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ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
ΣΧΟΛΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 146ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΤΗΝ 15η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 
Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος Καθηγητή κ. Μανούσου Μαραγκουδάκη (Α.Π.: 
102/08.02.2023) συγκεντρώθηκε σήμερα, Τετάρτη 15 Φεβραουαρίου 2023 και ώρα 10:00 
π.μ. στην αίθουσα Συνελεύσεων του κτιρίου Ωκεανογραφίας, 3ος όροφος, του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης, αρ. 146 
βρίσκονται ο Πρόεδρος Μανούσος Μαραγκουδάκης και ο αναπληρωτής προϊστάμενος 
γραμματείας κ. Ευστράτιος Μπουλμπούλης. 
 
Παρόντες/ούσες.: 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ & ΛΕΚΤΟΡΕΣ 
1. Μαραγκουδάκης Μανούσος, Καθηγητής, Πρόεδρος 
2. Γεωργούλας Ευστράτιος, Αναπληρωτής Προέδρου, Καθηγητής  
3. Ψημίτης Μιχάλης, Καθηγητής  
4. Γρηγορίου Παναγιώτης, Καθηγητής  
5. Αλεξίου Αθανάσιος, Καθηγητής  
6. Ζήση Αναστασία, Καθηγήτρια  
7. Σαββάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής  
8. Γιαβρίμης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής,  
9. Μαρκαντωνάτου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια   
10. Ξυπολυτάς Νίκος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 
11. Κουρούτζας Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής  
12. Λουλαδέλης Παναγιώτης, (ΕΤΕΠ) 

 
Απόντες/ούσες:  
1. Συρμαλή Μαρία Ελένη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια   
2. Μέλος προπτυχιακών φοιτητών 
 
Δεν μετέχουν στη συνέλευση: 
Στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας δεν μετέχουν οι Καθηγητές 
και Λέκτορες που απουσιάζουν με νόμιμη άδεια, κατά το διάστημα της άδειάς τους, ήτοι οι 
κ.κ.: 
1. Παπάνης Ευστράτιος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, (αναστολή άσκησης καθηκόντων 

EMP/9012/72-27/06/2022) 
2. Ναγόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής, (επιστημονική άδεια με πλήρης αποδοχές, από 

21/02/2022 έως 24/02/2023) 
3. Μαρκαντωνάτου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, (επιστημονική άδεια με πλήρης 

αποδοχές, από 15/02/2023 έως 15/02/2024) 
Εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Συνέλευση Τμήματος δεν έχει οριστεί.  
Τα πρακτικά τηρεί o κος Μπουλμπούλης Ευστράτιος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γραμματείας του Τμήματος Κοινωνιολογίας. 
 
Διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας και αρχίζει η συνεδρίαση. 



 
Πρακτικά της υπ’ αρ. 147ης -15/02/2023 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας 

2 

1. Ενημέρωση  
2. Επικύρωση Πρακτικών  
3.  Διοικητικά  
4. Ακαδημαϊκά 
4.1. Δήλωση διατμηματικών μαθημάτων - Ιδρυματικός Κατάλογος μαθημάτων και Σύγχρονη 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, άρθρα 66 και 67 του Ν. 4957/22 – Εισήγηση Προέδρου) 
5. Θέματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
6. Θέματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
6.Α. Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή» (ΕΤΚΑΣ). 
Εισηγήσεις Συντονιστικής Επιτροπής 
6.Β. Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» (ΕΚΕΟ). 
Εισηγήσεις Συντονιστικής Επιτροπής 
6.Γ. ΠΜΣ «Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρώπη 
και την Ελλάδα».  
6.Δ. Διατμηματικό – Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία 
και Τέχνη».  
7.  Θέματα Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 
8. Οικονομικά 
9. Φοιτητικά 
10.  Διάφορα 
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4. Ακαδημαϊκά 
4.1. Δήλωση διατμηματικών μαθημάτων - Ιδρυματικός Κατάλογος μαθημάτων και Σύγχρονη 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, άρθρα 66 και 67 του Ν. 4957/22 – Εισήγηση Προέδρου) 
 
Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας αφού έλαβε υπόψη: 
1. Την δημοσίευση του Ν. 4957/22 και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων -66- 

(Ιδρυματικός Κατάλογος μαθημάτων και -67- (Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση) 

2.  Το γεγονός ότι το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-23,  σύμφωνα με το εγκριθέν 

από τη Σύγκλητο Ακαδ. Ημερολόγιο, αρχίζει στις 13/02/2023 και οι φοιτητές/τριες του 

Τμήματος Κοινωνιολογίας θα πρέπει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, -πλην των 

λοιπών- να προβούν και στις δηλώσεις των διατμηματικών μαθημάτων (συγκεκριμένα στις 

δηλώσεις μαθημάτων από τον Ιδρυματικό Κατάλογο), λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 

διατάξεων  του άρθρου - 66- , περί Ιδρυματικού Καταλόγου μαθημάτων και του άρθρου -

67-  περί Σύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του νέου Νόμου 4957/22 

3. Την υπάρχουσα  υλικο-τεχνική υποδομή του Τμήματος, τις  δυνατότητες που παρέχει  το 

Φοιτητολόγιο του Ιδρύματος το οποίο δεν μπορεί-επί του παρόντος- να υποστηρίξει τις 

δηλώσεις μαθημάτων από τον Ιδρυματικό Κατάλογο,  καθώς και τη διαθεσιμότητα των 

Διδασκόντων/ουσων του Τμήματος, αλλά και του  Επικουρικού  Διδακτικού Προσωπικού.   

