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Καλωσόρισμα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

H περιοχή της Μεσογείου υπήρξε μια από τις σημαντικότερες κοιτίδες του παγκόσμιου 

πολιτισμού, γενέτειρα και σταυροδρόμι μεγάλων θρησκειών και σπουδαίων γλωσσών, που 

επηρέασαν την εξέλιξη της Ευρώπης και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Στη σύγχρονη 

εποχή αποτελεί σημαντικό κέντρο κοινωνικών, οικονομικών και γεωπολιτικών διεργασιών 

και ανακατατάξεων. Η βαθιά και εμπεριστατωμένη μελέτη τους είναι αναγκαία και 

επιτακτική. 

Το ΠΜΣ «Διακυβέρνηση, Ασφάλεια και Ανάπτυξη στη Μεσόγειο» αποτελεί το 

μοναδικό πρόγραμμα επιστημονικής εξειδίκευσης και προσφοράς υψηλού επιπέδου 

γνώσης στο χώρο της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης σχετικά με τα τεκταινόμενα 

στην εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. 

 

Εστιάζει: 

• στη μεταβαλλόμενη σχέση του μεσογειακού υποσυστήματος με το διεθνές και 

ευρωπαϊκό περιβάλλον, 

• στο ρόλο των διεθνών και περιφερειακών δρώντων στην ευρύτερη περιοχή της 

μεσογειακής λεκάνης, 

• στη μελέτη των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων της περιοχής, 

στην ανάλυση «παραδοσιακών» συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων, σύγχρονων 

απειλών και προκλήσεων ασφάλειας, 

• στη θέση και το ρόλο της Ελλάδας στη Μεσόγειο. 

 

Προσφέρει στους συμμετέχοντες σε αυτό: 

• υψηλού επιπέδου θεωρητική και μεθοδολογική κατάρτιση, 

• εξειδικευμένη γνώση της σύνθετης πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και 

γεωπολιτικής πραγματικότητας του μεσογειακού χώρου, 

• δυνατότητα έρευνας σε εξειδικευμένα πεδία (μετανάστευση, ανθρώπινα δικαιώματα, 

ενεργειακοί πόροι, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνές δίκαιο της θάλασσας κ. 

ά.), 

• διεπιστημονική θεώρηση των μεσογειακών ζητημάτων συνδυάζοντας τις διεθνείς 

σχέσεις με την κοινωνική ιστορία, την πολιτική οικονομία και το διεθνές δίκαιο. 

 

Εκ μέρους του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Π.Μ.Σ., σας εύχομαι 

εποικοδομητική και δημιουργική ακαδημαϊκή πορεία! 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ 

Αναπλ. Καθηγητής Σωτήριος Ντάλης 
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Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη 

Μεσόγειο»  

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Τ.Μ.Σ.) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια 

στη Μεσόγειο» (ΦΕΚ ίδρυσης 2885/19.07.2018 τ. Β΄), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Σπουδών στην «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο».  

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 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 
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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. 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε (3) εξάμηνα. 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Νομικών, Οικονομικών, Πολιτικών 

Επιστημών, ειδικότερα Τμημάτων και Κατευθύνσεων Διεθνών – Στρατηγικών Σπουδών, 

Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεσογειακών Σπουδών, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, 

Οικονομικών Επιστημών, Ιστορίας, Δημόσιας Διοίκησης, Βαλκανικών, Ανατολικών και 

Σλαβικών Σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή 

Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 

Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α΄). Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή 

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄) καθώς και 

πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, με αιτιολογημένη απόφαση της Συντονιστικής 

Επιτροπής (Σ.Ε.). Δεκτοί επίσης γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού 

αντικειμένου καθώς και επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, 

κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις 

υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία 

εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ. 

 

Σχέση με την απασχόληση 

Απώτερος στόχος του ΠΜΣ είναι οι συμμετέχοντες σε αυτό να αποκτήσουν τα εφόδια 

εκείνα που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιχειρήσουν με αξιώσεις τα επόμενα βήματά 

τους στον εγχώριο ή/και τον διεθνή επαγγελματικό και ακαδημαϊκό στίβο. 
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Η Σελίδα του Π.Μ.Σ. στο Διαδίκτυο  

Το Π.Μ.Σ. «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» διαθέτει δική του 

σελίδα στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://gds.aegean.gr/  

Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα εισαχθούν στο  Π.Μ.Σ. «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη 

και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» κατ’ ανώτατο όριο 40 μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.   

