ρολιτιςμικϊν Μονάδων.   

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςκοπόσ  του προγράμματοσ είναι να ενιςχφει τουσ ανκρϊπουσ που 
ςτελεχϊνουν ι πρόκειται να ςτελεχϊςουν τθ διοίκθςθ ςε μεγάλουσ ι μικροφσ οργανιςμοφσ 
ςτον κλάδο του πολιτιςμοφ, προκειμζνου να αποκτιςουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ γφρω  
τον τρόπο οργάνωςισ και διοίκθςθσ  ενόσ πολιτιςτικοφ οργανιςμοφ, τισ λειτουργίεσ του και 
τισ ιδιαιτερότθτζσ του πολιτιςτικοφ προϊόντοσ και των πολιτιςτικϊν υπθρεςιϊν  και να είναι 
ςε κζςθ να διαμορφϊςουν μια ςφγχρονθ ςτρατθγικι ανάπτυξθσ με ταυτόχρονθ προςιλωςθ 
ςτουσ οικονομικοφσ και κοινωνικοφσ ςτόχουσ, να ακολουκοφν ςφγχρονα μοντζλα διοίκθςθσ 
και βζλτιςτθσ αξιοποίθςθσ και ανάπτυξθσ όλων των πόρων του οργανιςμοφ και να ζρκουν ςε 
επαφι με όλεσ τισ ςφγχρονεσ τάςεισ ςτο πολιτιςτικό management.  

Τα μακιματα επικεντρϊνονται ακόμθ ςτθν ζννοια τθσ αξιοποίθςθσ τθσ πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ, τθν γνωριμίασ με το νομικό πλαίςιο κακϊσ επίςθσ και ςτθν οργάνωςθ και 
διαχείριςθ επιμζρουσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν επικοινωνίασ 
και τθν μελζτθ και διεφρυνςθ κοινοφ. 

 

Μακθςιακοί Στόχοι Ρρογράμματοσ 

Με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, οι  επιμορφοφμενοι κα ζχουν καλφψει τουσ 
ακόλουκουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ: 

 Τισ βαςικζσ ζννοιεσ του Ρολιτιςμοφ και τθσ Κουλτοφρασ 

http://kedivim.aegean.gr/
http://www.taseism.gr/
https://forms.gle/j7rjsGZ2dFuUfTd96
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 Τισ βαςικζσ ζννοιεσ για τθν Οργάνωςθ / λειτουργία / διαχείριςθ πολιτιςτικϊν 
οργανιςμϊν 

 Τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι μιασ αποτελεςματικισ ςτρατθγικισ διοίκθςθσ για τθν 
προϊκθςθ των υπθρεςιϊν ενόσ πολιτιςτικοφ οργανιςμοφ. 

 Τισ οικονομικζσ ζννοιεσ γφρω από τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα των 
πολιτιςτικϊν οργανιςμϊν 

 Τθ  χρθματοδότθςθ Ρολιτιςτικϊν Οργανϊςεων - Ρολιτιςτικϊν Εκδθλϊςεων 

 Το κεςμικό/νομικό πλαίςιο διαχείριςθσ πολιτιςτικϊν μονάδων και των ςχετικϊν 
νόμων και οδθγιϊν. 

 Τα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και τθν εφαρμογι τουσ   ςε ζναν οργανιςμό 
 

ΙΙ.   Πςον αφορά ςτισ δεξιότθτεσ κα είναι ικανοί: 

 Να κατανοοφν τθν οργανωτικι και διοικθτικι δομι. 

 Να αναλφουν τθν οργανωτικι και λειτουργικι δομι των  πολιτιςτικϊν μονάδων 

 Να εφαρμόηουν μεκόδουσ και τεχνικζσ διαχείριςθσ των πολιτιςτικϊν μονάδων.  

  Να αξιολογοφν τον τρόπο λειτουργίασ και αποτελεςματικισ διαχείριςθσ  των  
πολιτιςτικϊν μονάδων  

 

ΙΙΙ.   Πςον αφορά ςτισ κετικζσ ςτάςεισ κα είναι ςε κζςθ να υιοκετοφν: 

 Τθν φιλοςοφία του ςφγχρονου Management ςτο χϊρο των πολιτιςτικϊν  μονάδων. 

 Μια φιλικι και με απόλυτθ κατανόθςθ και φροντίδα, ςτάςθ απζναντι ςτον πελάτθ. 

 Μία ςτάςθ εμπιςτοςφνθσ και ςυλλογικότθτασ με τα μζλθ τθσ ομάδασ τουσ. 

