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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων» 

21,3 μονάδες ECVET | 2 μόρια 

 

 

 
 
 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία  με τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης TASEIS στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνουν και 
υλοποιούν επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 426 ωρών που παρέχει εξειδικευμένες 
γνώσεις στη Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων.  Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει 
τους ανθρώπους που στελεχώνουν ή πρόκειται να στελεχώσουν τη διοίκηση σε μεγάλους ή 
μικρούς οργανισμούς στον κλάδο του πολιτισμού της χώρας, προκειμένου να αποκτήσουν 
όλες τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης  ενός 
πολιτιστικού οργανισμού. 

 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται: 
 

• σε απόφοιτους ΑΕΙ & ΑΤΕΙ 

• Σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει την σταδιοδρομία του στον κλάδο της 

Πολιτιστικής Διαχείρισης. 

• Σε όσους επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους πάνω σε θέματα Διοίκησης 

Πολιτισμικών Μονάδων 

• Σε οποιονδήποτε επιθυμεί να αποκτήσει επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη του στο 

εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Το πρόγραμμα ακολουθεί τη μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση (e-

learning), η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

• 84 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας (12 ώρες/ενότητα, δηλαδή ένα 3ωρο 

την εβδομάδα) με τους εισηγητές να παραδίδουν μάθημα μέσω πλατφόρμας 

τηλεκπαίδευσης.  

• 252 ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας (36 ώρες/ενότητα) 

Ο εκπαιδευόμενος μελετά προτεινόμενο υλικό και πηγές, σε δικό του τόπο αλλά και 

χρόνο. 
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• 90 ώρες για την εκπόνηση εργασίας. 

Η εργασία είναι κείμενο από 3.000 μέχρι 5.000 λέξεων, δηλώνεται το πρώτο δίμηνο από 

την έναρξη του προγράμματος και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν  να ξεκινήσουν την 

εκπόνησή της, η οποία πρέπει να παραδοθεί στον διδάσκοντα για αξιολόγηση δέκα 

μέρες πριν τη λήξη του προγράμματος. Ο διδάσκων μέχρι τη λήξη του προγράμματος 

παραδίδει τη βαθμολογία. 

 
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης». Το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια 

Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και 

«Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα 

γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης 

που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς 

αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης. Επίσης, 

ορίζεται ότι κάθε ώρα επιμόρφωσης αντιστοιχεί σε  0,05 μονάδες ECVET. 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος  

Θεόδωρος Σταυρινούδης,  Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή 
Επιστημών της Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη  

Μαρία Μαυρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια – Αντιπρύτανης  Παν/μίου Αιγαίου, Τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. 

 

Έναρξη & Λήξη Μαθημάτων:  

 
25 Νοεμβρίου 2021 – 25 Ιουλίου 2022 

Προθεσμία εγγραφών:  

10 Νοεμβρίου 2021 (εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις) 

 

Διαδικασία εγγραφής στο πρόγραμμα  

Για την εγγραφή σας στο τμήμα είναι προϋπόθεση να έχετε προχωρήσει στις κάτωθι 
ενέργειες:  

1. Να έχετε συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση > ΚΛΙΚ ΕΔΩ > ΑΙΤΗΣΗ  

(αν δεν προχωρήσετε την διαδικασία, η αίτηση θα παραμείνει στην βάση δεδομένων του συνεργαζόμενου 
φορέα ως απλή αίτηση ενδιαφέροντος, προκειμένου να ενημερωθείτε για επόμενο παρόμοιο πρόγραμμα) 

2. Να έχετε λάβει κλήση από εκπρόσωπο του συνεργαζόμενου φορέα Taseis 
Management (τηλ. 2103310240) για την επιβεβαίωση έγκρισης της αίτησης σας. 

http://e-epimorfosi.aegean.gr/wp-content/uploads/2018/06/%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-watermark.pdf
http://e-epimorfosi.aegean.gr/wp-content/uploads/2018/06/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
http://www.taseism.gr/symmetohi-ston-2o-kyklo-toy-epimorfotikoy-programmatos-dioikisi-politistikon-monadon?fbclid=IwAR2x9AglM8ukZC7HF866aOgqdsk02sEEML6989G5LzYxXujBPTvfjj7veq4
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3. Να καταθέσετε στην συνέχεια τα δίδακτρα (1η δόση ή εφάπαξ). 

4. Να αποστείλετε email στο info@taseism.gr επισυνάπτοντας τα εξής: 

- το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης 

- το δικαιολογητικό της έκπτωσης εφόσον δικαιούστε (για την έκπτωση 

προεξόφλησης δεν απαιτείται δικαιολογητικό) 

- το βιογραφικό σας (προαιρετικά) 

- αντίγραφο ταυτότητας 
(προαιρετικά σε αυτή τη φάση, αλλά θα σας ζητηθεί στο τέλος του προγράμματος για 
την έκδοση του πιστοποιητικού επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου)  

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος 

Αντικείμενο του προγράμματος επιμόρφωσης είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη 
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων.   

