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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία», Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.

2

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και
Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα», Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών.

3

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και
Ασφάλεια στη Μεσόγειο», Τμήμα Μεσογειακών
Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών .

4

Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας»,
των Τμημάτων Μεσογειακών Σπουδών και Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών.

5

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»,
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2799
(1)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία», Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.
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,

Αρ. Φύλλου 2885

- 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, εδάφιο β, 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 υπ’ αριθμ. 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 υπ’ αριθμ. 113895/Β7/18.7.2014 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 2063/29.7.2014 τ.Β’) με τίτλο “Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 35101/Β7/17.06.2003 (ΦΕΚ 903 Β΄
04.07.2003) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Παν/μίου Αιγαίου με
τίτλο “Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές
Προσεγγίσεις” – Αναμόρφωση του Προγράμματος»,
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 9/07.03.2018/θέμα 4.8
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 8/28.3.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 2.6 «Πρόταση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία» του Τμήματος
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας», σύμφωνα
με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του
Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 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 «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία» του
Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου επανιδρύει και λειτουργεί από
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φύλο, Πολιτισμός και
Κοινωνία», 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 «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία» είναι οι κοινωνικές, ιστορικές και πολιτισμικές όψεις του φύλου
και οι τρόποι με τους οποίους το φύλο διαπλέκεται με
τη σεξουαλικότητα, τη τάξη, τη φυλή και την εθνότητα. Το Πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τα θεωρητικά και
μεθοδολογικά ζητήματα που έχουν θέσει και θέτουν
οι σπουδές για τις γυναίκες, το φύλο και τη σεξουαλικότητα στην ανθρωπολογία και την ιστορία αλλά και
γενικότερα στις κοινωνικές επιστήμες. Στόχος του είναι
η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων και ερευνητών, εξειδικευμένων στις γυναικείες σπουδές και τις
σπουδές για το φύλο, οι οποίες/-οι θα είναι σε θέση να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σημερινών πολυπολιτισμικών κοινωνιών, συμβάλλοντας στην προώθηση
της αρχής της ισότητας στη βάση της ετερότητας σε
όλους τους τομείς. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό
πρόγραμμα το οποίο συνθέτει την Κοινωνική Ανθρωπολογία με την Ιστορία, και εξετάζει τη διαπλοκή τους
με συναφείς επιστήμες, όπως η Οικονομία, η Πολιτική
Φιλοσοφία, , η Ψυχανάλυση, η Κοινωνιογλωσσολογία,
η Ιστορία της Τέχνης, η κριτική της Λογοτεχνίας, οι Πολιτισμικές Σπουδές.
Ένα επιπλέον καινοτόμο στοιχείο του προγράμματος
συνιστούν οι θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν τις γνώσεις από μη δυτικές κοινωνίες και πολιτισμούς σε θέματα φύλου, με τον ανάλογο
διάλογο που διεξάγεται στη χώρα μας γύρω από τα ίδια
θέματα. Συνεπώς, τα στοιχεία τα στοιχεία που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονική
προσέγγιση, ο εξ' ορισμού διαπολιτισμικός προσανατολισμός, καθώς και η έμφαση στις ποιοτικές κυρίως
μεθόδους έρευνας και ιδιαίτερα στην εθνογραφική και
ιστοριογραφική προσέγγιση.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στο «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία».
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 γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική.
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
2023-2024.
Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη
φοίτησης ύψους 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
Ι

Αριθμ. 2749
(2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και
Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα», Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών.
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, εδάφιο β, 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 υπ’ αριθμ. 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 υπ’ αριθμ. 672/23.3.2016 απόφαση Πρύτανη (ΦΕΚ
896/1.4.2016 τ.Β’) με τίτλο «Έγκριση ίδρυσης − λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου με τίτλο “Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός
Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα”»,
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 10/19.3.2018/θέμα 3.4
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών,
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 8/28.3.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 2.4 «Πρόταση επανίδρυσης
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Το
Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα» του Τμήματος Μεσογειακών
Σπουδών», 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,
- 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 «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα» του
Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, ως ακολούθως:

(Π.Μ.Σ.) με τίτλο, «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα»
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
4-8-2017, τ. Α).

