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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων», Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πολυτεχνική
Σχολή του Πανεπιστήμιου Αιγαίου.

2

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή», Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου.

3

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου», Τμήμα Γεωγραφίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Οικολογική Μηχανική-Ενέργεια
και Κλιματική Αλλαγή», Τμήμα Περιβάλλοντος,
Σχολή Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου.

5

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή»,
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου
Αιγαίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2732
(1)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων», Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πολυτεχνική
Σχολή του Πανεπιστήμιου 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.

Αρ. Φύλλου 2822

- 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 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 699/9.5.2016 απόφαση Πρύτανη που αφορά στην
Ίδρυση - Λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων με τίτλο “Ολοκληρωμένη Σχεδίαση
Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ)” - “Integrated Product
Design & Innovation” (ΦΕΚ 1380/τ.Β’/17.05.2016), όπως
διορθώθηκε με το αριθμ. ΦΕΚ 1691/13.06.2016 τ.Β’.
- Την απόφαση της αριθμ. 12/14.3.2018/ θέμα 1 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου σχετικά με την επανίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο
«Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων».
- Την απόφαση της αριθμ. 4/21.3.2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 2ο «Πρόταση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων» του Τμήματος
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου», σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την επανίδρυση και ως εκ
τούτου τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω
ενέργειες.
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- 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, καθώς και μετά από συζήτηση, αποφασίζει:
Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων» του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης
Προϊόντων και Συστημάτων, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αιγαίου επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ)» - “Integrated Product Design
& Innovation (IPDI)”, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α΄), όπως ισχύει σήμερα.
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο -Σκοπός
Σε διεθνές επίπεδο ο χώρος της σχεδίασης προϊόντων
αλλάζει δραματικά. Τα προϊόντα γίνονται πιο έξυπνα,
πιο ελκυστικά, είναι καλύτερα ενσωματωμένα σε συστήματα και χρειάζεται να ικανοποιούν ολοένα και πιο
αυστηρές προδιαγραφές και κανονισμούς ασφαλείας.
Η ανάπτυξη προϊόντων μετατρέπεται σε μια ιδιαίτερα
απαιτητική διεπιστημονική διαδικασία, η οποία εξαρτάται σημαντικά από γνωστικά πεδία τα οποία εξελίσσονται διαρκώς τόσο σε επίπεδο μεθοδολογίας όσο και
σε επίπεδο τεχνολογίας. Για να ανταποκριθούν στις νέες
προκλήσεις οι μηχανικοί σχεδίασης προϊόντων θα πρέπει
να είναι εφοδιασμένοι με ένα σύνολο γνώσεων που αφορούν στην ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση
για τη σχεδίαση καινοτόμων προϊόντων. Η αξιοποίηση
τεχνολογιών αιχμής η δημιουργική χρήση γνώσεων και
ιδεών από ένα ευρύ φάσμα επιστημών αλλά και εφαρμοσμένων τεχνών, είναι πλέον απαραίτητα εργαλεία για
το σύγχρονο μηχανικό σχεδίασης προϊόντων.
Το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων
Προϊόντων» είναι η ολοκληρωμένη-ολιστική σχεδίαση
προϊόντων καλύπτοντας αποτελεσματικά ένα ευρύ
φάσμα γνωστικών πεδίων και ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον κύκλο ζωής προϊόντων. Στόχοι του
προγράμματος είναι:
• Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και μεθοδολογιών που αφορούν στα διακριτά στάδια του κύκλου ζωής
ενός προϊόντος με άξονα την ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση και με τη χρήση και εφαρμογή νέων
τεχνολογιών.
• Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας
σε επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με τη σχεδίαση,
ανάλυση και βελτιστοποίηση ενός προϊόντος.
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• 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 διασύνδεση των νέων σχεδιαστών με τις επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις τρέχουσες σχεδιαστικές πρακτικές.
• Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές διδακτορικές
σπουδές.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους μηχανικούς σχεδίασης προϊόντων & συστημάτων (product
designers) καθώς και σε ένα εύρος ειδικοτήτων-πτυχιούχων μηχανικών και εφαρμοσμένων επιστημών και
μπορεί να λειτουργήσει τόσο στο πλαίσιο της ομογενοποίησης (transformation) όσο και στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής εξειδίκευσης. Τα μαθήματα έχουν επιλεγεί
ώστε να προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές
και φοιτήτριες που δεν είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Σχεδίασης Προϊόντων 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 Οικονομίας. Για πτυχιούχους μηχανικούς σχεδίασης προϊόντων παρέχονται εξειδικευμένα μαθήματα με τα οποία
θα εμπλουτίσουν και θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους
σε νέα επιστημονικά πεδία και τεχνολογίες αποκτώντας
νέες πολύτιμες δεξιότητες οι οποίες μπορεί να αξιοποιηθούν και στα πλαίσια διδακτορικής έρευνας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων
Προϊόντων (Integrated Product Design and Innovation)».
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 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.
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι
η Ελληνική (δύναται να είναι επίσης και η Αγγλική).
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 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. 2755
(2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή», 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. 83/84 (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 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 62049/Β7/23.4.2014 (ΦΕΚ 1135/5.5.2014, τ.Β’)
υπουργική απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της αριθμ.
25110/Β7/6-5-2004 (ΦΕΚ 753/19.5.2004, τ.Β΄) υπουργικής
απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
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του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο “Έρευνα για τη τοπική κοινωνική ανάπτυξη
και συνοχή” - Αναμόρφωση του Προγράμματος», όπως
αυτή έχει αντικατασταθεί τελευταία με την 895/5.5.2017
απόφαση Πρύτανη (ΦΕΚ 1727/19.5.2017, τ.Β’).
- Την 53/21.2.2018/θέμα 3.4 απόφαση Συνεδρίασης
της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
- Την 2/28.2.2018 απόφαση συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, θέμα 2 «Πρόταση επανίδρυσης - λειτουργίας
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο
«Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή»», 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 «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική
Ανάπτυξη και Συνοχή» του Τμήματος Κοινωνιολογίας,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τίτλο «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη
και Συνοχή», 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 εκπαίδευση επιστημόνων, ερευνητών/τριών
και στελεχών κοινωνικών οργανισμών, ΟΤΑ, ΜΚΟ, Ινστιτούτων και επιχειρήσεων του κοινωνικού τομέα σε κρίσιμα πεδία κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής. Επιπλέον,
το ΠΜΣ στοχεύει α) στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων στους θεματικούς άξονες: κοινωνικής οργάνωσης,
κοινωνικών ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού,
πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ανάπτυξης, παραβατικότητας και αντεγκληματικής πολιτικής καθώς
και β) στην απόκτηση ειδικών γνώσεων στη θεωρία και
μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας και κυρίως των τεχνικών και των αναλυτικών εργαλείων της για τη μελέτη
και επιστημονική εμβάθυνση των θεωρητικών και εφαρμοσμένων πεδίων κοινωνικής ανάπτυξης. Η εκπαίδευση
στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας στα
παραπάνω θεματικά πεδία περιλαμβάνει την ακριβή δι-
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ατύπωση 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
είναι η επεξεργασία εναλλακτικών μοντέλων κοινωνικής
ανάπτυξης, βασισμένα στις τοπικές και περιφερειακές
ιδιαιτερότητες, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης κοινωνικά ευάλωτων
ομάδων και τη μείωση κινδύνων για την κοινωνική τους
περιθωριοποίηση.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Έρευνα για την τοπική κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή».
Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο
(2) διδακτικά εξάμηνα και (1) εξάμηνο για την εκπόνηση
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.
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι
η ελληνική.
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 1.000 €.
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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Αριθμ. 2751
(3)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου», Τμήμα Γεωγραφίας, Σχολή Κοινωνικών 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, 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 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 735/24.6.2016 απόφαση Πρύτανη (ΦΕΚ 2171/
13.7.2016 τ.Β’) με τίτλο «Τροποποίηση της 116247/Β7
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2139/τ.Β’/5.08.2014) που
αφορά στην Ίδρυση-Λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: “Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου” του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου”».
- Την απόφαση της αριθμ. 16/21.2.2018/θέμα 4.2 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας.
- Την απόφαση της αριθμ. 9/30.3.2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 2.1 «Πρόταση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου» του
Τμήματος Γεωγραφίας», 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 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:
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Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και
Σχεδιασμός του Χώρου» του Τμήματος Γεωγραφίας, ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και
Σχεδιασμός του Χώρου», σύμφωνα με τις διατάξεις του
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 στην Ανθρωπογεωγραφία, την Ανάπτυξη και τον Σχεδιασμό του χώρου.
Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή
επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης ικανών
να συμβάλουν στην ολοκληρωμένη και αειφόρο χωροοικονομική και χωρο-κοινωνική ανάπτυξη της χώρας
και στην ισότιμη συμμετοχή της στον διαμορφούμενο
Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο.
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 εξελίξεις των σχετικών επιστημών, ερευνητικών κατευθύνσεων και ειδικοτήτων.
- Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών
γνώσεων με τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας
και τα ιδιαίτερα χωρo-κοινωνικά της προβλήματα.
- Η παραγωγή επιστημονικών στελεχών με σύγχρονες
ανταγωνιστικές γνώσεις στην αγορά εργασίας.
Με βάση αυτούς τους στόχους, το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό
να διαμορφώσει στελέχη ικανά να ανταπεξέλθουν σε
τομείς επιστημονικού και επαγγελματικού προσανατολισμού που συνάδουν με τα επιστημονικά αντικείμενα
του προγράμματος.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και
Σχεδιασμό του Χώρου».
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).
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Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Κατόπιν σχετικής απόφασης της Συνέλευσης, δύναται
κάποια μαθήματα να προσφέρονται εν όλω ή εν μέρει
στην αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής
εργασίας είναι η ελληνική αλλά μπορεί, κατά περίπτωση,
με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, να ορίζεται
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
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. 2741
(4)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Οικολογική Μηχανική-Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου
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, 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 ποι-
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ότητας 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 79266/Β7/21.5.2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
1400/2.6.2014 τ.Β’) με θέμα «Αντικατάσταση της 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 706/13.5.2016 απόφαση Πρύτανη (ΦΕΚ 1402/
19.5.2016 τ.Β΄).
- Την 8/21.3.2018/θέμα 6.3 απόφαση Συνεδρίασης της
Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος.
- Την 6/23.3.2018 απόφαση συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 1.3 «Πρόταση επανίδρυσης Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οικολογική Μηχανική-Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή» 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 «Οικολογική Μηχανική-Ενέργεια και
Κλιματική Αλλαγή» του Τμήματος Περιβάλλοντος, ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου
επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 20182019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με
τίτλο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», 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 επιστημόνων σε
θέματα Οικολογικής/Περιβαλλοντικής Μηχανικής, όπως
επίσης και σε θέματα Διαχείρισης Ενέργειας και Τεχνολογιών Χαμηλού Άνθρακα στα πλαίσια της Κλιματικής
Αλλαγής.
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Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει μέσα από τη
μελέτη και γνώση των βιολογικών, οικολογικών και φυσικοχημικών διεργασιών του περιβάλλοντος καθώς και
των εφαρμογών τους στην Οικολογική Μηχανική, την
Διαχείριση της Ενέργειας, όπως επίσης και στην εμβάθυνση και αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής:
• Στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με ολοκληρωμένη αντίληψη των περιβαλλοντικών διεργασιών.
• Στην ανάπτυξη της γνώσης των φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων του Ελλαδικού χερσαίου και
υδατικού περιβάλλοντος, της εγχώριας τεχνογνωσίας διαχείρισης πόρων και ποιότητας περιβάλλοντος και στην
προώθηση της εφαρμογής των ανωτέρω στην αειφόρο
χρήση των πόρων της χώρας.
• Στην εμβάθυνση του σχεδιασμού, της κατασκευής και
των αρχών λειτουργίας συστημάτων που στηρίζονται
στις βασικές αρχές της Οικολογικής και Περιβαλλοντικής
Μηχανικής.
• Στην εμβάθυνση της μελέτης των ενεργειακών συστημάτων κατά την διάρκεια της μετάβασης προς τεχνολογίες
χαμηλού άνθρακα και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με
βάση τις αρχές και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης όπως αυτές καθορίζονται στα πλαίσια των Ηνωμένων
Εθνών (SDGs, 2030 Agenda), δηλ. καθαρή και οικονομικά
εφικτή ενέργεια με αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και προώθηση
επενδύσεων σε έργα υποδομής για καθαρή ενέργεια.
• Στην ανάπτυξη των γνώσεων για την κλιματική αλλαγή και των επιπτώσεων αυτής, καθώς και της ρύθμισης
και μείωσης των εκπομπών αερίων του φαινομένου του
θερμοκηπίου και της προώθησης της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
• Στην ενδυνάμωση του πολλαπλού κοινωνικό-οικονομικού ρόλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον ακριτικό
χώρο όπου αναπτύσσεται, σύμφωνα με τις επιταγές και
το σκεπτικό της ίδρυσής του.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οικολογική Μηχανική-Ενέργεια και
Κλιματική Αλλαγή».
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, μέρος δε των μαθημάτων δύναται να προσφέρονται
και στην αγγλική, κατόπιν απόφασης Συνέλευσης.
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι
η ελληνική/αγγλική.
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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
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΜΣ
με τίτλο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» που έχουν εισαχθεί μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα περατώσουν τις σπουδές
τους σύμφωνα με τις διατάξεις της 706/13.5.2016 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
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 27 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2798
(5)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή»,
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου 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, 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.

