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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη
Γεωπληροφορική», Τμήμα Γεωγραφίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες Περιβάλλοντος»,
Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

3

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων», Τμήμα Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων,
Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Στατιστική και ΑναλογιστικάΧρηματοοικονομικά Μαθηματικά», Τμήμα Μαθηματικών, Μονοτμηματική Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

5

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», Τμήμα Κοινωνιολογίας,
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου
Αιγαίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2737
(1)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική», Τμήμα Γεωγραφίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(Συνεδρία 33/29.03.2018)
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

Αρ. Φύλλου 2778

- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του
π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α΄/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και του
άρθρου 32, παραγρ. 1 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ.Α’)
καθώς και των 30 έως και 37, 45 και 85,του ιδίου νόμου.
- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
- Tην 116511/Β7/23.7.2014 (ΦΕΚ 2160/6.08.2014 τ.Β’)
υπουργική απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’
αριθμ. 658/Β7/30.12.2001 (ΦΕΚ 53 Β΄ 24.1.2002) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με νεότερες
αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου με τίτλο “Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική” - Αναμόρφωση Προγράμματος», όπως αυτή
έχει αντικατασταθεί τελευταία με την 756/27.7.2016 απόφαση Πρύτανη (ΦΕΚ 2455/9.8.2016, τ.Β΄).
- Την απόφαση της αριθμ. 16/21.2.2018/θέμα 4.1 συνεδρίασης της συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας,
- Την απόφαση της αριθμ. 3/16.3.2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 3 «Πρόταση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» του Τμήματος
Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου», σύμφωνα με
την οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά
με την επανίδρυση και ως εκ τούτου τη διαβιβάζει στη
Σύγκλητο για τις περαιτέρω ενέργειες.
- Το αριθμ 33/29.03.2018 πρακτικό της συνεδρίασης
της Συγκλήτου θέμα 10.1. «Ίδρυση/Επανίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του
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Ιδρύματος».
- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» του Τμήματος Γεωγραφίας, ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 20182019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με
τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
4-8-2017, τ.Α΄), όπως ισχύει σήμερα.
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Γεωγραφία με
έμφαση στις εφαρμογές της Γεωπληροφορικής, ήτοι των
ζητημάτων του γεωγραφικού χώρου και των σύγχρονων
προσεγγίσεων διαχείρισης των με αξιοποίηση μεθόδων
και τεχνικών της Επιστήμης Γεωγραφικών Πληροφοριών. Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή
επιστημόνων και ερευνητών/τριών υψηλής ειδίκευσης,
ικανών να συμβάλουν στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη
και στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών Γεωπληροφορικής για την επίλυση γεωγραφικών προβλημάτων
που καλύπτουν όλο το φάσμα των πεδίων έρευνας της
γεωγραφίας. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
- Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας
στο προαναφερθέν αντικείμενο.
- Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών
γνώσεων με τις διεθνείς των σχετικών επιστημών, ερευνητικών ειδικεύσεων και ειδικοτήτων.
- Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών
γνώσεων με τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας
και τα ιδιαίτερα χωρικά της προβλήματα.
- Η παραγωγή ερευνητικών στελεχών με σύγχρονες
ανταγωνιστικές γνώσεις στην ενιαία ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά εργασίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική με τρεις ειδικεύσεις:
1. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Σχεδιασμό του Χώρου.
2. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων, και
3. Γεωπληροφορική.
Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται
σε τρία (3) εξάμηνα.