Για την  επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών που θα παρακολουθήσουν το 

Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται: 

(α) Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά 

που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Τέτοια προσόντα είναι ο βαθμός 

πτυχίου, ο μέσος όρος συναφών προπτυχιακών μαθημάτων, η επίδοση σε πτυχιακή 

εργασία, πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2, η Ερευνητική ή 

Επαγγελματική δραστηριότητα : δημοσιεύσεις, συγγραφική δραστηριότητα κ.ά και Λοιπά 

ειδικά προσόντα όπως αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ, η κατοχή και άλλων 

πανεπιστημιακών πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων πέραν του πρώτου, η επαρκής γνώση 

(επίπεδο Β2) περισσότερων από μια ξένη γλώσσα κ.λπ.,  

(β) Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης  

Δίδακτρα 

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος 

καθορίζεται στο ποσό των 2.800€. Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους. Η 

πρώτη δόση, ύψους 900 ευρώ, καταβάλλεται κατά την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας, η 

δεύτερη δόση, ύψους 900 ευρώ, στην έναρξη του 2ου εξαμήνου και η 3η δόση, ύψους 1.000 

ευρώ, στην έναρξη του 3ου εξαμήνου, στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία.  

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 

ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους. 

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές 

τους υποχρεώσεις. 

https://gds.aegean.gr/
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Περιγραφές Μαθημάτων 

Για την απόκτηση του ∆ιπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η φοίτηση επί 

τρία (3) εξάμηνα σπουδών, η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) αριθμό μαθημάτων δύο (2) 

υποχρεωτικών και έξι (6)  κατ' επιλογήν σε σύνολο δέκα (10) προσφερόμενων και η 

επιτυχής εξέταση της ∆ιπλωματικής Εργασίας. Κατά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, ο/η 

φοιτητής/τρια θα έχει συγκεντρώσει 90 πιστωτικές μμονάδες (ECTS).  

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:  
 

A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Π.Μ. 

(ECTS) 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ 

ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2022-2023 

Υ1  ΣΥΓΧΡΟΝΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ   

Υ 
8 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΚΑΣ 

Υ2  ΕΥΡΩ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  Υ 

8 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΑΛΗΣ 

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΡΗ 

 (ΔΥΟ ΕΚ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ )  

ΚΕΥ1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ    

ΚΕΥ 
7 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΗΣ 

ΚΕΥ2 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ  

ΚΕΥ 

7 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΗΣ 

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΜΕ ΜΑΡΙΑ 

ΑΝΑΓΝΟΥ 

ΚΕΥ3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ 

ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ   

ΚΕΥ 

7 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΑΛΗΣ 

ΚΕΥ4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ  

ΚΕΥ 

7 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΤΡΙΜΠΗΣ 

-  ΣΥΝΟΛΟ: - 30  

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Π.Μ. 

(ECTS) 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ 

ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ 
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ΕΤΟΥΣ 2022-2023 

 
(ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΞΙ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ) 
  

 

ΚΕΥ5 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟ  

ΚΕΥ 

7,5 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΤΡΙΜΠΗΣ 

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΡΗ 

ΚΕΥ6 ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

ΚΕΥ 7,5 ΔΕΝ ΘΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 

2022-2023 

ΚΕΥ7 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ   

ΚΕΥ 7,5 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΑΛΗΣ 

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΜΕ ΙΩΑΝΝΗ ΦΟΥΚΑ 

ΚΕΥ8 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 

ΚΕΥ 7,5 ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΤΡΙΜΠΗΣ 

ΚΕΥ9 ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΤΗ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟ/ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

ΚΕΥ 7,5 ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΕΪΜΕΝΗΣ 

ΚΕΥ10 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ 

ΚΕΥ 7,5 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΑΛΗΣ 

-  ΣΥΝΟΛΟ: - 30  

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ  

ΜΔΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ  
Υ 30  

- ΣΥΝΟΛΟ - 30  

Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική και δύναται να είναι και η αγγλική.  

Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή δύναται να είναι και 

η Αγγλική.  

Η διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, όχι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% κατά την παρ. 3, άρθρο 30, ν.4485/2017, 

όπως κάθε φορά ισχύει)  
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Αναλυτική Περιγραφή Μαθημάτων 

Σύγχρονη  ιστορία της Μεσογείου 

Τα προβλήματα των διεθνών σχέσεων κατανοούνται λογικά και σε βάθος μόνο μέσω της 

ιστορικής προσέγγισης. Χωρίς επαρκή γνώση του παρελθόντος δεν μπορεί κανείς να 

εξηγήσει σύγχρονα ζητήματα διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής. Σκοπός του 

μαθήματος είναι να διερευνηθούν σε βάθος οι σημαντικότερες  πτυχές της σύγχρονης 

ιστορίας της Μεσογείου και να μελετηθούν ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων και η 

αποικιοκρατία, οι διακρατικές σχέσεις των χωρών της περιοχής, οι τρόποι διακυβέρνησης, 

οι θεσμοί, καθώς και ζητήματα ασφάλειας και περιφερειακών συγκρούσεων. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στις πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις του 20ο αιώνα και στις νέες 