 

Οι ανάγκεσ που κα καλφψει το πρόγραμμα είναι θ περαιτζρω βελτίωςθ των εργαςιακϊν 
προςόντων και θ ανάδειξθ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων των εκπαιδευομζνων, που 
μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτθ διοίκθςθ  μιασ πολιτιςμικισ μονάδασ τόςο ςτον ιδιωτικό όςο 
και ςτο δθμόςιο τομζα τθσ οικονομικισ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Αυτό 
επιτυγχάνεται τόςο ςε προςωπικό, όςο και επαγγελματικό επίπεδο, κακότι οι 
εκπαιδευόμενοι κα ζχουν αποκτιςει τισ απαραίτθτεσ εκείνεσ γνϊςεισ και κα ζχουν 
αναπτφξει τισ επιπλζον  δεξιότθτεσ, κακϊσ και τισ κετικζσ ςτάςεισ, ςχετικά με το αντικείμενο 
του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και τθν ομαδικι τουσ ςυνεργαςία, οι οποίεσ κα τουσ 
προςδϊςουν  ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτον επαγγελματικό τουσ προςανατολιςμό.  
 
Θ εκπαιδευτικι μεκοδολογία του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ είναι ο  ςυνδυαςμόσ των 
εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν, όπωσ: Δια ηϊςθσ Ειςιγθςθ - Διάλογοσ μζςω διαδικτφου και forum  
– Ατομικζσ/ομαδικζσ αςκιςεισ - Ραιχνίδια ρόλων δια ηϊςθσ – Εκπαιδευτικζσ ταινίεσ  - 
χρθςιμοποίθςθ ψυχοκαταγραφικϊν εργαλείων τα οποία αποτυπϊνουν τισ προτιμϊμενεσ 
τυπολογίεσ ςυμπεριφορϊν των πελατϊν και προτείνουν κατάλλθλεσ λφςεισ.  
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Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ Ρρογράμματοσ  

Το πρόγραμμα ακολουκεί τθ μεικτι μεκοδολογίασ μάκθςθσ, θ οποία περιλαμβάνει τισ 
ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ: 

 21 ϊρεσ διδαςκαλίασ (3 ϊρεσ/ενότθτα) με τουσ ειςθγθτζσ, που παρακολουκοφνται δια 
ηϊςθσ ςτθν ζναρξθ του προγράμματοσ. 

 63 ϊρεσ διδαςκαλίασ (9 ϊρεσ/ενότθτα) με τουσ ειςθγθτζσ που παρακολουκοφνται εξ’ 
αποςτάςεωσ, μζςω πλατφόρμασ τθλεκπαίδευςθσ. 

 252 ϊρεσ αςφγχρονθσ διδαςκαλίασ (36 ϊρεσ/ενότθτα) 

 90 ϊρεσ για τθν εκπόνθςθ εργαςίασ. 

 
Με τθν ολοκλιρωςθ του Ρρογράμματοσ, χορθγείται «Ριςτοποιθτικό Επιμόρφωςθσ» από 
το Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιςτοποιθμζνοσ φορζασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ 
αρικμό απόφαςθ 22312/15-10-2008 από τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ 
προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ζχει προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ για τθν πιςτοποίθςθ και τθ μοριοδότθςθ των προγραμμάτων του από τουσ 
αρμόδιουσ ςτθν Ελλάδα φορείσ. Το Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου, ακολουκϊντασ το Ευρωπαϊκό 
Ρλαίςιο Ριςτοποίθςθσ  τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ, απονζμει εκτόσ από το «Ριςτοποιθτικό 
Επιμόρφωςθσ» επίςθσ και «Συμπλιρωμα Ριςτοποιθτικοφ», ςτο οποίο αναγράφονται 
αναλυτικά, μεταξφ άλλων, τα γνωςτικά αντικείμενα ςτα οποία ςυμμετείχε ο/θ 
επιμορφοφμενοσ/θ, οι ϊρεσ επιμόρφωςθσ που ολοκλιρωςε, κακϊσ και οι Ριςτωτικζσ 
Μονάδεσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ECVET)  που διαςφαλίηονται και 
τισ οποίεσ μπορεί να «μεταφζρει» προσ αναγνϊριςθ από εκπαιδευτικοφσ ι/και 
επαγγελματικοφσ φορείσ τθσ Ευρϊπθσ. 

Επίςθσ, ορίηεται ότι κάκε ϊρα επιμόρφωςθσ αντιςτοιχεί ςε  0,05 μονάδεσ ECVET. 
 
Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ ακολουκεί τθ μεκοδολογία που υποςτθρίηει τθν Δια Ηϊςθσ και 
Εξ Αποςτάςεωσ θλεκτρονικι μάκθςθ. Θ διδαςκαλία μζςω ςυςτιματοσ αςφγχρονθσ 
τθλεκπαίδευςθσ βαςίηεται κυρίωσ ςτθν αςφγχρονθ μελζτθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ και 
ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί ςε μεγάλο βακμό θ αυτονομία 
του/τθσ εκπαιδευόμενου/θσ. Πμωσ ςυμπλθρωματικά και με βάςθ τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, 
κατά περίπτωςθ πραγματοποιείται και ςφγχρονθ μάκθςθ μζςω ςυςτιματοσ ςφγχρονθσ 
τθλεκπαίδευςθσ.  

