
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 
ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

2 Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 
ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

3 Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης [απόφαση Συγκλήτου υπό στοι-
χεία 14161π.ε./3-12-2018, (Β΄ 5663)]

4 Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκ-
παιδευτικών Μονάδων», του Τμήματος Διοίκησης 
Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού, της Σχο-
λής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος.

5 Τροποποίηση της απόφασης της υπ’  αρ. 36/ 
28.06.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου «Κανο-
νισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο ”Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία”, Τμήμα Κοι-
νωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή Κοι-
νωνικών Επιστημών».

6 Τροποποίηση της απόφασης της υπ’  αρ. 102/ 
22.05.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου «Έγκρι-
ση Κανονισμών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος» - Π.Μ.Σ. «Δι-
ακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσό-
γειο» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 41366 (1)
   Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 

ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής 

Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) τα άρθρα 29 και 79 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
β) την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) το υπ’ αρ. 32944/2-6-2021 έγγραφο του Τμήματος 

Λοιπού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητι-
κών Υπηρεσιών στο οποίο περιλαμβάνεται σχετική ει-
σήγηση του Πρύτανη του Α.Π.Θ., με το υπ’ αρ. 18343/ 
5-4-2021 συνημμένο έγγραφο της Κοσμητείας της Σχο-
λής Καλών Τεχνών και 

δ) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του τακτι-
κού προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 
ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Α.Π.Θ., από τις υφιστάμενες κενές οργανικές 
θέσεις του Ιδρύματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
η ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. ΠΕ κατηγορίας του Δη-
μητρίου Παπαζαχαρία του Αθανασίου, μόνιμου μέλους 
Ε.Τ.Ε.Π., κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος με γνωστι-
κό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που 
θεραπεύει το Τμήμα Θεάτρου, σε κενή οργανική θέση 
της κατηγορίας αυτής.

  Θεσσαλονίκη, 1 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αριθμ. 41370 (2)
    Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 

ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) τα άρθρα 29 και 79 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
β) την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) το υπ’ αρ. 37240/17-6-2021 έγγραφο του Τμήματος 

Λοιπού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητι-
κών Υπηρεσιών στο οποίο περιλαμβάνεται σχετική ει-
σήγηση του Πρύτανη του Α.Π.Θ., με το υπ’ αρ. 36062/
14-6-2021 συνημμένο έγγραφο της Κοσμητείας της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών και

δ) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του τακτι-
κού προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 
ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Α.Π.Θ., από τις υφιστάμενες κενές οργανι-
κές θέσεις του Ιδρύματος, προκειμένου να πραγματοποι-
ηθεί η ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. ΠΕ κατηγορίας του 
Γεωργίου Γαλαρινιώτη του Δημητρίου, μόνιμου μέλους 
Ε.Τ.Ε.Π., κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος με γνωστι-
κό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που 
θεραπεύει το Τμήμα Φυσικής, σε κενή οργανική θέση 
της κατηγορίας αυτής.

  Θεσσαλονίκη, 1 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Ι

Αριθμ. 41940 (3)
    Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα-

νικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυ-

τεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης [απόφαση Συγκλήτου υπό 

στοιχεία 14161π.ε./3-12-2018, (Β΄ 5663)] 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως της παρ. 2 
του άρθρου 45.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 85 και ειδικότερα της παρ. 5 
και το εδάφιο β της παρ. 6 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

3. Τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α) 163204/

Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017: «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - λοι-
πά θέματα και β) 22879/Ζ1/9-2-2018: «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

4. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 διαπιστωτι-
κή πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
(ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) με θητεία 
από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

5. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 (ΥΟΔΔ 650) 
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΑΠ.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

6. Τις πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠ.Θ.) υπ’ αρ.: α) 1204/
14-9-2020 (ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότησης 
και β) 35027/9-6-2021, ανακοινοποιημένη στο ορθό υπ’ 
αρ. 36944/16-6-2021 (ΑΔΑ: 6Ω6Χ46Ψ8ΧΒ-ΒΘΜ) περί 
ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του ΑΠ.Θ.,για το ακα-
δημαϊκό έτος 2020 - 2021.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 75-78 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

8. Την υπό στοιχεία 14161π.ε./3-12-2018 (Β΄ 5663) από-
φαση της Συγκλήτου σχετικά με την έγκριση Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης.