γεωπολιτικές ισορροπίες. Στο τέλος εξετάζεται η θέση της ΕΕ και της Ελλάδας στη 

Μεσόγειο 

Ευρω-μεσογειακές σχέσεις:     

Το μάθημα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν μια πρακτική γνώση και 

κατάρτιση σε συγκεκριμένες πλευρές των διεθνών οικονομικών σχέσεων και της 

διακυβέρνησης στην περιοχή της Μεσογείου, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις σχέσεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Νότιες Μεσογειακές χώρες. Το μάθημα διερευνά τη 

διαδικασία εξευρωπαϊσμού των χωρών της Νοτίου Μεσογείου καθώς και τις οικονομικές 

και πολιτικές πλευρές που διέπουν τη διαπεριφερειακή σχέση της ΕΕ με τις Νότιες 

Μεσογειακές χώρες. Εξετάζει το σύστημα διακυβέρνησης των σχέσεων αυτών, 

συμπεριλαμβανομένων των Συμφωνιών Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και των Νότιων 

Μεσογειακών χωρών καθώς και την εξέλιξη των σχέσεων, από τη Σφαιρική Μεσογειακή 

Πολιτική μέχρι και την Ένωση για τη Μεσόγειο. Το μάθημα, επίσης, αναλύει τις αιτίες και 

τις συνέπειες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης (ΕΠΓ) στις μεσογειακές χώρες και 

εξετάζει τις προοπτικές μιας Zώνης Ελευθέρων Συναλλαγών στη Μεσόγειο καθώς και το 

μέλλον της αίτησης ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ. Αναλύει, επίσης,  τις συνέπειες που είχε 

η οικονομική κρίση στο οικονομικό και πολιτικό σύστημα των μεσογειακών κρατών.  

Πολιτική  Οικονομία των μεσογειακών χωρών   

Το μάθημα έχει ως στόχο την κατανόηση των δομών και διαδικασιών που συνθέτουν την 

πολιτική οικονομία του ευρύτερου μεσογειακού χώρου  και επηρεάζουν τη συμπεριφορά 

των κρατών και άλλων δρώντων στην περιοχή. Συγκεκριμένα το μάθημα εστιάζει στις 

παρακάτω θεματικές: Σημαντικά πολιτικά και οικονομικά ζητήματα των χωρών της 

Μεσογείου.  Παγκοσμιοποίηση και Μεσόγειος. Υφιστάμενα Σχήματα Περιφερειακής 

Συνεργασίας στην Περιοχή. Ζητήματα ‘Ήπιας Ασφάλειας’.  Σχέσεις κράτους και αγοράς 

στον Μεσογειακό Νότο . Προβλήματα ανάπτυξης των χωρών της Μεσογείου.   

Πολιτικές Διαχείρισης προσφυγικών και μεταναστευτικών ορών: 
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Στο μάθημα συζητούνται και αναλύονται διεξοδικά και με συστηματικό τρόπο μια σειρά 

από ζητήματα που συνδέονται με το φαινόμενο των μεταναστευτικών και προσφυγικών 

ροών  στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογειακής λεκάνης και τις συνέπειές του για την 

σταθερότητα και την ασφάλεια των κρατών της περιοχής καθώς και την  ευρωπαϊκή 

ασφάλεια.  Ειδικότερα εξετάζεται η σύνδεση των νέων ασύμμετρων απειλών, κινδύνων και 

προκλήσεων ασφάλειας που αναπτύσσονται στη Μεσόγειο με το φαινόμενο της 

παράτυπης μετανάστευσης, αναδεικνύονται και αναλύονται--με έμφαση -- τα αίτια των 

μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη, συζητείται διεξοδικά και αποτιμάται  η 

διαχείριση της μεταναστευτικής/προσφυγικής κρίσης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, παγκοσμιοποίηση και η θέση της Μεσογείου 

Σύμφωνα με τον ιστορικό της Μεσογείου Φερνάντ Μπρωντέλ η Μεσόγειος δεν είναι ένας 

πολιτισμός, αλλά πολιτισμοί που συσσωρεύονται ο ένας πάνω στον άλλο Στο φυσικό όπως 

και στο ανθρώπινό της τοπίο η Μεσόγειος σταυροδρόμι, η ετερόκλιτη Μεσόγειος, 

παρουσιάζεται σε πολλές αφηγήσεις  σαν μια εικόνα συνεκτική, σαν σύστημα όπου όλα 

μπερδεύονται για να ανασυντεθούν σε μια πρωτότυπη ενότητα. Μετά την πτώση του 

Τείχους του Βερολίνου, το Νοέμβριο του 1989, ο σφυγμός του κόσμου επιταχύνθηκε. Μια 

καινούργια εποχή άρχισε για τη διεθνή πολιτική. Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου επέφερε 