4. Το γεγονός ότι δεν έχουν καθοριστεί με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΕΙ (ή 

έστω με απόφαση Συγκλήτου), οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις οργάνωσης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε να 

είναι εφικτό οι φοιτητές/τριες του Ιδρύματος  να μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα 

που προσφέρονται από Τμήματα που εδρεύουν σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα ή 

πόλη  από αυτήν του Τμήματος στο οποίο παρέχεται το μάθημα   (βλέπετε τα σχετικώς 

αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 3  του άρθρου 67 του Ν. 4957/22) 

5. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί από το ΥΠΑΙΘ κάποια σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος, 

αλλά ούτε έχει δοθεί και από την Διοίκηση του Ιδρύματος σαφή οδηγία για τον τρόπο 

εφαρμογής από τα Παν/κα Τμήματα των διατάξεων περί Ιδρυματικού Καταλόγου την 

τρέχουσα περίοδο κατά την οποία βρισκόμαστε στην πρώτη εφαρμογή του νόμου και ως εκ 

τούτου, αναφύονται πολλών ειδών προβλήματα, σχετικά με την εφαρμογή του και τίθενται 

επιπλέον πολλά θέματα προς ερώτηση /διευκρίνιση,   

καθώς και μετά από διεξοδική συζήτηση, ομόφωνα  
 
 ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, την δυσκολία να προχωρήσει το 
Τμήμα, το τρέχον εαρινό εξάμηνο,  στην πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του νέου Νόμου 
4957/22) για τον Ιδρυματικό Κατάλογο (άρθρα 66 και 67) και ως εκ τούτου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, 
σχετικά με τη δήλωση των διατμηματικών μαθημάτων (ήτοι την δήλωση μαθημάτων από 
τον Ιδρυματικό Κατάλογο)  τα παρακάτω: 
1. Όσον αφορά στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Κοινωνιολογίας, δύνανται να 
δηλώσουν όλα τα μαθήματα (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν) των Τμημάτων της Παν/κής 
Μονάδας Μυτιλήνης, εφόσον διαπιστώσουν ότι προσφέρονται ως διατμηματικά μαθήματα. 
ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ από το Τμήματος Κοινωνιολογίας,  να προτιμώνται μαθήματα προσφερόμενα 
από τα Τμήματα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
και Ιστορίας και  Γεωγραφίας. εφόσον προσφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών τους. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ανώτατος αριθμός πιστωτικών μονάδων από την επιτυχή αξιολόγηση σε 
μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων σπουδών αντιστοιχεί 
κατ’ ανώτατο όριο έως το 10% του συνολικού αριθμού πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών. (δηλ των 240 ECTS) 
2. Όσον αφορά στους/στις  φοιτητές/τριες των Τμημάτων της Παν/κής Μονάδας 
Μυτιλήνης, δύνανται να δηλώσουν όλα τα μαθήματα (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν) του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας, πλην την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και την πρακτική 
άσκηση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στα υποχρεωτικά μαθήματα ο ανώτατος αριθμός φοιτητών/τριων από 
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άλλα Τμήματα που μπορεί να γίνει δεκτός, λαμβανομένης υπόψη της υπάρχουσας 
υλικοτεχνικής υποδομής και της διαθεσιμότητας του Διδακτικού Προσωπικού, είναι έως 
3) Όσον αφορά στην πρόβλεψη του Νόμου 4957/22 (άρθρο 67 παράγραφοι 2 και 3 ) για 
δυνατότητα οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας δια ζώσης με παράλληλη σύγχρονη 
αναμετάδοση της διδασκαλίας του μαθήματος αποκλειστικά προς φοιτητές/τιες  άλλων 
Τμημάτων του Ιδρύματος υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω φοιτητές/τριες  φοιτούν σε 
Τμήμα που εδρεύει σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα ή πόλη από αυτήν του Τμήματος 
στο οποίο παρέχεται το μάθημα, το Τμήματος Κοινωνιολογίας, το τρέχον εαρινό εξάμηνο, 
ΔΕΝ θα προσφέρει εξ αποστάσεως (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν) μαθήματα του 
Προγράμματος Σπουδών του, διότι όπως προαναφέρθηκε  δεν έχουν καθοριστεί με τον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος (ή έστω με απόφαση Συγκλήτου του ΠΑ), 
οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με 
μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σχετική η παράγραφος 3 του άρθρου 67 
του Ν.4957/22)  
 
 
Τέλος, ομόφωνα εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 