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός  του προγράμματος είναι να ενισχύει τους ανθρώπους που 
στελεχώνουν ή πρόκειται να στελεχώσουν τη διοίκηση σε μεγάλους ή μικρούς οργανισμούς 
στον κλάδο του πολιτισμού, προκειμένου να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις 
γύρω  τον τρόπο οργάνωσής και διοίκησης  ενός πολιτιστικού οργανισμού, τις λειτουργίες 
του και τις ιδιαιτερότητές του πολιτιστικού προϊόντος και των πολιτιστικών υπηρεσιών  και 
να είναι σε θέση να διαμορφώσουν μια σύγχρονη στρατηγική ανάπτυξης με ταυτόχρονη 
προσήλωση στους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, να ακολουθούν σύγχρονα 
μοντέλα διοίκησης και βέλτιστης αξιοποίησης και ανάπτυξης όλων των πόρων του 
οργανισμού και να έρθουν σε επαφή με όλες τις σύγχρονες τάσεις στο πολιτιστικό 
management.  

Τα μαθήματα επικεντρώνονται ακόμη στην έννοια της αξιοποίησης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, την γνωριμίας με το νομικό πλαίσιο καθώς επίσης και στην οργάνωση και 
διαχείριση επιμέρους πολιτιστικών εκδηλώσεων, την ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας 
και την μελέτη και διεύρυνση κοινού. 

 

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος 
 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι  επιμορφούμενοι θα έχουν καλύψει τους 
ακόλουθους μαθησιακούς στόχους: 

• Τις βασικές έννοιες του Πολιτισμού και της Κουλτούρας 

• Τις βασικές έννοιες για την Οργάνωση / λειτουργία / διαχείριση πολιτιστικών 
οργανισμών 

• Την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής διοίκησης για την 
προώθηση των υπηρεσιών ενός πολιτιστικού οργανισμού. 

• Τις οικονομικές έννοιες γύρω από την επιχειρηματική δραστηριότητα των 
πολιτιστικών οργανισμών 

• Τη  χρηματοδότηση Πολιτιστικών Οργανώσεων - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 

• Το θεσμικό/νομικό πλαίσιο διαχείρισης πολιτιστικών μονάδων και των σχετικών 
νόμων και οδηγιών. 

• Τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και την εφαρμογή τους   σε έναν οργανισμό 
 

mailto:info@taseism.gr
mailto:info@taseism.gr
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ΙΙ.   Όσον αφορά στις δεξιότητες θα είναι ικανοί: 

• Να κατανοούν την οργανωτική και διοικητική δομή. 

• Να αναλύουν την οργανωτική και λειτουργική δομή των  πολιτιστικών μονάδων 

• Να εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης των πολιτιστικών μονάδων.  

•  Να αξιολογούν τον τρόπο λειτουργίας και αποτελεσματικής διαχείρισης  των  
πολιτιστικών μονάδων  

 

ΙΙΙ.   Όσον αφορά στις θετικές στάσεις θα είναι σε θέση να υιοθετούν: 

• Την φιλοσοφία του σύγχρονου Management στο χώρο των πολιτιστικών  μονάδων. 

• Μια φιλική και με απόλυτη κατανόηση και φροντίδα, στάση απέναντι στον πελάτη. 

• Μία στάση εμπιστοσύνης και συλλογικότητας με τα μέλη της ομάδας τους. 

 

Οι ανάγκες που θα καλύψει το πρόγραμμα είναι η περαιτέρω βελτίωση των εργασιακών 
προσόντων και η ανάδειξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, που 
μπορούν να αξιοποιηθούν στη διοίκηση  μιας πολιτισμικής μονάδας τόσο στον ιδιωτικό όσο 
και στο δημόσιο τομέα της οικονομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό 
επιτυγχάνεται τόσο σε προσωπικό, όσο και επαγγελματικό επίπεδο, καθότι οι 
εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις και θα έχουν 
αναπτύξει τις επιπλέον  δεξιότητες, καθώς και τις θετικές στάσεις, σχετικά με το 
αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος και την ομαδική τους συνεργασία, οι οποίες 
θα τους προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον επαγγελματικό τους 
προσανατολισμό.  

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος  

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Εξ 
Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία 
του/της εκπαιδευόμενου/ης. Όμως συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος 
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.  

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε τακτική 
βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό θα βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα 
δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του και εκτύπωσης. Επιπλέον, προσφέρεται η 
δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς 
αξιολόγηση. 
 
