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Το Πρόγραμμα έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα καθώς περιλαμβάνει ένα συνδυασμό
της πλειονότητας των κοινωνικών επιστημών και πιο συγκεκριμένα των Οικονομικών,
της Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής Επιστήμης, της Νομικής Επιστήμης, της Γεωγραφίας
και της Ψυχολογίας. Σε γνωσιακό επίπεδο έχει διττή στόχευση, τόσο ακαδημαϊκή όσο
και εφαρμοσμένη - πρακτική. Στοχεύει, λοιπόν, αφενός στην παροχή εξειδικευμένης
θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης σε ένα διεθνώς ραγδαία αναπτυσσόμενο
επιστημονικό πεδίο και αφετέρου στην παροχή εξειδικευμένης πρακτικής, εμπειρικής
και εφαρμοσμένης γνώσης. Ως αποτέλεσμα της διττής στόχευσής του το Πρόγραμμα
φιλοδοξεί να δημιουργήσει στελέχη που θα έχουν την απαιτούμενη γνώση και
ικανότητα προκειμένου είτε να συνεχίσουν τη θεωρητική και εμπειρική επιστημονική
έρευνα, είτε να εφαρμόσουν άμεσα τις αρχές, αξίες και πρακτικές της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας συστήνοντας οι ίδιοι εγχειρήματα κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας ή αναβαθμίζοντας τη λειτουργία ήδη υπαρχόντων εγχειρημάτων,
παρέχοντας συμβουλές σε όσους θέλουν να τα συστήσουν, σχεδιάζοντας την τοπική
ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ή στελεχώνοντας την τοπική,
περιφερειακή και κεντρική διοίκηση και τις δομές υποστήριξης της κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας.

Αντικείμενο - Σκοπός

Αναπτύσσουν τις κατάλληλες στρατηγικές τοποθέτησης και
διαφοροποίησης προϊόντων και υπηρεσιών.
Γνωρίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούνται για την δημιουργία διαφορετικών τύπων ομάδας καθώς
και τα στάδια της ανάπτυξης τους.
Γνωρίζουν τους παράγοντες που διαμορφώνουν την δυναμική της
ομάδας.
Προτείνουν τεχνικές επίλυσης των συγκρούσεων που προκύπτουν στο
πλαίσιο μιας ομάδας.
Σχεδιάζουν διαδικασίες αναστοχασμού και αυτό-αξιολόγησης
ομαδικών εγχειρημάτων.
Προγραμματίζουν και να παρακολουθούν την υλοποίηση του σχεδίου
της παραγωγικής διαδικασίας.
Γνωρίζουν και να προσεγγίζουν κριτικά τις σύγχρονες θεωρίες των
κοινών.

      Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι απόφοιτοι είναι
σε θέση μεταξύ άλλων να:

Μαθησιακά Αποτελέσματα



Διάρθρωση Προγράμματος

1ο εξάμηνο
ΚΑΟ50  Έννοιες και θεωρίες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
ΚΑΟ51  Οργανωτικές μορφές και τύποι της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
ΚΑΟ52  Τα κοινά: ένα εναλλακτικό παράδειγμα 
2ο εξάμηνο
ΚΑΟ60 Χωρική Ανάπτυξη, Κοινωνική Καινοτομία και Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία 
ΚΑΟ61  Δημόσιες πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία 
ΚΑΟ62   Κοινωνικά κινήματα, κράτος και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία   
3ο εξάμηνο
ΚΑΟ70  Επιχειρηματικός σχεδιασμός Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
ΚΑΟ71 Διακυβέρνηση κοινωνικών εγχειρημάτων 
ΚΑΟ72 Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοδότηση επιχειρήσεων της Κοινωνικής
και  Αλληλέγγυας Οικονομίας 
4o εξάμηνο
ΚΑΟΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 
120 (30 ECTS ανά εξάμηνο)
Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: Δύο ακαδημαϊκά έτη

Τηλέφωνο: 2610 367600  Ε-mail: info@eap.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κόστος Προγράμματος

300€ ανά Θεματική Ενότητα
Συνολικό κόστος: 3600€
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