
 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

 

 

Η ίδρυση του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΔΕΑΠ) Γλυφάδας έρχεται να 

εγκαινιάσει μια καινοτόμα πρόταση στην εκπαίδευση,  να εδραιώσει ένα νέο θεσμό πολιτισμού και 

παιδείας, έναν φορέα δια βίου μάθησης) στο Δήμο Γλυφάδας. Η σύσταση ενός τέτοιου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος θα δώσει την ευκαιρία στους δημότες μας να αναπτύξουν τα 

ενδιαφέροντα τους, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με νέα 

γνωστικά πεδία και αντικείμενα επιστήμης προκειμένου να διευρυνθούν οι ορίζοντες τους και να 

θωρακιστούν ως προς την αντιμετώπιση των ζητημάτων της σύγχρονης ζωής στον τόπο μας. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

1. Για την υλοποίηση του ΔΕΑΠ έχει συγκροτηθεί Επιστημονική Επιτροπή, που έχει και την 

ευθύνη για την μορφή διάρθρωσης των προγραμμάτων σπουδών, που θα διευρύνονται στα 

διάφορα γνωστικά αντικείμενα τόσο των θεωρητικών όσο και των θετικών επιστημών. Η 

Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από έγκριτους καθηγητές Πανεπιστημίου.  

 

2. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεργάζεται και υλοποίει τις αποφάσεις της Επιστημονικής 

Επιτροπής. Η Συντονιστική Επιτροπή φέρει την ευθύνη για τις απαραίτητες ενέργειες και 

διεργασίες, που σκοπό έχουν την εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία του ΔΕΑΠ όπως αυτά 

αφορούν το οριστικό σχήμα, τα προγράμματα σπουδών, τον κανονισμό λειτουργίας του, την 

χωροθέτηση και την στελέχωση. 

 

3. Τα μαθήματα-διαλέξεις ή και βιωματικά εργαστήρια του ΔΕΑΠ Γλυφάδας θα 

πραγματοποιούνται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των πολιτών σε συγκεκριμένα 

προγράμματα σπουδών στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Γλυφάδας «Μελίνα Μερκούρη» 

(Ανατολικής Ρωμυλίας 123, Γλυφάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109620117). 

 

4. Κάθε κύκλος σπουδών θα έχει δικό του γνωστικό αντικείμενο και  στον οποίο θα 

διδάσκονται επιστημονικά θέματα.  



 

5. Τα μαθήματα θα χωρίζονται σε χειμερινό και εαρινό εξάμηνο. Το χειμερινό εξάμηνο θα 

διαρκεί από Οκτώβριο έως Φεβρουάριο και  το εαρινό εξάμηνο από τέλη Φεβρουαρίου έως 

και το τέλος Μαΐου. Τα μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα μια φορά την εβδομάδα.  

 

6. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα στοιχεία και τις προτιμήσεις των 

ενδιαφερομένων στα γνωστικά τους αντικείμενα μπορούν να κατατίθενται από τους 

φοιτητές μετά από Πρόσκληση ενδιαφέροντος, που ο Δήμος Γλυφάδας θα κοινοποιεί.  

 

7. Δικαίωμα συμμετοχής στο ΔΕΑΠ Γλυφάδας θα έχουν όλοι ανεξαρτήτως οικονομικού 

εισοδήματος και ηλικίας.  

 

8. Στο ΔΕΑΠ ο διδασκόμενος δεν θα υποχρεούται καταβολής διδάκτρων και υποχρεωτικής 

αγορά βιβλίων ή σημειώσεων, καθώς δεν αμείβεται κανείς διδάσκων. 

 

9. Κατά την λήξη κάθε εξαμήνου θα χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης σε όσους θα 

συμπληρώσουν όλα τα μαθήματα με δικαίωμα δύο απουσιών.  