Οι διδάσκοντες/ουσες  
 

• ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤΑΠΟΤΗ, ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

• ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

• ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

• ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΟΣ, ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

• ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ, ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Περίγραμμα Ύλης 

 

Διδακτική Ενότητα  1 

Τίτλος ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

Περιγραφή 

 
1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  

4. Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΠΡΟΙΟΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

5. Η ΜΑΖΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ Η ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΗ.  

6. ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

7. ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

8. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

Διδάσκουσα ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤΑΠΟΤΗ, ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Διδακτική Ενότητα  2 

Τίτλος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Περιγραφή 

 
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

3.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

5. ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Διδάσκουσα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Διδακτική Ενότητα  3 

Τίτλος ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

Περιγραφή 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΈΝΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

2.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  
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4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Διδάσκων  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΟΣ, ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΑΤΡΩΝ 

 

Διδακτική Ενότητα  4 

Τίτλος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ MARKETING 

Περιγραφή 

 

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
2. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT  
3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
4. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ MARKETING. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Διδάσκουσα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Διδακτική Ενότητα  5 

Τίτλος ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Περιγραφή 

 
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

3. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  

5. ΕΛΕΓΧΟΣ 

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

8. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Διδάσκοντες ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
& ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ, ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Διδακτική Ενότητα  6 

Τίτλος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Περιγραφή 

 
1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
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3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

4. Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ   

5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

6. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

7.  ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Διδάσκουσα ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤΑΠΟΤΗ, ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Διδακτική Ενότητα  7 

Τίτλος ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
MANAGEMENT 

Περιγραφή 

 
1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

2. ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

3.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Διδάσκουσα ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤΑΠΟΤΗ, ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Γραμματειακή Υποστήριξη - Πληροφορίες  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας 
του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://kedivim.aegean.gr/) και της ιστοσελίδας 
του Taseis ΚΔΒΜ ( www.taseism.gr ) ή στα τηλέφωνα του Taseis 2103310240 & 2103310241 
(ωράριο επικοινωνίας: 9.00 – 17.00) ή στο χώρο του Taseis ΚΔΒΜ, Αιόλου 72 (7ος όροφος), 
Αθήνα κατόπιν ραντεβού λόγω των μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του covid-19.  
 

Δίδακτρα & Εκπτωτική Πολιτική 

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 600 ευρώ. Η εκπτωτική πολιτική διαμορφώνει 
τις τελικές τιμές ως εξής: 

• Οι φοιτητές/φοιτήτριες ΑΕΙ-ΑΤΕΙ ή άλλου μεταδευτεροβάθμιου εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος, Δημόσιου ή Ιδιωτικού, δικαιούνται έκπτωσης 5% επί του συνολικού 
ποσού (570 ευρώ με δόσεις ή εφάπαξ) 

• Αν εγγραφούν δύο ή περισσότερα άτομα πρώτου βαθμού συγγένειας, δίνεται 
έκπτωση 10% στη δεύτερη, τρίτη και πλέον εγγραφή.  (540 ευρώ, με δόσεις ή εφάπαξ) 

• Οι άνεργοι/άνεργες επωφελούνται έκπτωσης 10% (540 ευρώ, με δόσεις ή εφάπαξ) 
• Αν δεν δικαιούστε κάποια από τις παραπάνω εκπτώσεις μπορείτε να λάβετε 

έκπτωση 7% για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων (558 ευρώ με την εγγραφή) 

• Για εγγραφή ως 30/07/2021: επιπλέον 5% έκπτωση 

Οι εκπτώσεις πλην της έκπτωσης έγκαιρης εγγραφής δεν αθροίζονται.  

http://kedivim.aegean.gr/
http://www.taseism.gr/
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Δόσεις: Η πληρωμή γίνεται σε 3 ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και οι δύο επόμενες στο τέλος του δεύτερου και 
τρίτου μήνα από την ημερομηνία έναρξης. 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ για την κατάθεση διδάκτρων: 
Αριθμός λογαριασμού στην τράπεζα Eurobank:  00260105320200331774 
IBAN: GR3002601050000320200331774 
Δικαιούχος: TASEIS MANAGEMΕNET ΕΠΕ 
Αιτιολογία Κατάθεσης: «ΔΠΜ ΚΥΚΛΟΣ 3 – ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ» 

Μετά την πληρωμή μην αγνοήσετε την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης στο email 
info@taseism.gr με θέμα «ΔΠΜ ΚΥΚΛΟΣ 3 – ΕΠΩΝΥΜΟ». Αν δικαιούστε έκπτωση 
επισυνάψτε σχετικό δικαιολογητικό.  

Παρακαλούμε πριν την οποιαδήποτε κατάθεση διδάκτρων να έχετε επικοινωνήσει με τον 
συνεργαζόμενο φορέα τηλεφωνικά για επιβεβαίωση διαθεσιμότητας θέσεων στο 
τηλέφωνο 2103310240 (ωράριο γραμματείας του προγράμματος 9.00 -17.00) 

mailto:info@taseism.gr