ραγδαίες αλλαγές στο γεωπολιτικό τοπίο της Μεσογείου με την ανάδυση νέων κρατών, 

την διεύρυνση του ΝΑΤΟ, την ενταξιακή διαδικασία της ΕΕ αλλά και τους εναπομείναντες 

πολιτικούς διχασμούς. Το παρόν μάθημα επικεντρώνεται στις μεταψυχροπολεμικές 

γεωπολιτικές αλλαγές που επήλθαν στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, 

συμπεριλαμβανομένων των εθνοτικών συγκρούσεων, της διαδικασίας οικοδόμησης 

κράτους, καθώς και στις πολιτικές της ΕΕ αλλά και άλλων βασικών διεθνών δρώντων όπως 

η ΕΕ, ο ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και η Ρωσία.  Εξετάζεται διεξοδικά το ζήτημα της 

διακυβέρνησης στην Ευρώπη και στον κόσμο. Επίσης, εξετάζεται  ο ρόλος της ΕΕ  στην 

περιοχή της. Διερευνάται, επίσης, σε ποιο βαθμό υφίσταται η  προοπτική ενίσχυσης ή 

δημιουργίας Κοινωνίας Πολιτών στις Αραβικές και Μουσουλμανικές χώρες της Μεσογείου; 

Το ερώτημα αυτό όπως και το κομβικό ζήτημα που αφορά τον εκδημοκρατισμό και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα θα μας απασχολήσουν στις  συζητήσεις του παρόντος μαθήματος 

 

Διεθνείς Οργανισμοί και Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον ευρύτερο  

Μεσογειακό χώρο  

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην μελέτη των διεθνών 

οργανισμών και θεσμών οι οποίοι λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, της 

Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Ενδεικτικά θα εξεταστούν διεθνείς οργανισμοί και 

θεσμοί του Αραβικού Κόσμου (Αραβικός Σύνδεσμος, Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, 
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Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, Οργανισμός Αραβικών Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών)), 

του Ισλαμικού Κόσμου (Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας) και άλλοι (Αφρικανική 

Ένωση, Ένωση για την Μεσόγειο, κ.λπ). Δεδομένου ότι ένα από τα πιο σημαντικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η εν λόγω περιοχή είναι το έλλειμμα προστασίας των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου και οι συχνές παραβιάσεις τους, ο άλλος σκοπός του 

μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην προβληματική των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών μέσα από τα κείμενα (διακηρύξεις, συνθήκες, 

πρωτόκολλα, κ.λπ) που κατά καιρούς έχουν υιοθετηθεί από τους διεθνείς οργανισμούς που 

θα εξεταστούν. Τα κείμενα αυτά έχουν επιτρέψει την δημιουργία περιφερειακών 

συστημάτων προστασίας και προωθήσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου, οι οποίοι 

μπορούν να αναλυθούν είτε συγκρινόμενοι μεταξύ τους είτε συγκρινόμενοι με το 

Ευρωπαϊκό περιφερειακό σύστημα που θεωρείται το πιο προχωρημένο. Στους φοιτητές θα 

γίνεται εισαγωγή στην ίδρυση και λειτουργία των διεθνών οργανισμών και στην διεθνή 

προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θα είναι υποχρεωτική η συγγραφή, η 

παρουσίαση και παράδοση συναφών εργασιών εντός του μαθήματος, ενώ την 

θεματολογία θα την επιλέγουν ελεύθερα οι φοιτητές. Τέλος επισημαίνεται ότι η ελληνική 

βιβλιογραφία είναι περιορισμένη και οι φοιτητές θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν εκτενώς 

αλλοδαπή βιβλιογραφία.  

 

Ενεργειακή ασφάλεια στη Μεσόγειο 

Το μάθημα  σκοπεύει να παράσχει στους φοιτητές  το γνωσιακό υπόβαθρο για την 

κατανόηση θεμάτων σχετιζόμενων με το ρόλο της οικονομικής ασφάλειας  με κύρια 

έμφαση  την ενεργειακή ασφάλεια, την αλληλεπίδραση του ενεργειακού σχεδιασμού με τις 

γεωπολιτικές ισορροπίες καθώς και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ευρωπαϊκή  

ενεργειακή διπλωματία στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται  στα 

οικονομικά της ενέργειας, στην διπλωματία των αγωγών και στην απελευθέρωση των 

ενεργειακών αγορών υπό το πρίσμα της επίδρασης στην ενεργειακή αυτονομία και την  

ενεργειακή ασφάλεια. Στο  πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται διεξοδικά οι εξής 

θεματικές ενότητες: Η  έννοια  της οικονομικής ασφάλειας Από τη γεωπολιτική στη 

γεωοικονομία. Ενεργειακή ασφάλεια. Το περιεχόμενο της και οι στόχοι της. Οι παράγοντες  

που διαμορφώνουν την ενεργειακή διπλωματία καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιούνται 

για να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής ασφάλειας στο πλαίσιο άσκησης της 

εξωτερικής /αμυντικής πολιτικής μιας χώρας. Η   διπλωματία των αγωγών  και  οι 

γεωπολιτικές  ανακατατάξεις. Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και διπλωματία. Ο ρόλος 

της Ρωσίας  στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης   και σχέσεις με την  ΕΕ. Ενεργειακή  

ασφάλεια  και διπλωματία  στην Ανατολική Μεσόγειο. Ελληνική ενεργειακή διπλωματία 

στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη. Ο ρόλος της Τουρκίας ως ενεργειακού  κόμβου. 