9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 13/1-4-2021).

10. Την υπ’ αρ. 33624/4-6-2021 θετική εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Α.Π.Θ. [απόφαση Συγκλήτου υπό στοιχεία 14161π.ε./ 
3-12-2018 (Β΄ 5663)], ως ακολούθως:

Άρθρο 8 
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

Εδάφιο 4, παρ. 3
Ο ανώτατος αριθμός επιβλεπόμενων διδακτορικών 

διατριβών ανά μέλος ΔΕΠ είναι δέκα (10), με δυνατότη-
τα συνεπίβλεψης έως επιπλέον τριών (3) διδακτορικών 
διατριβών.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 14161π.ε./3-12-2018 
(Β΄ 5663) απόφαση της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 2 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

Αριθμ. ΔΦ15/11343 (4)
    Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκ-

παιδευτικών Μονάδων», του Τμήματος Διοίκη-

σης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού, της 

Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

3. Τις διατάξεις της παρ.  7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) και της παρ. γ του άρθρου 17 του 
ν. 4559/2018 (Α’ 142).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (Α’ 102).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α’ 189).

6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 (Β’ 4334): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 (Β’ 3387): «Ρύθμιση θεμάτων 
απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ».

7. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α)  163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορι-
κών διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-
2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατά-
ξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. 
ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυ-

ση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 Κοι-
νοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α’ 38) «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13-03-2018 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 972), «Ρύθμιση θεμά-
των ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και 
αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητι-
κών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής».

9. Την υπό στοιχεία ΔΦ 30/5704/23-04-2020 πράξη 
ανασύστασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΑΔΑ: 6Γ8046ΨΖ3Π-3ΞΒ).

10. Την υπό στοιχεία ΔΦ15/4868/27-08-2019 (Β’ 3472) 
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε, επανί-
δρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο, «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονά-
δων», του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ 
και Τουρισμού, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης

11. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/12678/25-08-2020 (Β’ 3609) 
Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ 
και Τουρισμού, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Διοίκη-
ση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων»

12. Την υπ’ αρ. 8/11-03-2021 (Θέμα 6ο) ομόφωνη από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Οργανι-
σμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού, της Σχολής Οικονομί-
ας και Διοίκησης, που διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία 
ΔΦ 15/6785/22-04-2021 έγγραφο του Προέδρου του 
Τμήματος και στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Ομόφωνα εγκρίνουν την τροποποίηση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκη-
σης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού, της Σχολής 
Οικονομίας και Διοίκησης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαι-
δευτικών Μονάδων ως ακολούθως:

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Τα Π.Μ.Σ. απονέμει δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μο-
νάδων με 3 ειδικεύσεις:

1. Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων

2. Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
3. Εκπαίδευση Ενηλίκων
Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων αναπτύσσεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα 
σπουδών διάρκειας 13 εβδομάδων το κάθε ένα. Τα δύο 
πρώτα εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά 
10 μαθήματα διάρκειας 3 διδακτικών ωρών το καθένα, 
ενώ το τρίτο εξάμηνο επιλέγουν ανάμεσα στην εκπόνη-
ση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή εναλλα-
κτικά την παρακολούθηση δύο μαθημάτων αυξημένης 
βαρύτητας. Κάθε μάθημα είναι διάρκειας 3 ακαδημαϊκών 
ωρών και αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες του συ-
στήματος ECTS εκτός από τα δύο μαθήματα αυξημένης 
βαρύτητας του Γ’ εξαμήνου που αντιστοιχούν σε 15 πι-
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στωτικές μονάδες έκαστο. Η μεταπτυχιακή διπλωματι-
κή εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS. Το σύνολο των σπουδών στο Π.Μ.Σ. 
αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του συστήματος 
ECTS. Το διδακτικά έργο (όπως αυτό ορίζεται στις δια-
τάξεις του ν. 2530/1997] πραγματοποιείται με ευέλικτες 
μορφές εκπαίδευσης και μάθησης. Μέρος του διδα-
κτικού έργου δύναται να διεξάγεται έως ποσοστά 35% 
με εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω σύγχρονων ή/και 
ασύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνολογιών, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με τις αρχές και 
πρακτικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα διδασκό-
μενα μαθήματα ανά εξάμηνο και ανά κατεύθυνση είναι:

Κατεύθυνση A’: Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτι-
κών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Α’ εξάμηνο
- Αρχές Εκπαιδευτικής Ερευνητικής Μεθοδολογίας 

(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές 

μονάδες E.C.T.S.)
- Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές 

μονάδες E.C.T.S.)
- Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μο-

νάδες E.C.T.S.)
- Δίκαιο της Εκπαίδευσης (6 πιστωτικές μονάδες 

E.C.T.S.) 
Β’ εξάμηνο
- Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Εκπαίδευση 

(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής διαδικασίας και Εκπαιδευ-

τικών Ιδρυμάτων (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Εκπαιδευτική Ψυχολογία (6 πιστωτικές μονάδες 

E.C.T.S.)
- Σχεδιασμός και Τεχνικές Αξιολόγησης Μαθήματος 

(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Εκπαιδευτικές Τεχνικές για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
Κατεύθυνση Β’: Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Α’ εξάμηνο
- Αρχές Εκπαιδευτικής Ερευνητικής Μεθοδολογίας 

(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές 

μονάδες E.C.T.S.)
- Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές 

μονάδες E.C.T.S.)
- Εισαγωγή στο Πληροφοριακά Συστήματα (6 πιστω-

τικές μονάδες E.C.T.S.)
- Ηλεκτρονική Μάθηση, Ψηφιακό Μάρκετινγκ και 

Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
Β’ εξάμηνο
- Εκπαιδευτικές Τεχνικές για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευ-

ση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Εργαλεία Παραγωγής Πολυμεσικού Περιεχομένου 

(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και GDPR 

(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι - OER (Open Educational 

Resources) (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

- Σχεδιασμός και Τεχνικές Αξιολόγησης Μαθήματος 
Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

Κατεύθυνση Γ’: Εκπαίδευση Ενηλίκων
Α’ εξάμηνο
- Αρχές Εκπαιδευτικής Ερευνητικής Μεθοδολογίας 

(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές 

μονάδες E.C.T.S.)
- Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές 

μονάδες E.C.T.S.)
- Εκπαιδευτική Ψυχολογία (6 πιστωτικές μονάδες 

E.C.T.S.)
- Κατάρτιση Προγράμματος - Εκπαιδευτικές Τεχνικές 

(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.) 
Β’ εξάμηνο
- Εκπαιδευτικές Τεχνικές για εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευ-

ση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας (6 πι-

στωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Η δυναμική της Ομάδας και Τεχνικές Επικοινωνίας 

(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι - OER (Open Educational 

Resources) (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση [6 πιστωτικές 

μονάδες E.C.T.S)
Γ’ Εξάμηνο Σπουδών
Στο Γ’ εξάμηνο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν 

να επιλέξουν ανάμεσα στην εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας ή στην παρακολούθηση και εξέ-
ταση δύο επιπλέον μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας. 
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του B’ εξαμήνου 
και με την πλήρωση των προϋποθέσεων: α) ο φοιτητής/
φοιτήτρια να έχει εξετασθεί επιτυχώς στο σύνολο των 
μαθημάτων του Α’ εξαμήνου (ανάλογα με την κατεύθυν-
σή του/της] και β] να έχει ολοκληρώσει την καταβολή 
του συνόλου των τελών φοίτησης, οι φοιτητές καλού-
νται να υποβάλλουν το έντυπο προτίμησης (διπλωματική 
εργασία ή δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας) στη 
Γραμματεία του προγράμματος σύμφωνα με το οποίο 
δηλώνουν εάν επιθυμούν να εκπονήσουν την μεταπτυ-
χιακή διπλωματική εργασία ή την παρακολούθηση και 
εξέταση των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας τα 
οποία είναι κοινά για όλες τις κατευθύνσεις. Εναλλακτικά 
της διπλωματικής εργασίας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
δύνανται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επι-
τυχώς στα δύο μαθήματα μέσα αυξημένης βαρύτητας 
του Γ’ εξαμήνου (κοινά για ύλες τις κατευθύνσεις):