Τεύχος Β’ 2778/12.07.2018

Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική
αλλά με δυνατότητα διεξαγωγής μέρους των μαθημάτων
στην αγγλική, κατόπιν σχετικής απόφασης της Συνέλευσης.
Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική αλλά μπορεί κατά περίπτωση, με απόφαση της Σ.Ε., να οριστεί ως γλώσσα
συγγραφής η αγγλική.
Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
του Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος
2023-2024.
Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη
φοίτησης ύψους 1.200 €.
Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν για
τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που θα
εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 και εξής.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Π.Μ.Σ.
που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 20172018 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις
διατάξεις της αριθμ. 756/27.7.2016 πράξης Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 2455/9.8.2016, τ.Β’) και τις
ισχύουσες κατά την ψήφιση του ν. 4485/2017 διατάξεις.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 27 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2742
(2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες Περιβάλλοντος»,
Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(Συνεδρία 34/25.04.2018)
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση
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Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του
π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και με τις διατάξεις
των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και
του άρθρου 32, παραγρ. 1 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ.Α’) καθώς και των 30 έως και 37,
45 και 85,του ιδίου νόμου.
- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
- Την 705/13.5.2016 απόφαση Πρύτανη (ΦΕΚ 1402/
19.5.2016 τ.Β’) με τίτλο «Αντικατάσταση της 99828/
Β7/27-06-2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1852/
τ.Β΄/07-07-2014) που αφορά στην λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Περιβάλλοντος, της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο “Επιστήμες Περιβάλλοντος”».
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 8/21.3.2018/θέμα 6.5
συνεδρίασης της συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος.
- Την απόφαση της αριθμ. 6/23.3.2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 1.4 «Πρόταση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες
Περιβάλλοντος» του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου», σύμφωνα με την οποία αποδέχεται
την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την επανίδρυση
και ως εκ τούτου τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω ενέργειες.
- Το αριθμ. 34/25.04.2018 πρακτικό της συνεδρίασης
της Συγκλήτου θέμα 3.1. «Ίδρυση/Επανίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του
Ιδρύματος».
- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες Περιβάλλοντος» του Τμήματος Περιβάλλοντος, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες Περιβάλλοντος» -

35685

«(M.Sc. in Environmental Sciences)», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α΄), όπως
ισχύει σήμερα.
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο –Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών
στις περιβαλλοντικές επιστήμες μέσω εφαρμοσμένης
έρευνας. Οι σπουδές στις επιστήμες του Περιβάλλοντος
αποσκοπούν στην ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στον
άνθρωπο και στις βιολογικές, οικολογικές και φυσικοχημικές συνθήκες που αλληλοεπηρεάζονται. Αναλύονται
οι διεργασίες και οι επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, αναζητούνται επωφελείς πολιτικές και διαχειριστικές προσεγγίσεις και αναπτύσσονται
τεχνολογικές διεργασίες που αποσκοπούν στη βιώσιμη
διαχείριση του περιβάλλοντος.
Το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη από τους φοιτητές ενός πλαισίου (θεωρητικού ή/και πειραματικού)
σε θέματα αιχμής του περιβάλλοντος μετά από παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων. Η ολοκλήρωση του
προγράμματος απαιτεί:
Α) την υποβολή πρωτότυπου επιστημονικού άρθρου,
το οποίο θα πρέπει να έχει υποβληθεί προς δημοσίευση
σε εγκεκριμένο επιστημονικό περιοδικό με κριτές και
Β) την εκπόνηση διπλωματικής διατριβής με καθαρή
συνεισφορά στην απόκτηση νέας επιστημονικής γνώσης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες Περιβάλλοντος» - (Master of
Science (M.Sc.) in “Environmental Sciences”).
Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS).
Η βασική γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η
αγγλική και μέρος των μαθημάτων δύναται να διδαχθεί
στην ελληνική κατόπιν απόφασης συνέλευσης.
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι
η αγγλική /ελληνική.
Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
του Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδ. έτος
2023-2024.
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Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη
φοίτησης ύψους 1.000 €.
Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του
ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμες Περιβάλλοντος» – «M.Sc. in
Environmental Sciences» που έχουν εισαχθεί μέχρι το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της 705/13.5.2016
απόφαση Πρύτανη Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1402/
τ.Β’/19.5.2016). Για τους εισακτέους μεταπτυχιακούς
φοιτητές/τριες ακαδ. έτος 2018-2019 και εντεύθεν, θα
ισχύσουν οι διατάξεις της παρούσας απόφασης. Όσα
θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Μυτιλήνη, 27 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
I