Περιβαλλοντική ασφάλεια και ενέργεια.  
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Ελληνοτουρκικές Σχέσεις και Κυπριακό: 

Το μάθημα αναλύει τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία από τη Συνθήκη της 

Λωζάννης έως τις μέρες μας. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται αρχικά στον 

συμβατικό διακανονισμό της Λωζάννης (1923). Εξηγούνται οι λόγοι που ώθησαν την 

Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν τη συνεννόηση και τη συνεργασία κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του 1930 και τα πρώτα χρόνια μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Επισημαίνεται η σημασία του Κυπριακού στην ιστορική εξέλιξη των ελληνοτουρκικών 

σχέσεων από τη δεκαετία του 1950 και μετά, με αποκορύφωμα την τουρκική εισβολή στην 

Κύπρο (1974). Επισκοπούνται, τέλος, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά το 1974 και ως την 

κρίση των Ιμίων και τα προβλήματα που εξακολουθούν να τις σκιάζουν. 

 

Διεθνείς σχέσεις στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη   

Το μάθημα «Διεθνείς Σχέσεις στη Ν.Α Ευρώπη », επικεντρώνεται στις 

μεταψυχροπολεμικές γεωπολιτικές αλλαγές που επήλθαν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 

στις εθνοτικές συγκρούσεις, στη διαδικασία οικοδόμησης κράτους, καθώς και στις 

πολιτικές των βασικών διεθνών δρώντων όπως η ΕΕ, ο ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και η 

Ρωσία.  Εξετάζεται διεξοδικά  ο ρόλος της ΕΕ  στην περιοχή της Ν.Α Ευρώπης, η ευρωπαϊκή 

προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και ειδικότερα της ΠΓΔΜ λόγω και του προβλήματος  

με την Ελλάδα. Συμπληρωματικά μπορούν να  ενταχθούν στις αναλύσεις του παρόντος 

μαθήματος  και οι εξελίξεις  στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς 

και οι συζητήσεις για τα ενεργειακά δίκτυα.   

 

Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και Μεσόγειος 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: θαλάσσιες ζώνες (εσωτερικά 

ύδατα, αιγιαλίτιδα ζώνη, στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας, συνορεύουσα ζώνη, αποκλειστική 

οικονομική ζώνη, υφαλοκρηπίδα, ανοιχτή θάλασσα), καθεστώς κλειστών και ημικλείστων 

θαλασσών, εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας στην Μεσόγειο (προστασία θαλασσίου 

περιβάλλοντος, αλιεία και εκμετάλλευση άλλων φυσικών πόρων της θάλασσας κα του 

υπεδάφους της, θαλάσσια έρευνα, υποθαλάσσια πολιτιστικά αγαθά), οριοθέτηση 

θαλασσίων ζωνών και επίλυση διεθνών διαφορών δικαίου της θάλασσας, με έμφαση στις 

διαφορές που ανακύπτουν στην Μεσόγειο. 

 

Διεθνή Καθεστώτα Ελέγχου Εξοπλισμών στη Μεσόγειο/Μέση Ανατολή  

Στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες καλούνται να 

εξετάσουν τα ενεργά Διεθνή Καθεστώτα Ελέγχου Εξοπλισμών και τις σχετικές Διεθνείς 
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Συμβάσεις. Θα διδαχθούν τον ρόλο και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των κρατών 

μελών σε παγκόσμιο επίπεδο σε θέματα που αφορούν σε Όπλα Μαζικής Καταστροφής 

(ΟΜΚ) και το καθεστώς  Ζωνών Ελεύθερων από ΟΜΚ. Θα αναλυθούν και συζητηθούν τα 

επί μέρους Καθεστώτα ελέγχου και ειδικότερα οι κατηγορίες Πυρηνικών, Χημικών, 

Βιολογικών Όπλων καθώς και Βαλλιστικών Πυραύλων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη 

μελέτη των χωρών της Μεσογείου/Μέσης Ανατολής σε σχέση με τα ΟΜΚ και τις 

πρακτικές, προοπτικές και λύσεις που η διεθνής κοινότητα έχει υιοθετήσει σχετικά με τον 

Έλεγχο των ΟΜΚ. Επίσης θα διερευνηθεί  ο διεθνής  και περιφερειακός αντίκτυπος από 

την ανάπτυξη των ΟΜΚ στην Μέση Ανατολή. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες τέλος  

καλούνται να αναπτύξουν κριτική σκέψη και θέση και να αποτυπώσουν τα γεγονότα σε 

ομαδικές/ατομικές εργασίες κατά τη διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου. 