Στατιστική ανάλυση και Εκπαιδευτική Έρευνα (15 πι-
στωτικές μονάδες ECTS) 

Δημόσια Διοίκηση (15 πιστωτικές μονάδες ECTS)».
13. Την υπ΄ αρ. 4/13-05-2021 (θέμα 4ο) απόφαση 

της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., 
η οποία λήφθηκε κατά πλειοψηφία. Επί της απόφασης 
μειοψήφησε μέλος της επιτροπής με τις ακόλουθες πα-
ρατηρήσεις: «Συμφωνώ και εγκρίνω τα θέματα πλην του 
ΠΜΣ με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών 
Μονάδων», διότι υπάρχουν κοινά μαθήματα που ανα-
φέρονται και στις τρείς κατευθύνσεις και είναι στο ίδιο 
εξάμηνο, όπως και κοινά μαθήματα σε διαφορετικά εξά-
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μηνα. Συνεπώς ή θα πρέπει να διατυπωθεί η πρόταση ως 
τρία διαφορετικά μεταπτυχιακά, ή να αλλάξει η διατύπω-
ση για τη δομή του ενός μεταπτυχιακού προγράμματος».

14. Το υπό στοιχεία ΔΦ 15/8821/25-05-2021 έγγραφο 
του Προέδρου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
προς το Τμήμα Β’ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύ-
θυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της 
Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση Α) Ίδρυσης 
και Β) Τροποποίησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος».

15. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος», (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

16. Την απόφαση έγκρισης του Εσωτερικού Κανονι-
σμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β’ 4889).

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε., αποφασίζει:

την τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτι-
κών Μονάδων», του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών 
Μάρκετινγκ και Τουρισμού, της Σχολής Οικονομίας και 
Διοίκησης, ως ακολούθως:

«Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Τα Π.Μ.Σ. απονέμει δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μο-
νάδων με 3 ειδικεύσεις:

1. Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων

2. Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
3. Εκπαίδευση Ενηλίκων
Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων αναπτύσσεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα 
σπουδών διάρκειας 13 εβδομάδων το κάθε ένα. Τα δύο 
πρώτα εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά 
10 μαθήματα διάρκειας 3 διδακτικών ωρών το καθένα, 
ενώ το τρίτο εξάμηνο επιλέγουν ανάμεσα στην εκπόνη-
ση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή εναλλα-
κτικά την παρακολούθηση δύο μαθημάτων αυξημένης 
βαρύτητας. Κάθε μάθημα είναι διάρκειας 3 ακαδημαϊκών 
ωρών και αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες του συ-
στήματος ECTS εκτός από τα δύο μαθήματα αυξημένης 
βαρύτητας του Γ’ εξαμήνου που αντιστοιχούν σε 15 πι-
στωτικές μονάδες έκαστο. Η μεταπτυχιακή διπλωματι-
κή εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS. Το σύνολο των σπουδών στο Π.Μ.Σ. 
αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του συστήματος 
ECTS. Το διδακτικά έργο (όπως αυτό ορίζεται στις δια-
τάξεις του Νομού 2530/1997] πραγματοποιείται με ευ-
έλικτες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης. Μέρος του 
διδακτικού έργου δύναται να διεξάγεται έως ποσοστά 
35% με εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω σύγχρονων 
ή/και ασύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνο-

λογιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με τις 
αρχές και πρακτικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Τα διδασκόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο και ανά κατεύ-
θυνση είναι:

Κατεύθυνση A’: Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτι-
κών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Α’ εξάμηνο
- Αρχές Εκπαιδευτικής Ερευνητικής Μεθοδολογίας (6 

πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές 

μονάδες E.C.T.S.)
- Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές 

μονάδες E.C.T.S.)
- Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μο-

νάδες E.C.T.S.)
- Δίκαιο της Εκπαίδευσης (6 πιστωτικές μονάδες 

E.C.T.S.) 
Β’ εξάμηνο
- Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Εκπαίδευση 

(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής διαδικασίας και Εκπαιδευ-

τικών Ιδρυμάτων (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Εκπαιδευτική Ψυχολογία (6 πιστωτικές μονάδες 

E.C.T.S.)
- Σχεδιασμός και Τεχνικές Αξιολόγησης Μαθήματος 

(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Εκπαιδευτικές Τεχνικές για εξ’ αποστάσεων Εκπαίδευση 

(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
Κατεύθυνση Β’: Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Α’ εξάμηνο
- Αρχές Εκπαιδευτικής Ερευνητικής Μεθοδολογίας 

(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές 

μονάδες E.C.T.S.)
- Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές 

μονάδες E.C.T.S.)
- Εισαγωγή στο Πληροφοριακά Συστήματα (6 πιστω-

τικές μονάδες E.C.T.S.)
- Ηλεκτρονική Μάθηση, Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Εκ-

παίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.) 
Β’ εξάμηνο
- Εκπαιδευτικές Τεχνικές για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευ-

ση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Εργαλεία Παραγωγής Πολυμεσικού Περιεχομένου 

(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και GDPR 

(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι - OER (Open Educational 

Resources) (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Σχεδιασμός και Τεχνικές Αξιολόγησης Μαθήματος 

Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
Κατεύθυνση Γ’: Εκπαίδευση Ενηλίκων
Α’ εξάμηνο
- Αρχές Εκπαιδευτικής Ερευνητικής Μεθοδολογίας 

(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές 

μονάδες E.C.T.S.)
- Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές 

μονάδες E.C.T.S.)
- Εκπαιδευτική Ψυχολογία (6 πιστωτικές μονάδες 

E.C.T.S.)
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- Κατάρτιση Προγράμματος - Εκπαιδευτικές Τεχνικές 
(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.) 

Β’ εξάμηνο
- Εκπαιδευτικές Τεχνικές για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευ-

ση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας (6 πι-

στωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Η δυναμική της Ομάδας και Τεχνικές Επικοινωνίας 

(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι - OER (Open Educational 

Resources) (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
- Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση [6 πιστωτικές 

μονάδες E.C.T.S)
Γ’ Εξάμηνο Σπουδών
Στο Γ’ εξάμηνο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν 

να επιλέξουν ανάμεσα στην εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας ή στην παρακολούθηση και εξέ-
ταση δύο επιπλέον μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας. 
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του B’ εξαμήνου 
και με την πλήρωση των προϋποθέσεων: α) ο φοιτητής/
φοιτήτρια να έχει εξετασθεί επιτυχώς στο σύνολο των 
μαθημάτων του Α’ εξαμήνου (ανάλογα με την κατεύθυν-
σή του/της] και β] να έχει ολοκληρώσει την καταβολή 
του συνόλου των τελών φοίτησης, οι φοιτητές καλού-
νται να υποβάλλουν το έντυπο προτίμησης (διπλωματική 
εργασία ή δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας) στη 
Γραμματεία του προγράμματος σύμφωνα με το οποίο 
δηλώνουν εάν επιθυμούν να εκπονήσουν την μεταπτυ-
χιακή διπλωματική εργασία ή την παρακολούθηση και 
εξέταση των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας τα 
οποία είναι κοινά για όλες τις κατευθύνσεις. Εναλλακτικά 
της διπλωματικής εργασίας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
δύνανται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επι-
τυχώς στα δύο μαθήματα μέσα αυξημένης βαρύτητας 
του Γ’ εξαμήνου (κοινά για ύλες τις κατευθύνσεις):

Στατιστική ανάλυση και Εκπαιδευτική Έρευνα (15 πι-
στωτικές μονάδες ECTS) 

Δημόσια Διοίκηση (15 πιστωτικές μονάδες ECTS)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 1 Ιουλίου 2021

  Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ

Ι

Αριθμ. 13473 (5)
    Τροποποίηση της απόφασης της υπ’  αρ. 

