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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική και
Διατήρηση Βιοποικιλότητας», Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή Περιβάλλοντος.

2

Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στρατηγική
Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων (επισπεύδον), Οικονομικής και Διοίκησης
Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας.

3

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας», Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή.

4

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Παράκτιων Περιοχών», Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος.

5

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής
Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την
Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς
Ανατολή», Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Σχολή
Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Αρ. Φύλλου 2884

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. 2743
(1)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική και
Διατήρηση Βιοποικιλότητας», Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή Περιβάλλοντος.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 34/25.04.2018)
Έχοντας 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, παρ. 1, εδάφιο β, του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/
τ.Α’/04.08.2017) 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 υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
- Την υπ’ αριθμ. 116505/Β7/23.7.2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2139/τ.Β’/5.8.2014) με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 35102/B7/14-7-2003 (ΦΕΚ 1057/τ.Β΄/
30-7-2003) υπουργικής απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική” του Τμήματος
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου - Αναμόρφωση του Προγράμματος», όπως αντικαταστάθηκε τελευταία με την υπ’ αριθμ. 707/13.5.2016 απόφαση Πρύτανη
(ΦΕΚ 1402/τ.Β΄/19.5.2016).
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 8/21.3.2018/θέμα 6.1 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος.
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 6/23.3.2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 1.5 «Πρόταση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» 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 υπ’ 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 «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» 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 «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση Βιοποικιλότητας» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), όπως ισχύει σήμερα.
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο -Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση
επιστημόνων στην Περιβαλλοντική Πολιτική, στην Οικολογία, τη Βιολογία της Διατήρησης, τα Περιβαλλοντικά/
Οικολογικά Οικονομικά και τις λοιπές Κοινωνικές Επιστήμες του Περιβάλλοντος, κατά το πρότυπο επιστημονικό πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών
και ανάλογων Π.Μ.Σ. διεθνώς. Το περιεχόμενο και οι ειδικότερες στοχεύσεις των επιμέρους μαθημάτων του