Αριθμ. 2745
(3)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ασφάλεια Πληροφοριακών
και Επικοινωνιακών Συστημάτων», Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(Συνεδρία 34/25.04.2018)
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49
του π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας».
- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και του
άρθρου 32, παραγρ. 1 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ.Α’)
καθώς και των 30 έως και 37, 45 και 85,του ιδίου νόμου.
- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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- Την 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
- Την απόφαση της αριθμ. 12/1.3.2018/θέμα 3.1 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
- Την απόφαση της αριθμ. 7/26.3.2018 συνεδρίασης της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 1.1 «Πρόταση ίδρυσης Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων», σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω
εισήγηση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
σχετικά με την ίδρυση και ως εκ τούτου τη διαβιβάζει στη
Σύγκλητο για τις περαιτέρω ενέργειες.
- Το αριθμ 34/25.04.2018 πρακτικό της συνεδρίασης
της Συγκλήτου θέμα 3.1. «Ίδρυση/Επανίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του
Ιδρύματος».
- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
και τις διατάξεις του ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α΄),
όπως ισχύει σήμερα.
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστημάτων» είναι η κατάρτιση και η εκπαίδευση επιστημόνων, ερευνητών/τριών και στελεχών δημοσίων ή
ιδιωτικών οργανισμών και μηχανισμών λήψης αποφάσεων ή διοίκησης στο χώρο της Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και των Τεχνολογιών Προστασίας της Ιδιωτικότητας. Συνολικά, τα κίνητρα
για τη λειτουργία του εν λόγω Π.Μ.Σ., εδράζονται στα
παρακάτω βασικά σημεία:
- Η ασφάλεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών καθώς και η ιδιωτικότητα αποτελούν οριζόντιες δράση σε
συστήματα και υπηρεσίες.
- Ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και δυνατότητες
επαγγελματικής εξέλιξης.
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- Εξελίξεις σε τεχνολογικούς τομείς Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών και αύξηση της κρισιμότητας/ευαισθησίας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
- Ανάπτυξη γνωστικού υποβάθρου για διδακτορικές
σπουδές.
Βασικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή, μετάδοση της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας αφενός,
και η κατάρτιση επιστημόνων αφετέρου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και
αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Οι σκοποί του Π.Μ.Σ.
στην «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστημάτων» είναι ειδικότερα οι ακόλουθοι:
- Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος.
- Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και
ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των ελληνικών επιχειρήσεων στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.
- Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο αντικείμενο του προγράμματος.
- Η στενή συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση,
και διάδοση των πλέον προηγμένων τεχνολογιών στην
ασφάλεια των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και στις τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικότητας.
- Η συνεργασία με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς που ασχολούνται με
θέματα ασφάλειας πληροφορικής και επικοινωνιών και
τεχνολογιών προστασίας της ιδιωτικότητας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων».
Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε (2)
διδακτικά εξάμηνα και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση
της διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
Η βασική γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι
η ελληνική με εξειδικευμένη ορολογία στα αγγλικά. Ορισμένες διαλέξεις σε ειδικά θέματα, καθώς και μέρος της
ύλης προς μελέτη δύναται να είναι στην αγγλική γλώσσα.
Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας είναι η ελληνική. Με τη σύμφωνη γνώμη του
επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας και του φοιτητή/
τριας, η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί να
εκπονηθεί στην αγγλική γλώσσα.
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Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
του Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος
2025-2026.
Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη
φοίτησης ύψους 3.000 €.
Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 27 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2738
(4)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Στατιστική και ΑναλογιστικάΧρηματοοικονομικά Μαθηματικά», Τμήμα Μαθηματικών, Μονοτμηματική Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 34/25.04.2018)
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του
π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και με τις διατάξεις
των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και του
άρθρου 32, παραγρ. 1 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/
04.08.2017, τ.Α’) καθώς και των 30 έως και 37, 45 και 85,
του ιδίου νόμου.
- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
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- Την 130210/Β7/13.8.2014 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 2305/27.8.2014 τ.Β’) με θέμα «Αντικατάσταση της
5465/Β7/20.07.2004 (ΦΕΚ 1156 Β΄ 30.07.2004) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες
υπουργικές αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο “Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά” - Αναμόρφωση
του Προγράμματος».
- Την απόφαση της αριθμ. 4/14.3.2018/θέμα 4 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών,
- Την απόφαση της αριθμ. 5/22.3.2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 4ο «Πρόταση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στατιστική
και Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» του
Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου»,
σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου σχετικά με την επανίδρυση και ως εκ τούτου τη
διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω ενέργειες.
- Το αριθμ 34/25.04.2018 πρακτικό της συνεδρίασης
της Συγκλήτου θέμα 3.1. «Ίδρυση/Επανίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του
Ιδρύματος».
- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Στατιστική και Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθηματικών, ως ακολούθως:

διοίκηση και λειτουργία του εν λόγω ΠΜΣ σύμφωνα με
τις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με
τίτλο «Στατιστική και Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος
2004-2005 και ιδρύθηκε από το Τμήμα Στατιστικής και
Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του
ΠΑ (Απόφαση ΦΕΚ Ίδρυσης 1156/30.7.2004).
Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και σε συνέχεια
της συγχώνευσης του Τμήματος Μαθηματικών με το
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (π.δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131 Α’ 2013)),
η λειτουργία του ως άνω ΠΜΣ περιήλθε στο νέο Τμήμα Μαθηματικών βάσει της απόφασης αρ. 130210/Β7,
ΦΕΚ 2305/27.08.2014.
Έκτοτε, το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Στατιστική
και Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» το
οποίο επανιδρύεται από το ακαδ. έτος 2018-19 σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017,
τ.Α΄), όπως ισχύει σήμερα.
Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών πρόκειται να επανασυσταθεί από 1/9/2018 σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2 του
ν. 4485/2017, οπότε και θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τη

Το Π.Μ.Σ. «Στατιστική και Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών» με περαιτέρω εξειδίκευση σε μια από τις κατευθύνσεις.
1. Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων
2. Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο –Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της
επιστήμης και της γνώσης μέσα από τη διδασκαλία και
την έρευνα στο επιστημονικό πεδίο της Επιστήμης της
Στατιστικής και των Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.
Σκοπός του Προγράμματος είναι αφενός μεν η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και αφετέρου, η κατάρτιση επιστημόνων απαραίτητων για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της
χώρας. Τα μαθήματα του ΠΜΣ, έχουν επιλεγεί ώστε να
προσφέρουν στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
τριες την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον πρόσφατες
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της
σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Πραγματικότητας.
Ειδικότερα το πρόγραμμα στοχεύει.
1. Στη μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων η οποία
οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος μεταπτυχιακών
σπουδών στη Στατιστική και τα Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
2. Στην προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
3. Στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος
και των σχετικών θεσμικών και επαγγελματικών φορέων,
ενώσεων και οργανισμών σε Τοπικό και Διεθνές επίπεδο.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) έως πέντε (5) εξάμηνα.
Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες - Γλώσσα Διεξαγωγής
του Προγράμματος.
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS).
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και δύναται κάποια μαθήματα να προσφέρονται
στην αγγλική, εν όλω ή εν μέρει, κατόπιν απόφασης Συνέλευσης.
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Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι
η ελληνική και δύναται να είναι και η αγγλική, κατόπιν
απόφασης συνέλευσης.
Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
του Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδ. έτος
2023-2024.
Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη
φοίτησης ύψους 2.200 €.
Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 27 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2756
(5)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», Τμήμα Κοινωνιολογίας,
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(Συνεδρία 33/29.03.2018)
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του
π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α΄/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και
του άρθρου 32, παραγρ. 1 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ.Α’) καθώς και των 30 έως και 37,
45 και 85, του ιδίου νόμου.
- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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- Την 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
- Tην 62046/Β7/23.4.2014 (ΦΕΚ 1135/5.5.2014, τ.Β’)
υπουργική απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της
89579/Β7/1-8-2008 (ΦΕΚ 1650/14-8-2008, τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο “Ευρωπαϊκές Κοινωνίες