36/28.06.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου «Κα-

νονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. 

με τίτλο ”Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία”, Τμήμα 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή 

Κοινωνικών Επιστημών ».

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας   υπόψη: 
1. Το π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 
(Α΄ 31).

2. Το άρθρο 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με 
τα άρθρα 46 έως 49 του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220) και με 
τα άρθρα 13 - 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999 - Α΄ 45). 

3. Την περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 13 και τα άρθρα 
30 έως και 37, 45 και 85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

4. Την υπ’ αρ. 34/25.04.2018 (υπ’ αρ. 2799/ 27.04.2018) 
απόφαση της Συγκλήτου «Επανίδρυση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Φύλο, Πο-
λιτισμός και Κοινωνία”, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπο-
λογίας και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών» 
(Β΄ 2885).

5. Την υπ’ αρ. 36/28.06.2018 (υπ’ αρ. 8129/06.09.2018) 
απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου «Κανονισμός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο “Φύλο, 
Πολιτισμός και Κοινωνία”, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρω-
πολογίας και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών» 
(Β΄ 4285).

6. Την υπ’ αρ. 25/01.10.2020 απόφαση της έκτακτης 
συνεδρίασης της Συγκλήτου (υπ’ αρ. 18893/02.10.2020) 
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 36/28.06.2018 απόφασης συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου «Κανονισμός Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο ‘’Φύλο, Πολιτισμός και Κοι-
νωνία’’, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, 
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών» (Β΄ 4477).

7. Την υπ’ αρ. 14/03.03.2021 απόφαση της συνεδρία-
σης της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπο-
λογίας και Ιστορίας «Θέμα 1ο Τροποποίηση των άρθρων 
13 και 14 του κανονισμού του ΠΜΣ ’’Φύλο, Πολιτισμός 
και Κοινωνία’’».

8. Το υπ’ αρ. 16/24.6.2021 πρακτικό της συνεδρίασης 
της Συγκλήτου θέμα 10.2. «Τροποποίηση της της υπ’ αρ. 
36/28.06.2018 απόφασης συνεδρίασης της Συγκλήτου 
«Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο ”Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία”, Τμήμα Κοινω-
νικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών».

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει: 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 36/28.06.2018 
απόφασης της συνεδρίασης της Συγκλήτου «Κανονισμός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο “Φύλο, Πο-
λιτισμός και Κοινωνία”, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογί-
ας και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών» (Β΄ 4285), 
ως προς τα άρθρα 13 και 14, ως ακολούθως: 

«Άρθρο 13 
Εξεταστικές περίοδοι. 

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο: Φεβρουαρίου και 
Ιουνίου και εναρμονίζονται κατά το δυνατόν με τις εξε-
ταστικές περιόδους των προπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά στο Ακα-
δημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος. Σχετικά με την 
προθεσμία κατάθεσης αποτελεσμάτων εξέτασης μα-
θημάτων από τους/τις Διδάσκοντες/ουσες ισχύουν τα 
προβλεπόμενα κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 
του Ιδρύματος. Σε περίπτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια 
αποτύχει σε μάθημα, μπορεί να επανεξετασθεί άπαξ στο 
μάθημα στην (επαναληπτική) εξεταστική περίοδο του 
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Ιουλίου, που διαρκεί από 1 έως τις 20 Ιουλίου. Αν ο/η 
μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια αποτύχει στην εξέτα-
ση μαθήματος ή μαθημάτων στην τελευταία εξεταστική 
που έχει δικαίωμα να συμμετέχει, βάσει του Κανονισμού, 
ούτως ώστε να θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς το Πρόγραμμα, εξετάζεται ύστερα από αίτησή 
του, στην ίδια εξεταστική περίοδο, από τριμελή επιτρο-
πή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι/ες έχουν το ίδιο 
ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο/α 
μάθημα/μαθήματα και ορίζονται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η 
της εξέτασης του κάθε μαθήματος διδάσκων/ουσα (παρ. 6 
άρθρο 34 ν. 4485/2017). Εάν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια 
δεν υποβάλει αίτηση εντός των προβλεπόμενων από το 
Τμήμα χρονικών ορίων ή εάν αποτύχει στην εξέταση από 
την τριμελή επιτροπή, διαγράφεται οριστικά και δεν δύνα-
ται να αρχίσει την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. 