Τεύχος Β’ 2884/19.07.2018

Π.Μ.Σ. εξελίσσονται και εγκρίνονται από τη Συνέλευση
του Τμήματος Περιβάλλοντος, κατά τις διαδικαστικές
προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της,
ώστε να συμβαδίζουν με την επιστημονική πρόοδο και
τις ανάγκες βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης
και εμπειρίας των αποφοίτων του.
Τελικός σκοπός του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Πολιτική
και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» είναι:
Α. Η συνεισφορά στην ανάδειξη στελεχών και ανθρώπινων πόρων υψηλού επιπέδου σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και πολιτικής.
Β. Η προώθηση παραγώγων της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για το περιβάλλον και την ανάπτυξη.
Γ. Η διάχυση επιστημονικών γνώσεων και πολιτισμικών
αξιών σε κοινωνικές ομάδες και θεσμοθετημένους ο οργανισμούς που εμπλέκονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση
Βιοποικιλότητας»
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 είναι η ελληνική. Μέρος των μαθημάτων δύναται να διδαχθεί στην αγγλική,
κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης.
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι
η ελληνική ή και 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 Π.Μ.Σ. καταβάλουν τέλη
φοίτησης ύψους 2.500 €.
Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Π.Μ.Σ.
με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» που έχουν εισαχθεί μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα περατώσουν τις σπουδές τους
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 707/13.5.2016
απόφαση Πρύτανη Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1402/
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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
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 27 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2805
(2)
Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στρατηγική
Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων (επισπεύδον), Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 34/25.04.2018)
Έχοντας 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, παρ. 1, εδάφιο β, του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/
τ.Α’/04.08.2017) καθώς και των 30 έως και 37, 43 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 υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
- Την υπ’ αριθμ. 80540/Β7/22.5.2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1439/τ.Β’/4.6.2014) με τίτλο «Αντικατάσταση της
υπ’ αριθμ. 611/Β7/11.11.1998 (ΦΕΚ 1212 B΄ 26.11.1998)
υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας, Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο: “Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του
Τουρισμού” - Αναμόρφωση του Προγράμματος».
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- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 4/21.3.2018/θέμα 4
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων.
- Το Σχέδιο Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ
των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων (ως επισπεύδον),
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Περιβάλλοντος
και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 17/21.3.2018/θέμα 4.1
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 08/21.03.2018/θέμα 6.7
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 9η/20.03.2018/θέμα 4.1/
θέμα 6.7 συνεδρίαση Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης
του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 9/30.3.2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 2.3 «Πρόταση επανίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων (επισπεύδον), Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού,
Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας», σύμφωνα με την οποία
αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων (επισπεύδον), Οικονομικής και Διοίκησης
Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την επανίδρυση και ως εκ τούτου
τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω ενέργειες.
- Το υπ’ 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 Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στρατηγική Διοίκηση
Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας»
των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων (επισπεύδον),
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Περιβάλλοντος
και Γεωγραφίας», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (επισπεύδον), Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Περιβάλλοντος και
Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεργάζονται για
την επανίδρυση και λειτουργία, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017), Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με
τίτλο «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης.
2. Διοίκηση Φιλοξενίας.
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο -Σκοπός
Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Διοίκησης
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Επιχειρήσεων, Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου
είναι η μεταπτυχιακή κατάρτιση στη στρατηγική διοίκηση
τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων φιλοξενίας.
Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η βασική εκπαίδευση και η συστηματική κατάρτιση των φοιτητών πάνω σε διάφορα ζητήματα
σχετικά με τον τουρισμό και ειδικότερα με τη στρατηγική
της τουριστικής ανάπτυξης και τη διοίκηση των μονάδων
φιλοξενίας. Μέσα από τη μελέτη και τη διεπιστημονική
ανάλυση των θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων
των διαφόρων επιστημονικών κλάδων όπως είναι η Οικονομία, η Κοινωνιολογία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η
Διοίκηση Επιχειρήσεων, η επιστήμη του Περιβάλλοντος,
η Περιφερειακή Ανάπτυξη, η Πληροφορική και το Μάρκετινγκ, οι φοιτητές αποκτούν το απαραίτητο θεωρητικό
υπόβαθρο, προκειμένου να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα του τουριστικού φαινομένου, διευρύνοντας τις γνώσεις τους, οξύνοντας την κριτική τους
ικανότητα και διαμορφώνοντας μια πολύ-επιστημονική
άποψη για τα τουριστικά θέματα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό πεδίο «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» με
τις κατευθύνσεις «Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης»
και «Διοίκηση Φιλοξενίας».
Στον μεταπτυχιακό τίτλο αναφέρονται όλα τα συνεργαζόμενα Τμήματα. Ο μεταπτυχιακός τίτλος υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/την
Γραμματέα του επισπεύδοντος Τμήματος.
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 ενενήντα (90)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική.
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Επίσης δύναται να είναι και διάφορη της
ελληνικής γλώσσας.
Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας του Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδημαϊκό
έτος 2023 - 2024.
Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο Π.Μ.Σ. καταβάλουν τέλη
φοίτησης ύψους 3.000 €.
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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. 2748
(3)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας», Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 34/25.04.2018)