και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση” - Αναμόρφωση του Προγράμματος».
- Την απόφαση της αριθμ. 53/21.2.2018/θέμα 3.5 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
- Την απόφαση της αριθμ. 2/28.2.2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 3 «Πρόταση επανίδρυσης - λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με
τίτλο “Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση”», σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω
εισήγηση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την επανίδρυση και ως εκ τούτου
τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω ενέργειες.
- Το αριθμ 33/29.03.2018 πρακτικό της συνεδρίασης
της Συγκλήτου θέμα 10.1. «Ίδρυση/Επανίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του
Ιδρύματος».
- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» του Τμήματος Κοινωνιολογίας, ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 20182019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με
τίτλο «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α΄), όπως ισχύει σήμερα.
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο -Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι η κατάρτιση
και η εκπαίδευση επιστημόνων, ερευνητών/τριών και
στελεχών δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών και μηχανισμών λήψης αποφάσεων ή διοίκησης, Οργανισμών
Περιφερειακής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ΜΚΟ, δικηγόρων, δικαστών, εκπαιδευτικών σε κρίσιμα
πεδία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που συνδέονται με
την κοινωνική και οικονομική συνοχή. Πιο συγκεκριμένα,
το εν λόγω ΠΜΣ στοχεύει α) στην εξοικείωση των εκ-
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παιδευομένων με τους θεματικούς άξονες: συγκριτικής
δημογραφικής ανάλυσης των ευρωπαϊκών περιφερειακών δεδομένων, θεσμικής και πολιτικής συνοχής του
ενωσιακού συστήματος, οικονομικής και νομισματικής
ενοποίησης, συγκριτικής μελέτης των ιδιαιτέρων εθνοτικών και εθνικών ταυτοτήτων που χαρακτηρίζουν τις
ευρωπαϊκές κοινωνίες, τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους κοινωνικής έρευνας μέσω των οποίων γίνονται
οι παραπάνω αναλύσεις καθώς και β) στην απόκτηση
ειδικών γνώσεων επί της θεωρίας, της μεθοδολογίας
της εξειδικευμένης κοινωνικής έρευνας και κυρίως των
τεχνικών και των αναλυτικών εργαλείων της για την
όσο το δυνατό περισσότερο αξιόπιστη μελέτη των συνιστωσών του ενωσιακού φαινομένου, δίνοντας έμφαση στην επιστημονική εμβάθυνση των θεωρητικών και
εφαρμοσμένων πεδίων, που άπτονται της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Η εκπαίδευση στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας στα παραπάνω θεματικά
πεδία περιλαμβάνει την ακριβή διατύπωση ερευνητικών
ερωτημάτων και υποθέσεων, την ανάπτυξη ερευνητικού
σχεδίου και ερευνητικών τεχνικών, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων καθώς και την ποιοτική και ποσοτική
τους επεξεργασία. Τέλος, επιδίωξη του Προγράμματος
είναι η σε βάθος μελέτη αλλά και η απόκτηση εμπεριστατωμένης γνώσης περί των διαδικασιών της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης (σε οικονομικό, πολιτικό, νομισματικό, θεσμικό, κοινωνικό επίπεδο) που να μπορεί να αποτελέσει
μέρος της οποιασδήποτε επιστημονικής προσέγγισης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Σπουδές «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση».
Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο
(2) διδακτικά εξάμηνα και ένα (1) επιπλέον εξάμηνο για
την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
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Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες Γλώσσα Διεξαγωγής
του Προγράμματος
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
Η βασική γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι
η ελληνική και κάποια μαθήματα δύναται να προσφέρονται στην αγγλική.
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας
είναι η ελληνική. Με την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή και του φοιτητή η διπλωματική εργασία μπορεί να εκπονηθεί και στην αγγλική ή γαλλική
γλώσσα.
Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
του Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος
2025-2026.
Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη
φοίτησης ύψους 1.500 €.
Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 27 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
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