Θ διανομι του εκπαιδευτικοφ και υποςτθρικτικοφ υλικοφ γίνεται ςταδιακά και ςε τακτικι 
βάςθ. Το εκπαιδευτικό υλικό κα βρίςκεται on-line, ςε ψθφιακι μορφι, ενϊ παράλλθλα 
δίνεται θ δυνατότθτα τοπικισ αποκικευςισ του. Είναι εφκολα εκτυπϊςιμο για τουσ χριςτεσ 
που προτιμοφν το ζντυπο υλικό, ενϊ υποςτθρίηεται θ δθμιουργία και αξιοποίθςθ 
πολυμεςικοφ υλικοφ ςε ςυνεργαςία με τθν ομάδα υποςτιριξθσ e-learning τθσ 
ςυνεργαηόμενθσ εταιρείασ. Επιπλζον, προςφζρεται θ δυνατότθτα ανάρτθςθσ υλικοφ και 
εργαςιϊν από τθν πλευρά των επιμορφοφμενων προσ αξιολόγθςθ. 
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Οι διδάςκοντεσ/ουςεσ  
 

 ΔΕΣΡΟΙΝΑ ΚΑΤΑΡΟΤΘ, ΕΡ. ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΡΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΡΑΝΙΚΟΥ, ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΡΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΟΣ, ΑΦΥΡΘΕΤΘΣΑΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΡΑΤΩΝ 

 ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΛΑΓΟΣ, ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

Ρερίγραμμα Φλθσ 
 

Διδακτικι Ενότθτα  1 

Τίτλοσ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ: 

 

 

1. Θ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
2. ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΑ 
3. Θ ΕΝΝΟΙΑ ΤΘΣ ΤΕΧΝΘΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΘΣ 

ΔΘΜΙΟΥΓΙΑΣ  
4. Θ ΤΕΧΝΘ ΩΣ ΡΟΙΟΝ ΜΑΗΙΚΘΣ ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘΣ 
5. Θ ΜΑΗΙΚΘ ΚΟΥΛΤΟΥΑ ΚΑΙ Θ ΥΨΘΛΘ ΤΕΧΝΘ.  
6. ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ ΤΟΥ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΡΟΙΟΝΤΟΣ 
7. ΟΙ ΔΘΜΙΟΥΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 
8. ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ – ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΕΣ 

Διδάςκοντεσ/ουςεσ ΔΕΣΡΟΙΝΑ ΚΑΤΑΡΟΤΘ, ΕΡ. ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΡΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Διδακτικι Ενότθτα  2 

Τίτλοσ ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΘΣ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ ΣΤΟΝ 
ΡΟΛΙΤΙΣΜΟ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ: 

 

 

1. ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΖΝΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΘΣ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ 

2. ΑΝΑΛΥΣΘ ΤΟΥ ΡΕΔΙΟΥ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΘΣ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ 
ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ  

3. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΘΣ  
ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ  

4. Θ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘ ΣΤΟΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟ 
5. ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 

Διδάςκοντεσ/ουςεσ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΟΣ, ΑΦΥΡΘΕΤΘΣΑΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ 
ΡΑΤΩΝ 
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Διδακτικι Ενότθτα  3 

Τίτλοσ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΣΘ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ: 

 

 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 
2. ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΚΑΙ ΟΓΑΝΩΣΘ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΕΩΝ 
3. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ 
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΟΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ 
5. ΚΕΔΟΣΚΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΘ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΡΟΙ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  
6. ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ  ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ ΕΝΟΣ 

ΡΟΛΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Διδάςκοντεσ/ουςεσ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΡΑΝΙΚΟΥ, ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΡΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Διδακτικι Ενότθτα  4 

Τίτλοσ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΘΓΕΣΙΑ & ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ: 

 

 

1. ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  
2. ΟΓΑΝΩΣΘ  
3. ΣΤΕΛΕΧΩΣΘ 
4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  
5. ΕΛΕΓΧΟΣ 
6. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ  
7. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΡΟΔΟΣΘΣ 
8.  ΟΓΑΝΩΣΙΑΚΘ ΚΟΥΛΤΟΥΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΘΝ 

ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Διδάςκοντεσ/ουςεσ ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΛΑΓΟΣ, ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Διδακτικι Ενότθτα  5 

Τίτλοσ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘ ΚΛΘΟΝΟΜΙΑ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ: 

 

1. ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘ ΚΛΘΟΝΟΜΙΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΣΜΟΙ 
2. ΔΙΕΘΝΘΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΘΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΘΣ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘΣ ΚΛΘΟΝΟΜΙΑΣ 
3. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
4. Θ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘ ΚΛΘΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑ   



                                            

 

 

 
7 

5. ΡΟΒΟΛΘ ΚΑΙ  ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘΣ 
ΚΛΘΟΝΟΜΙΑΣ 

6. ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΣ  KAI ΑΝΑΡΤΥΞΘ 
7.  ΕΥΩΡΑΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΙΕΣ 

ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

Διδάςκοντεσ/ουςεσ ΔΕΣΡΟΙΝΑ ΚΑΤΑΡΟΤΘ, ΕΡ. ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΡΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Διδακτικι Ενότθτα  6 

Τίτλοσ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ ΚΑΙ MARKETING 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ: 

 

 

1. ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΥΣ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ 
ΟΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

2. ΑΝΑΛΥΣΘ SWOT  
3. ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
4. ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ MARKETING. ΤΙΜΟΛΟΓΘΣΘ, 

ΡΟΩΘΘΣΘ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
5. ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΘΝ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘ 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Διδάςκοντεσ/ουςεσ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΡΑΝΙΚΟΥ, ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΡΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Διδακτικι Ενότθτα  7 

Τίτλοσ ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΕΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
MANAGEMENT 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ: 

 

1. ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΣ & ΤΟΥΙΣΤΙΚΘ 
ΑΝΑΡΤΥΞΘ 

2. ΤΟΡΟΙ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘΣ 
ΚΛΘΟΝΟΜΙΑΣ – Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ  
ΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ  

3.  ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΤΟΡΙΚΘ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΙΑ 
ΑΝΑΡΤΥΞΘ 

Διδάςκοντεσ/ουςεσ ΔΕΣΡΟΙΝΑ ΚΑΤΑΡΟΤΘ, ΕΡ. ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ ΡΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Ραροχζσ 

 πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ, 
 ςθμειϊςεισ ςε ψθφιακι μορφι, 
 δυνατότθτα ζνταξθσ ςτο ΛΑΕΚ 
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Γραμματειακι υποςτιριξθ - Ρλθροφορίεσ  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αναηθτιςουν επιπλζον πλθροφορίεσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ 
του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου (http://kedivim.aegean.gr/) και τθσ ιςτοςελίδασ 
του Taseis ΚΔΒΜ ( www.taseism.gr ) ι ςτα τθλζφωνα του Taseis 2103310240 & 2103310241 
(ωράριο επικοινωνίασ: 9.00 – 17.00)  
 

 

Δίδακτρα & Εκπτωτικι Ρολιτικι 

Το κόςτοσ του προγράμματοσ ανζρχεται ςτα 600 ευρϊ.  

Θ εκπτωτικι πολιτικι διαμορφϊνει τισ τελικζσ τιμζσ ωσ εξισ: 

1. Οι φοιτθτζσ ΑΕΙ-ΑΤΕΙ θ άλλου  μεταδευτεροβάκμιου  εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ, 
Δθμόςιου ι Ιδιωτικοφ, δικαιοφνται ζκπτωςθσ 5% επί του ςυνολικοφ ποςοφ 

2.  Αν εγγραφοφν δφο ι περιςςότερα άτομα πρϊτου βακμοφ ςυγγζνειασ ςτο ίδιο 
πρόγραμμα, δίνεται ζκπτωςθ 10% ςτθ δεφτερθ, τρίτθ και πλζον εγγραφι.  

3. Οι άνεργοι επωφελοφνται ζκπτωςθσ 10% 
4. Στισ early entry εγγραφζσ παρζχεται 10% ζκπτωςθ, ανεξάρτθτα από τισ άλλεσ 

πικανζσ εκπτϊςεισ.  
5. Στθν εφάπαξ καταβολι διδάκτρων, με τθν εγγραφι, υπολογίηεται ζκπτωςθ 7% 

ΤΑΡΕΗΙΚΟΣ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ για τθν κατάκεςθ διδάκτρων: 
Eurobank :  00260105320200331774 
IBAN: GR3002601050000320200331774 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: TASEIS MANAGEMΕNET ΕΡΕ 

Το αποδεικτικό κατάκεςθσ κα πρζπει να αποςτζλλεται ςτο email info@taseism.gr  τθν θμζρα 
κατάκεςθσ με κζμα «ΕΓΓΑΦΘ –ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΡΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ» 

Ραρακαλοφμε πριν τθν οποιαδιποτε κατάκεςθ διδάκτρων να ζχετε επικοινωνιςει με τον 
εκπαιδευτικό φορζα τθλεφωνικά για επιβεβαίωςθ φπαρξθσ διακεςιμότθτασ και κράτθςθσ 
κζςθσ.  

 

 

http://kedivim.aegean.gr/
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