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2018 - 2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας του Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος
2023-24.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί
στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας
στο γνωστικό πεδίο της αρχαιογνωσίας και πιο συγκεκριμένα, μέσω της εμβάθυνσης και ανάλυσης του αρχαίου
ελληνικού θεάτρου, θα αναζητηθούν σε βάθος οι πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις που προκύπτουν μέσω
της έρευνας, αξιοποίησης, ερμηνείας, υπομνηματισμού
γραμματειακών πηγών καθώς και άλλων πτυχών της αρχαιότητας. Με οδηγό τόσο τις παραδοσιακές μεθόδους,
όσο και τις σύγχρονες μεθοδολογικές τάσεις και προσεγγίσεις, θα αναζητηθούν και θα αποκωδικοποιηθούν οι
πολιτικές, κοινωνικές, παιδευτικές νόρμες και αξίες, που
εντοπίζονται στο αρχαίο ελληνικό θέατρο και επηρέασαν
ποικιλοτρόπως την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Το
Π.Μ.Σ. στοχεύει να παρέχει εξειδικευμένες ερευνητικές
γνώσεις, να καλλιεργήσει την κριτική και αναλυτική σκέψη, να αναπτύξει την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων
της αρχαιότητας της ανατολικής Μεσογείου, να καταρτίσει τους/τις φοιτητές/τριες ώστε να επεξεργάζονται
κριτικά τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές καθώς
και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για
την διεξαγωγή έρευνας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη
Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα».
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).
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.
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Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ 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
Ι