Έχοντας 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, παρ. 1, εδάφιο β, του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/
τ.Α’/04.08.2017) 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 υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017)με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
- Την υπ’ αριθμ. 736/24.6.2016 απόφαση Πρύτανη
(ΦΕΚ 2171/τ.Β΄/13.7.2016) με τίτλο «Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο "Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας"».
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 21/21.3.2018/θέμα 3.2
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών
Οικονομίας και Διοίκησης.
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 8/28.3.2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπι-
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στημίου Αιγαίου, θέμα 2.3 «Πρόταση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
μέσω Έρευνας» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας
και Διοίκησης», σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την
ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά
με την επανίδρυση και ως εκ τούτου τη διαβιβάζει στη
Σύγκλητο για τις περαιτέρω ενέργειες.
- Το υπ’ 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 «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών
Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» του Τμήματος
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου επανιδρύει και λειτουργεί από
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας»
(ΜΕ.Δ.Μ.Ο.Δ.Ε.) (Master by Research on Financial and
Management Engineering), σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), όπως ισχύει
σήμερα.
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο -Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (ΜΕ.Δ.Μ.Ο.Δ.Ε.) (Master
by Research on Financial and Management Engineering)
είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων στο χώρο της Έρευνας
των Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Σκοπός του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας αφενός,
και η κατάρτιση επιστημόνων αφετέρου, οι οποίοι είναι
απαραίτητοι για τις ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες
της χώρας. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει να προσδώσει στους/στις
αποφοίτους του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως
η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβλημάτων που συνδυάζουν πολλαπλούς τομείς της τεχνολογίας, πληροφορικής, διοίκησης και οικονομίας. Οι
σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας
και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (ΜΕ.Δ.Μ.Ο.Δ.Ε.) (Master by
Research on Financial and Management Engineering)»
του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ειδικότερα οι ακόλουθοι:
- Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος μέσα από την πραγματοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων υψηλού κύρους.
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- Η προετοιμασία για μελλοντικές μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.
- Η συνεργασία με ελληνικούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών
Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (Master by
Research on Financial and Management Engineering).
Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε (3)
εξάμηνα. Για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια
ορίζεται σε πέντε διδακτικά (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 ενενήντα (90)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Για να διευκολυνθεί η διεθνοποίηση του Π.Μ.Σ. (π.χ.
πρόσκληση ξένων διδασκόντων) μέρος των μαθημάτων μπορεί να διδάσκεται/εξετάζεται και στην αγγλική
γλώσσα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η
γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας δύναται
να είναι, είτε στην ελληνική με υποχρεωτική περίληψη
στην αγγλική είτε στην αγγλική γλώσσα με υποχρεωτική
περίληψη στην ελληνική.
Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας του Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδημαϊκό
έτος 2023-2024.
Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο Π.Μ.Σ. καταβάλουν τέλη
φοίτησης ύψους 1.000 €.
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
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Aριθμ. 2801
(4)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Παράκτιων Περιοχών», Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 34/25.04.2018)
Έχοντας 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, παρ. 1, εδάφιο β, του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/
τ.Α/04.08.2017,’) καθώς και των 30 έως και 37, 43 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 υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017)με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
- Την υπ’ αριθμ. 130218/Β7/13.8.2014 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 2305/τ.Β’/27.8.2014 ) με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 21485/Β7/22.03.2002 (ΦΕΚ 379/
Β΄/28.03.2002) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας και των Τμημάτων
Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο “Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» - Αναμόρφωση Προγράμματος”».
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 7/14.3.2018/θέμα 2.2
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών
της Θάλασσας.
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 7/26.3.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 1.4 «Πρόταση Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών»
του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας», σύμφωνα
με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του
Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την επανίδρυση και ως εκ
τούτου τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω ενέργειες.
- Το υπ’ αριθμ 34/25.04.2018 πρακτικό της συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 3.1. «Ίδρυση/Επανίδρυση
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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 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επανιδρύει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Παράκτιων Περιοχών», σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ τ. Α΄/4-8-2017), όπως ισχύει
σήμερα.
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο -Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στην διεπιστημονική μελέτη και ολοκληρωμένη
διαχείριση του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος
με έμφαση στην αντίληψη των οικολογικών και φυσικών διεργασιών, την προστασία των οικοσυστημάτων
και την ορθολογική διαχείριση των πόρων τους καθώς
και την βιώσιμη ανάπτυξη, κατά το πρότυπο επιστημονικό Πρόγραμμα Διεθνών Εκπαιδευτικών Οργανισμών
και ανάλογων Π.Μ.Σ. διεθνώς. Παράλληλα, οι φοιτητές
εκπαιδεύονται στη χρήση μεθόδων επεξεργασίας περιβαλλοντικών δεδομένων και σε πολύ - κριτηριακές
μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία
εκτίμησης και λήψης αποφάσεων στη παράκτια ζώνη.
Επιπρόσθετα, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην εφαρμογή σύγχρονων Τεχνικών στη μελέτη της Παράκτιας
ζώνης (π.χ. Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών), στις Τεχνικές παρακολούθησης και