36129

- 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 524/25.5.2018 απόφαση Πρύτανη (ΦΕΚ 1387/
6.7.2015 τ.Β’) με τίτλο “Έγκριση ίδρυσης - λειτουργίας νέου
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο ”Κρίση και Ιστορική Αλλαγή”».
- Την απόφαση της αριθμ. 9/07.03.2018/θέμα 4.9 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας.
- Την απόφαση της αριθμ. 5/22.3.2018 συνεδρίασης της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, θέμα 2o «Πρόταση επανίδρυσης Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κρίση και Ιστορική
Αλλαγή» του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου», 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.
- 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 «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» 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 «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή»,
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, το οποίο εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο της ιστορίας, είναι η ιστορική μεταβολή, δηλαδή οι μεγάλης κλίμακας και σημασίας αλλαγές στην κοινωνική οργάνωση, τις
οικονομικές λειτουργίες, τους τρόπους σκέψης και την καθημερινή ζωή, οι οποίες συντελέστηκαν στην ανθρώπινη
ιστορία. Η ιστορική έρευνα έχει δείξει ότι τέτοιες μείζονες
μεταβολές, συχνά αλματώδεις, συνδέονται με ή συνοδεύονται από περιόδους κρίσης, καθώς το παλιό συγκρούεται
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με το καινούριο. Και, βέβαια, αυτές οι κρίσεις έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με την εποχή και την
κοινωνία. Οι έννοιες της κρίσης και της ιστορικής αλλαγής
αποτελούν, λοιπόν, θεμελιώδη ερμηνευτικά εργαλεία κατανόησης της εξέλιξης των ανθρώπινων κοινωνιών, και
βρίσκονται στην καρδιά της ιστορικής επιστήμης. Σκοπός
του προγράμματος είναι να προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της ιστορικής μεταβολής στα μείζονα
πεδία της ανθρώπινης δράσης (κοινωνία, οικονομία, ιδέες,
πολιτική), μέσα από συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά
παραδείγματα, εκπαιδεύοντας τους φοιτητές στα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της
σύγχρονης ιστορικής έρευνας.
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περίοδος δεκαπέντε (15) (ECTS) και για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75 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

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή».

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη
φοίτησης ύψους 400 €.
Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό, διάρκειας ενός (1)
έτους. Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε
δύο εξάμηνα μαθημάτων και θερινή περίοδο.
Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS), θερινή

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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