Αριθμ. 2740
(3)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και
Ασφάλεια στη Μεσόγειο», Τμήμα Μεσογειακών
Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών .
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, εδάφιο β, 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 υπ’ αριθμ. 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 υπ’ αριθμ. 107283/Β7/10.7.2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1930/17.7.2014 τ.Β΄) με τίτλο «Αντικατάσταση
της υπ’ αριθμ. 24518/Β7/6.5.2004 (ΦΕΚ 753 Β΄ 19.5.2004)
υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών
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Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο “Πολιτικές,
Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο” − Αναμόρφωση Προγράμματος», όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την υπ΄ αριθμ. 766/25.8.2016 Απόφαση Πρύτανη
(ΦΕΚ 2803/6.9.2016 τ.Β’),
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 10/19.03.2018/θέμα 3.5
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 1.2 «Πρόταση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διακυβέρνηση,
Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» 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,
- 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 «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» 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 -19 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο», σύμφωνα με 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 είναι η εκπαίδευση και η μετάδοση θεωρητικών γνώσεων, εμπειρίας και μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης στους συμμετέχοντες στο Π.Μ.Σ.
της σύνθετης πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και
γεωπολιτικής πραγματικότητας του ευρύτερου μεσογειακού χώρου, εστιάζοντας περισσότερο στο πεδίο
της ασφάλειας, της διακυβέρνησης και της οικονομικής
ανάπτυξης. Στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου θεωρητική και μεθοδολογική εκπαίδευση και κυρίως την εξειδικευμένη γνώση
των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων
στη περιοχή της Μεσογείου, ώστε οι απόφοιτοί/ές του
να επιχειρήσουν με αξιώσεις τα επόμενα βήματά τους
στον εγχώριο ή/και το διεθνή επαγγελματικό και ακαδημαϊκό στίβο. Ειδικότερα, διερευνώνται σε βάθος οι
σημαντικότερες πτυχές της σύγχρονης ιστορίας της
Μεσογείου και οι σημαντικότερες μεταψυχροπολεμικές
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γεωπολιτικές και οικονομικές αλλαγές που επήλθαν
στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, εξετάζονται
διεξοδικά οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις
Νότιες Μεσογειακές χώρες, παρουσιάζονται τα κύρια
χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής των χωρών
της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρική καθώς και των
χωρών της Νότιας Ευρώπης, αναλύονται οι διεθνείς
οργανισμοί που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή
της Μεσογείου και προσδιορίζονται τα ζητήματα των
θαλασσίων ζωνών. Διερευνώνται, επίσης οι παραδοσιακές διακρατικές και εμφύλιες συγκρούσεις. Ιδιαίτερη,
ωστόσο, έμφαση δίνεται στην εμβάθυνση των νέων
απειλών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι χώρες
της Μεσογείου, όπως μεταξύ άλλων η οικονομική δυσπραγία και η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων,
η αναβίωση του Ισλάμ, η αύξηση της τρομοκρατίας,
η εξαναγκαστική μετανάστευση, και η διάχυση των
΄Όπλων Μαζικής Καταστροφής. Τέλος, διερευνάται η
αλληλεπίδραση της ενεργειακής ασφάλειας με τις διαμορφούμενες γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μεσόγειο.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια
στη Μεσόγειο».
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 γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική.
Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή δύναται να είναι 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 ΠΜΣ καταβάλουν τέλη
φοίτησης ύψους 2.800 €.
Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
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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. 2879
(4)
Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας»,
των Τμημάτων Μεσογειακών Σπουδών και Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
[έκτακτη συνεδρία 98 (επαναληπτική)]/
30.04.2018)
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, εδάφιο β, 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, 43,
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 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 10/19.3.2018/θέμα 3.2
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών,
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 16/30.4.2018/θέμα 1.2
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 12/30.04.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 2.4 «Πρόταση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/
ξένης γλώσσας», των Τμημάτων Μεσογειακών Σπουδών
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και Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης»,
σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση των Τμημάτων Μεσογειακών Σπουδών και Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την ίδρυση και ως εκ τούτου τη διαβιβάζει
στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω ενέργειες,
- Το υπ’ αριθμ 98(επαναληπτική)/30.04.2018 πρακτικό της συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 2ο «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 Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία
πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» του Τμήματος
Μεσογειακών Σπουδών και Παιδαγωγικού Δημοτικής
Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου συνεργάζονται για την ίδρυση και λειτουργία- σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114/4-8-2017, τ.Α΄) -Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ανάλυση και
διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας».
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο -Σκοπός
Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η ανάλυση και η διδασκαλία
της γλώσσας ως πρώτης, δεύτερης/ ξένης. Το περιεχόμενο
σπουδών καλύπτει τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις για
την ανάλυση της γραμματικής δομής και της κειμενικής
διάστασης της γλώσσας. Καλύπτει επίσης, τις σύγχρονες
διδακτικές προσεγγίσεις για τη γλωσσική διδασκαλία. Αυτές αφορούν τόσο τη δομική όσο και τη λειτουργική διάσταση της γλώσσας και συνδέονται με διαφορετικές ανάγκες διδασκαλίας της πρώτης, δεύτερης/ξένης ή γλώσσας
κληρονομιάς σε ποικίλα ακροατήρια (πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τάξεις ενηλίκων κ.τ.λ.)., γεγονός που αποτελεί καινοτομία του προγράμματος. Επίσης,
το πρόγραμμα αξιοποιεί τις τεχνολογίες της πληροφορίας
στην ανάλυση και τη διδακτική γλωσσικών φαινομένων
και κειμένων τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση και τη διδακτική της Ελληνικής και άλλων γλωσσών της ΝΑ Μεσογείου (ενδεικτικά:
Αραβικά, Εβραϊκά, Τουρκικά).
Ο σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι
η εμβάθυνση σε ποικιλία ζητημάτων που αφορούν τη
γλωσσική ανάλυση και η παροχή τεχνογνωσίας για τη
διδασκαλία της πρώτης, δεύτερης/ ξένης ή γλώσσας
κληρονομιάς. Αξιοποιεί τη γνώση γύρω από την ανάλυση, την αντιπαραβολή των γλωσσών, τη διδακτική του
γλωσσικού μαθήματος, τη γλωσσική πολυμορφία, τη
διδασκαλία δεύτερης γλώσσας και στοχεύει στην παροχή θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων για
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την περεταίρω ανάπτυξη δεξιοτήτων με επίκεντρο τη
γλωσσική διδασκαλία.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και
δεύτερης/ξένης γλώσσας».
Ο μεταπτυχιακός τίτλος υπογράφεται από τον Πρύτανη και τους/τις Προέδρους όλων των συμμετεχόντων
στη συνεργασία Τμημάτων.
Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, δύο (2) διδακτικά και το τρίτο
(3) αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής 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).
Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική. Δύναται
κάποια μαθήματα να προσφέρονται και στην αγγλική
εν όλω ή εν μέρει, μετά από απόφαση του αρμόδιου
οργάνου.
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι
η Ελληνική ή η Αγγλική με αιτιολόγηση.
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 2.500 €.
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, 30 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών,
Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 2746
(5)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή.
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, εδάφιο β, 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,
o Την υπ’ αριθμ. 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 υπ’ αριθμ. 12/1.3.2018/θέμα 3.1
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων,
- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 8/28.3.2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 2.1 «Πρόταση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση» 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 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 ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστημάτων, ως ακολούθως:

36701

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου επανιδρύει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α΄), όπως ισχύει
σήμερα.
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο -Σκοπός
Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για βελτίωση των
λειτουργιών των δημόσιων υπηρεσιών, μείωση του κόστους τους, βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, και
γενικότερα της προσφερόμενης αξίας στην κοινωνία,
σχεδιασμό και υλοποίηση καλύτερων και αποτελεσματικότερων δημόσιων πολιτικών, αλλά και στενότερη επικοινωνία και συνεργασία των φορέων του κράτους με
τους πολίτες με διαφάνεια. Όμως η εμπειρία στη χώρα
μας, αλλά και διεθνώς, δείχνει ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών είναι ένα υψηλής πολυπλοκότητας
έργο, που απαιτεί στενή συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων (τεχνολογικών και διοικητικών),
τόσο από το εσωτερικό περιβάλλον του δημόσιου τομέα, όσο και από το εξωτερικό του περιβάλλον (εταιρείες
πληροφορικής, συμβουλευτικών υπηρεσιών, κ.λπ.). Η
ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί
σημαντική προτεραιότητα στην χώρα μας, αλλά και
στην Ευρωπαϊκή Ένωσή γενικότερα, για αυτό τον λόγο
οι ανάγκες που προκύπτουν στο χώρο αυτό είναι μεγάλες, όπως και οι σχετικές αγορές που ανοίγονται για
επιχειρήσεις διαφόρων συναφών αντικειμένων.
Το Π.Μ.Σ. προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους
συμμετέχοντες να αναπτύξουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων στον κρίσιμο αυτό χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σχετικά με μία πληθώρα
μορφών πληροφοριακών συστημάτων που μπορούν
να αναπτυχθούν στους φορείς του δημόσιου τομέα (π.χ.
πληροφοριακά συστήματα εσωτερικής υποστήριξης,
παροχής ηλεκτρονικής πληροφόρησης στους πολίτες,
ηλεκτρονικών συναλλαγών πολιτών με το κράτος, ηλεκτρονικής δημοκρατίας, συμμετοχής και διαβούλευσης,
αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων (social media), ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων, διαλειτουργικότητα,
κ.λπ.). Αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα δημιουργικής
και εποικοδομητικής συμμετοχής σε έργα ανάπτυξης
διάφορων μορφών πληροφοριακών συστημάτων σε
φορείς του δημόσιου τομέα με διάφορους ρόλους.
Αναλυτικότερα, οι στόχοι του προτεινόμενου Π.Μ.Σ.
είναι:
• Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και μεθοδολογιών
στους τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Ανάπτυξη ακαδημαϊκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
των αποφοίτων στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Εφαρμογή των ανωτέρω γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων, μέσω των μαθησιακών διαδικασιών διδα-
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σκαλίας, φροντιστηριακών ασκήσεων, εργασιών και
ερευνητικών εργασιών κλπ.
• Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης υποχρεώσεων του φοιτητικού
δυναμικού μέσω ομαδικών εργασιών, ομαδικών παρουσιάσεων και άλλων συνεργατικών μορφών ακαδημαϊκής
μελέτης και ακαδημαϊκών εργασιών.
• Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο αντικείμενο του προγράμματος.
• Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση».
Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δυο (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 γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική με εξειδικευμένη ορολογία στα Αγγλικά. Ορισμένες
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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/
της Επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/τριας και του/της
φοιτητή/τριας, η μεταπτυχιακή διατριβή μπορεί να είναι
η Αγγλική 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 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
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