Άρθρο 14
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - 
Επιβλέποντες/ουσες Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας 

Στο τρίτο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η 
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 
Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα υπο-
βολής θέματος, εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 
όλα τα μαθήματα των δύο προηγούμενων εξαμήνων. 
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ από 20 έως 30 Ιουλίου. Στην αίτηση αναφέρεται 
ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η 
προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται πε-
ρίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Η Γραμματεία του 
ΠΜΣ προωθεί την αίτηση στη Συντονιστική Επιτροπή». 

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ’ αρ. 36/28.06.2018 
συνεδρίασης της Συγκλήτου, «Κανονισμός Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο “Φύλο, Πολιτισμός 
και Κοινωνία”, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 
Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών» (Β΄ 4285) με 
τις τροποποιήσεις της, εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 2 Ιουλίου 2021

Η Πρυτάνισσα 

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Ι

Αριθμ. 13475 (6)
    Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 102/ 
22.05.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου «Έγκρι-
ση Κανονισμών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος» - Π.Μ.Σ. «Δι-
ακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Με-
σόγειο» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας   υπόψη: 
1. Το π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 
(Α΄ 31).

2. Το άρθρο 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τα 
άρθρα 46 έως 49 του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220) και με τα άρ-
θρα 13 - 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690
1999 - Α΄ 45).

3. Την περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 13 και τα άρθρα 
30 έως και 37, 45 και 85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

4. Την απόφαση της υπ’ αρ. 34/25.04.2018 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου (υπ’ αρ. 2740/27.04.2018) «Επανίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
“Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο”, 
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β΄ 2885), 

5. Την απόφαση της υπ’  αρ. 102 (επαναληπτική)/ 
25.05.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου (υπ’ 
αρ. 8120/06.09.2018) «Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο “Διακυβέρνηση, 
Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο” του Τμήματος 
Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(Β΄ 4439).

6. Την απόφαση της υπ’ αρ. 11/12.06.2020 συνεδρία-
σης της Συγκλήτου (υπ’ αρ. 11083/18.06.2020) «Τροπο-
ποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 102 (επαναληπτικής)/ 
25.05.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου «Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο “Διακυβέρνηση, 
Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο” του Τμήματος 
Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» 
(Β΄ 2814), 

7. Την απόφαση της υπ’ αρ. 09/22.12.2020 έκτακτης 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογει-
ακών Σπουδών θέμα 3.4 «Εισήγηση για τροποποίηση 
του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. 
«Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» 
του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου». 

8. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 16/24.6.2021 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου θέμα 10.3. «Τροποποίηση της απόφασης 
της υπ’ αρ. 102/22.05.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου 
«Έγκριση Κανονισμών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος» - Π.Μ.Σ. «Διακυ-
βέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» του 
Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών».

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει: 

Εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 
102 (επαναληπτική)/ 25.05.2018 έκτακτης συνεδρίασης 
της Συγκλήτου (υπ’ αρ. 8120/06.09.2018) «Έγκριση Κα-
νονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
“Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο” 
του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου» (Β΄ 4439), ως προς το άρθρο 10.2, ως ακο-
λούθως: 

«10.2 Γλώσσα διδασκαλίας (παρ. 2στ του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017).
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Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελλη-
νική. Από το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 γλώσσα διδα-
σκαλίας των μαθημάτων δύναται να είναι και η αγγλική. 

Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας είναι η ελληνική ή δύναται να είναι και η 
αγγλική».

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ’ αρ. 102 (επαναλη-
πτική)/25.05.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου 
(υπ’ αρ. 8120/06.09.2018) «Έγκριση Κανονισμού Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο “Διακυβέρνηση, 

Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο” του Τμήματος 
Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» 
(Β΄  4439), με τις τροποποιήσεις της, εξακολουθεί να 
ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 2 Ιουλίου 2021

Η Πρυτάνισσα 

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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