 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενοποίηση: Ασφάλεια και Άμυνα: 

Το εγχείρημα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφάλισε  στην Ευρώπη την ειρήνη για 

περισσότερα από εβδομήντα χρόνια . Μαζί με τη Βόρεια Αμερική και την Ιαπωνία, η Ένωση 

ανήκει στις τρεις πλέον ευημερούσες περιοχές του πλανήτη. Μετά το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου η Ένωση ήλθε αντιμέτωπη με τον ταχέως μεταβαλλόμενο  κόσμο της 

παγκοσμιοποίησης.  Ειδικότερα μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, ο θρησκευτικός 

φανατισμός, ο εθνοτικός εθνικισμός, ο ρατσισμός και  τρομοκρατία εντείνονται και  

βρίσκουν πεδίο ανάπτυξης στις περιφερειακές συγκρούσεις, τη φτώχεια και την 

υπανάπτυξη. Η πρόσφατη ρωσική εισβολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία άλλαξαν το 

παγκόσμιο γεωπολιτικό τοπίο. Ο κόσμος που γνωρίζαμε δεν υπάρχει πλέον. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει έναν πόλεμο υψηλής εντάσεως που ίσως 

απειλήσει τα σύνορά της και τις αξίες της. Σε έναν παγκοσμιοποιημένο αλλά και 

κατακερματισμένο κόσμο, η Ένωση είναι υποχρεωμένη να επωμισθεί τις ευθύνες της και 

να εντάξει την παγκοσμιοποίηση σε ένα πλαίσιο που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και 

την  αειφόρο ανάπτυξη.  

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να αναλυθούν σε βάθος τα εργαλεία που απαιτούνται 

για την ολοκλήρωση του τελευταίου σταδίου της Πολιτικής Ενοποίησης μέσω της Κοινής 

Άμυνας και Ασφάλειας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα δώσουν διαλέξεις, διπλωμάτες, 

στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι. 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - 

Στο τρίτο (Γ΄) εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας.  
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Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα υποβολής θέματος, εφόσον έχει 

ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα των δύο προηγούμενων διδακτικών εξαμήνων. 

Υποβάλλει αίτηση έως την 30η Ιουνίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος 

της διπλωματικής εργασίας και ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα, στη Γραμματεία του 

Π.Μ.Σ. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. προωθεί την αίτηση στην Συντονιστική Επιτροπή.  

Σε περίπτωση που ο/η μ.φ πρόκειται να εξεταστεί στην επαναληπτική εξεταστική του 

Σεπτεμβρίου για μάθημα στο οποίο απέτυχε, τότε το θέμα της Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας  θα οριστεί μετά την επιτυχή εξέτασή του/της και αφού υποβάλλει 

αίτηση εντός της 1ης εβδομάδας του γ’ (χειμερινού) εξαμήνου σπουδών, στην οποία 

αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η 

επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, στη 

Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. προωθεί την αίτηση στην Συντονιστική 

Επιτροπή.  

 

e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Σημαντικός αριθμός διαδικασιών που συνδέονται τόσο με τη φοίτηση όσο και με τη 

φοιτητική μέριμνα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα από εφαρμογές του 

Πανεπιστημίου ή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Όλες οι εφαρμογές είναι προσβάσιμες με τους ίδιους κωδικούς (username & password). Για 

λόγους ασφάλειας οι κωδικοί πρόσβασης είναι μυστικοί και αυστηρά προσωπικοί για κάθε 

φοιτητή και φοιτήτρια. Χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης οι 

φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε: 

 

Λογαριασμός e-mail: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες 

λογαριασμό e-mail, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν ως προσωπική ηλεκτρονική 

διεύθυνση. Μέσω της διεύθυνσης αυτής, επικοινωνούν οι Γραμματείες των Τμημάτων και 

άλλες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. 
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Ηλεκτρονική Γραμματεία (Φοιτητολόγιο): Oι φοιτήτριες και οι φοιτητές έχουν τη 

δυνατότητα να εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος μέσω web. Από την 

ηλεκτρονική γραμματεία μπορούν να: 

• πραγματοποιούν την εγγραφή τους κάθε εξάμηνο στο Τμήμα 

• δηλώνουν τα μαθήματα κάθε εξάμηνο 

• ελέγχουν τη βαθμολογία στα μαθήματά τους 

• υποβάλλουν αιτήματα στη Γραμματεία για την έκδοση Πιστοποιητικών (έκδοση 

βεβαίωσης σπουδών, έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικά για 

διάφορους φορείς π.χ. ασφαλιστικούς φορείς, εφορία, εργοδότες γονέων, 

στρατολογία, κλπ) 

 

Ασύρματο δίκτυο στο Πανεπιστήμιο: Οοι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε ασύρματο 

δίκτυο σε όλους του χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα: Χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τους, οι 

φοιτητές/τριες  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας 

(πάσο) στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. 