ελέγχου των επιπτώσεων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και θαλάσσιας ρύπανσης στο παράκτιο περιβάλλον, την μελέτη των αλληλεπιδράσεων χερσαίου,
θαλάσσιου χώρου και ατμόσφαιρας με έμφαση στη
κατανόηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της
διαχείρισης του παράκτιου χώρου και των λεκανών
απορροής, μέσω της χρήσης μοντέλων και της εφαρμογής και ανάπτυξης σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών και τέλος στη χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών
Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας και Υδρακουστικής
τεχνολογίας, και την εκπόνηση μελετών υποδομής
για Υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις και Παράκτιες κατασκευές. Η εξειδίκευση επιστημόνων στο συγκεκριμένο
αντικείμενο έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η
Ελλάδα χαρακτηρίζεται από παράκτιες περιοχές, στις
οποίες έχουν αναπτυχθεί πολλαπλές και συχνά αλληλοσυγκρουόμενες δραστηριότητες (π.χ. βιομηχανία,
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εμπόριο, οικιστική ανάπτυξη, τουρισμός/αναψυχή).
Επιπρόσθετα, το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό που παράγεται από το Π.Μ.Σ. συμβάλλει στην κάλυψη απαιτήσεων/αναγκών σε εξειδικευμένα στελέχη
Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων και Επιχειρήσεων.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων
Περιοχών».
Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο
(2) 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 60 Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS).
Η βασική γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι
η ελληνική και κάποια μαθήματα δύναται να προσφέρονται εν όλω ή εν μέρει στην αγγλική, κατόπιν απόφασης
Συνέλευσης.
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι
η ελληνική ή η αγγλική.
Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας του Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδ. έτος
2024-2025.
Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο Π.Μ.Σ. καταβάλουν τέλη
φοίτησης ύψους 1.500 €.
Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με
τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών»
μέχρι και το Ακαδημαϊκό έτος 2017-18 θα περατώσουν
τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Μυτιλήνη, 27 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
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Αριθμ. 2739
(5)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής
Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την
Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς
Ανατολή», Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 34/25.04.2018)
Έχοντας 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, παρ. 1, εδάφιο β, του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ. Α’/
04.08.2017) 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 υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
- Την υπ’ αριθμ. 582/22.9.2015 απόφαση Πρύτανη
(ΦΕΚ 2162/τ.Β΄/2.10.2015) με τίτλο «Αντικατάσταση της
υπ’ αριθμ. 107284/Β7/10-7-2014 υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 1930/τ.Β΄/17.07.2014) ίδρυσης - λειτουργίας του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο “Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος,
Εγγύς Ανατολή”», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2500/
τ.Β’/12.8.2016.
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 10/19.03.2018/θέμα 3.3
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών.
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 6/23.3.2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 1.1 «Πρόταση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική
Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος,
Εγγύς Ανατολή» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου», σύμφωνα με την οποία
αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά
με την επανίδρυση και ως εκ τούτου τη διαβιβάζει στη
Σύγκλητο για τις περαιτέρω ενέργειες.
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- Το υπ’ 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 «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» του Τμήματος
Μεσογειακών Σπουδών, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή», σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017).
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο -Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών
εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο
χώρο της αρχαιολογίας, αιγυπτιολογίας, αρχαίας ιστορίας και των διαπολιτισμικών επαφών στην ανατολική
Μεσόγειο της από την Προϊστορική Εποχή μέχρι και την
Ύστερη Αρχαιότητα. Το Π.Μ.Σ. θα παρέχει εξειδικευμένες
ερευνητικές γνώσεις, θα καλλιεργεί την κριτική και αναλυτική σκέψη, θα αναπτύσσει την επιστημονική προσέγγιση
θεμάτων της αρχαιότητας της ανατολικής Μεσογείου και
θα καταρτίσει τους/τις μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες
(στο εξής μ.φ.) να επεξεργάζονται κριτικά τις πρωτογενείς
και δευτερογενείς πηγές και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για την διεξαγωγή έρευνας.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι οι Μ.Φ. του προγράμματος να
αποκτήσουν ολιστικά γνώσεις για την Ανατολική Μεσόγειο κατά την αρχαιότητα, μέσα από όλες τις διαστάσεις
της, και ταυτόχρονα να μυηθούν στην ερευνητική διαδικασία, αλλά και στις διαδικασίες της συμμετοχικής
έρευνας στο πλαίσιο της αρχαιολογικής θεωρίας και στη
βάση των ερευνητικών μεθόδων, οι οποίες προτείνονται
στο χώρο των αρχαιογνωστικών επιστημών και δη της
αρχαιολογίας.
Στόχος του Π.Μ.Σ. αποτελεί η πρακτική εφαρμογή των
θεωρητικών γνώσεων, μέσα από το πλαίσιο ασκήσεων
και πρακτικών στα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια και στις ανασκαφικές δραστηριότητες του Τμήματος
Μεσογειακών Σπουδών, σε συνεργαζόμενους συναφείς
φορείς, καθώς και μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Κινητικότητας Φοιτητών/τριών Erasmus+ Placement.
Στο πλαίσιο αυτό, οι Μ.Φ. εμπλέκονται σε έρευνα πεδίου, σε εμπειρικές έρευνες και σε πρακτική άσκηση,
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ενεργοποιώντας θεωρίες, τεχνικές, στρατηγικές και
μεθοδολογικές προσεγγίσεις που άπτονται κατεξοχήν
των ερευνητικών αντικειμένων και ενδιαφερόντων του
Π.Μ.Σ. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι Μ.Φ.
θα πρέπει να έχουν διαμορφώσει το προφίλ ενός σύγχρονου ερευνητή.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου
από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα:
Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή».
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).
Ως βασική γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική.
Δύναται κάποια μαθήματα εν όλω ή εν μέρει να προσφέρονται και στην αγγλική, κατόπιν απόφασης της
Συνέλευσης του Τμήματος. Η γλώσσα εκπόνησης της
διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική.
Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας του Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδημαϊκό
έτος 2023-2024.
Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο Π.Μ.Σ. καταβάλουν τέλη
φοίτησης ύψους 2.500 €.
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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