 

Βιβλιοθήκη Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι : Χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τους, 

οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και αναζήτησης, 

σε βιβλιογραφικές βάσεις καθώς και ψηφιακές συλλογές ανοικτής πρόσβασης που παρέχει 

η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. 

 

 

 

 

 

 

http://academicid.minedu.gov.gr/Procedure
http://portal.lib.aegean.gr/
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

Βιβλιοθήκη 

Το Παράρτημα Βιβλιοθήκης Ρόδου στεγάζεται στο κτήριο Κλεόβουλος, στον 1ο όροφο. Οι 

ώρες εξυπηρέτησης κοινού είναι:  Δευτέρα έως Παρασκευή : 07:30 - 20:00. Δικαίωμα 

δανεισμού υλικού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν καταρχήν μόνο τα 

μέλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται από την βιβλιοθήκη είναι:  

- Υπηρεσίες Δανεισμού (Δανεισμός, Κρατήσεις, Ανανεώσεις) 

- Υπηρεσίες Διαδανεισμού (εσωτερικός διαδανεισμός, Διαδανεισμός με άλλες βιβλιοθήκες) 

- Παραγγελίες άρθρων 

- Μελέτη στους χώρους της Βιβλιοθήκης 

- Αναπαραγωγή τεκμηρίων (βιβλίων, περιοδικών, ψηφιακών μέσων) 

- Διαχείριση Βιβλίων ΕΥΔΟΞΟΥ (δανεισμός, επιστροφή, διανομή συγγραμμάτων 

ΕΥΔΟΞΟΥ) 

- Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών 

 

Οι χρήστες/χρήστριες θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι οι ακόλουθες κατηγορίες υλικού δεν 

δανείζονται:  

- πληροφοριακά βιβλία 

- τεύχη των περιοδικών 

- οπτικοακουστικό υλικό 

- ορισμένα βιβλία τα οποία έχουν αυξημένη ζήτηση, για εκείνο μόνο το χρονικό 

διάστημα που υπάρχει ζήτηση, κατά την κρίση της/του υπευθύνης/ου της 

Βιβλιοθήκης ή και μετά από συνεργασία με το Διδακτικό Προσωπικό του Ιδρύματος. 

- υλικό που έχει υποστεί φθορά και χρειάζεται συντήρηση 

- τεκμήρια της συλλογής της Γκρίζας Βιβλιογραφίας (πτυχιακές και μεταπτυχιακές 

εργασίες, διδακτορικές διατριβές, τεχνικές αναφορές) 
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- σπάνιο υλικό 

- τα νεοεισερχόμενα βιβλία πριν την πλήρη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία τους. 

Ο αριθμός των δανειζόμενων τεκμηρίων για τους μεταπτυχιακούς /κές φοιτητές /τριες 

ορίζεται ως εξής: έχουν δικαίωμα να δανείζονται συγχρόνως έξι (6) τεκμήρια της 

Βιβλιοθήκης. 

Η διάρκεια δανεισμού για το υπόλοιπο υλικό της Βιβλιοθήκης για τους/τις 

μεταπτυχιακούς/μεταπτυχιακές φοιτητές/φοιτήτριες ορίζεται σε: δύο (2) εβδομάδες. 

Οι χρήστες/χρήστριες θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι οι η εκπρόθεσμη επιστροφή αυτού 

επιφέρει προσωρινή αναστολή του δικαιώματος δανεισμού για ένα εξάμηνο, ύστερα από 

απόφαση της Τοπικής Επιτροπής Βιβλιοθήκης. 

Όποιος/Όποια φοιτητής/φοιτήτρια έχει δανειστικές εκκρεμότητες στη Βιβλιοθήκη, 

αδυνατεί να παραλάβει σχετική βεβαίωση και να συμμετάσχει στην τελετή 

καθομολόγησης. 

 

Φοιτητική Μέριμνα 

Στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται δυνατότητα δωρεάν σίτισης και 

πλήρους υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους 

Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά στον διαδικτυακό σύνδεσμο 

https://studies.aegean.gr/info. 

Το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ρόδου βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου 7ης Μαρτίου, 

Δημοκρατίας 1. Τηλ.: 22410-99012,99013, E-Mail: merimna@rhodes.aegean.gr 

 

https://studies.aegean.gr/info
mailto:merimna@rhodes.aegean.gr
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Υποτροφίες και Παροχές  

Το Π.Μ.Σ. παρέχει μία υποτροφία ή και περισσότερες βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε 

φοιτητές και φοιτήτριες.  Ο αριθμός των υποτροφιών και το ποσό των 

υποτροφιών  καθορίζεται κατά την έναρξη  εκάστου ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με 

απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία 

χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 

άρθρο 35 Ν.4485/2017). 

Οι υποτροφίες χορηγούνται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και πρέπει να εγγράφονται 

στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. Κριτήρια χορήγησής τους μπορεί να είναι 

(ενδεικτικά) ο μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου, κ.λπ. 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Γραφείο Διασύνδεσης:  http://career.aegean.gr/ 

Erasmus+: http://erasmus.aegean.gr/el/ 

Τηλεφωνικός Κατάλογος Πανεπιστημίου Αιγαίου: https://telephony.aegean.gr/directory/ 

ΥΠΕ – Υποστήριξη Χρηστών:  https://ype.aegean.gr/ypostiri3ixristwn 

ΥΠΕ – Οδηγίες Χρήσης υπηρεσιών: https://ype.aegean.gr/odigiesmenu 

Γενικές Οδηγίες Σύνδεσης VPN( ηλεκτρονική πρόσβαση σε διαθέσιμα επιστημονικά 

περιοδικά):https://ype.aegean.gr/yphresiesdiktioudedomenwn/vpn/genikesodigievpn 

 

 

 

 

http://career.aegean.gr/
http://erasmus.aegean.gr/el/
https://telephony.aegean.gr/directory/
https://ype.aegean.gr/ypostiri3ixristwn
https://ype.aegean.gr/odigiesmenu
https://ype.aegean.gr/yphresiesdiktioudedomenwn/vpn/genikesodigievpn
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Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2022-2023 

 

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών      

αναγκών και εξετάσεων  

(Σεπτεμβρίου) 

Από 05.09.2022 έως και 30.09.2022 

 

Ως ημερομηνία ανακήρυξης  

διπλωματούχων ορίζεται η  

ημερομηνία εξέτασης των ΜΔΕ 

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23 

 

Από 10.10.2022 έως και 13.01.2023 

 

(Στο διάστημα αυτό περιλαμβάνονται οι 

10 υποχρεωτικές διδακτικές ενότητεςς 

μαθημάτων  

και τυχόν αναπληρώσεων 

και οι 2 εβδομάδες διακοπών των  

Χριστουγέννων από 24.12.2022 έως  

και 06.01.2023). 

 

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών      

αναγκών και εξετάσεων  

χειμερινού εξαμήνου 

Από 16.01.2023 έως και 10.02.2023 

 

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως  

εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων  

και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών,  

εφόσον κρίνεται σκόπιμο) 

 

Ως ημερομηνία ανακήρυξης  

διπλωματούχων ορίζεται η  

ημερομηνία εξέτασης των ΜΔΕ 

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23 

 

Από 13.02.2023 έως και 26.05.2023 

 

(Στο διάστημα αυτό περιλαμβάνονται οι 

10 υποχρεωτικές διδακτικές ενότητες  

μαθημάτων  

και τυχόν αναπληρώσεων και οι 2  

εβδομάδες διακοπών του Πάσχα  

από 10.04.2023 έως και 23.04.2023). 

 

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών      

αναγκών και εξετάσεων  

εαρινού εξαμήνου 

Από 29.05.2023 έως και 23.06.2023 

 

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως  
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εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων  

και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών,  

εφόσον κρίνεται σκόπιμο) 

 

Ως ημερομηνία ανακήρυξης  

διπλωματούχων ορίζεται η  

ημερομηνία εξέτασης των ΜΔΕ 

 

Αργίες: 

• 28/10/2022 Εθνική Εορτή 

• 14/11/2022: Τοπική Εορτή 

• 17/11/2022: Επέτειος Πολυτεχνείου 

• 30/01/2023: Εορτή Τριών Ιεραρχών 

• 27/02/2023: Καθαρά Δευτέρα  

• 07/03/2023: Τοπική Εορτή 

• 25/03/2023: Εθνική Εορτή 

• 01/05/2023: Πρωτομαγιά 

• 05/06/2023: Εορτή του Αγίου Πνεύματος 

 

 

 

Διοίκηση και Προσωπικό του Π.Μ.Σ. 

Για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα/επιτροπές είναι: 

1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος. 

2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ) 

3. Η Συνέλευση του Τμήματος  

4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. 

5. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. (και ο/η Αναπληρωτής/τρια του/της 

Διευθυντή/ντριας 

6. Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων 

7. Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), 
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Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών , 

Τμήμα Μεσογειακών Επιστημών Π.Μ.Σ. «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια 

στη Μεσόγειο» 

Δ/νση Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 85132 Ρόδος, Τηλ 2241099318 

 


