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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 31/
25.01.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα
Έγκριση Κανονισμών Διδακτορικών Σπουδών
των Τμημάτων του Ιδρύματος: Τμήμα Μηχανικών
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

2

Έγκριση ίδρυσης-λειτουργίας Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών
στην Ευρώπη και την Ελλάδα» - «Management of
migratory and refugee flows in Europe».

3

Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 35/
31.05.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα
«Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Π.Μ.Σ. με τίτλο “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”,
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου» (B΄ 3749).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 13467
(1)
Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 31/
25.01.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα
Έγκριση Κανονισμών Διδακτορικών Σπουδών
των Τμημάτων του Ιδρύματος: Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας» (A΄ 31).
- 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 (Α΄ 220) και με τις διατάξεις των
άρθρων 13 - 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999 - Α΄ 45).

Αρ. Φύλλου 3237

- Τις διατάξεις της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 13 και
των άρθρων 38 έως και 45 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
- Την τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 85 του
ν. 4485/2017 με την παρ. 7 του άρθρου 32 του ν. 4589/
2019 (Α’ 13).
- Την απόφαση της υπ’ αρ. 31/25.01.2018 (υπ’ αρ.
665/02.02.2018) συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα
«Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου» (Β΄ 515).
- Την απόφαση της υπ’ αρ. 08/09.02.2021 έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων θέμα 7.4 «Τροποποίηση κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων».
- Το πρακτικό της υπ’ αρ. 16/24.6.2021 συνεδρίασης
της Συγκλήτου θέμα 10.1. «Τροποποίηση της απόφασης
της υπ’ αρ. 31/25.01.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου με
θέμα Έγκριση Κανονισμών Διδακτορικών Σπουδών των
Τμημάτων του Ιδρύματος: Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης
Προϊόντων και Συστημάτων».
- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει
και εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης της
υπ’ αρ. 31/25.01.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου
«Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του
τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου» (Β΄ 515), ως προς
την παρ. Α του άρθρου 15, καθώς και του άρθρου 22,
ως ακολούθως:
Άρθρο 15
Τελική Αξιολόγηση και Κρίση Διδακτορικής
Διατριβής
Α. Υποβολή εισηγητικής έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στη Συνέλευση του Τμήματος
Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής ο/η Υποψήφιος/α υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της.
Η αίτηση κοινοποιείται στην Τριμελή Συμβουλευτική
Επιτροπή, η οποία συσκέπτεται, αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση ή την απόρριψή της και, εφόσον
αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση
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που υποβάλλεται στη Συνέλευση του Τμήματος. Στην
εισηγητική έκθεση προτείνεται και ορισμός της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής (παρ. 1 άρθρου 41 του
ν. 4485/2017).
Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική επιτροπή δεν εγκρίνει
την αίτηση του/της Υ.Δ. του/της δίνει αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση, καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί η αποδοχή
μιας τουλάχιστον δημοσίευσης από την έρευνα της Διατριβής σε έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό με
σύστημα κριτών (το οποίο να ανήκει σε ένα τουλάχιστον
από τα συστήματα καταλογογράφησης: Web of Science,
Scopus, Scimago).
Άρθρο 22
Μεταβατικές διατάξεις
Οι διατάξεις του ν. 4485/2017 ή οι εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις, καθώς και ο παρών Κανονισμός Διδακτορικών
Σπουδών, όπως ισχύει, εφαρμόζονται και για τους/τις Υ.Δ.
που έχουν γίνει δεκτοί/ές πριν από την έναρξη ισχύος
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Οι Υ.Δ. που υπάγονται στην ανωτέρω κατηγορία και
έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (δηλαδή τα επτά έτη) έως και 29.01.2019,
ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4589/2019 (Α’ 13), υποχρεούνται να την ολοκληρώσουν εντός τριετίας από την
29η.01.2019. Όσοι από τους/τις παραπάνω δεν έχουν
συμπληρώσει την ανώτατη διάρκεια έως και 29.01.2019
υποχρεούνται να την ολοκληρώσουν εντός τριετίας από
την ημερομηνία συμπλήρωσης των επτά ετών.
Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ’ αρ. 31/25.01.2018
συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα «Έγκριση Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστήμιου
Αιγαίου» (Β΄ 515), εξακολουθεί να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 2 Ιουλίου 2021
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 8694
(2)
Έγκριση ίδρυσης-λειτουργίας Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών
στην Ευρώπη και την Ελλάδα» - «Management of
migratory and refugee flows in Europe».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας» (Α’ 31).
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- 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 (Α΄ 220) και με τις διατάξεις των
άρθρων 13 - 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999 - Α΄ 45).
- Τις διατάξεις της περ. ιθ της παρ. 2 του άρθρου 13
και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) καθώς και των 30 έως και 37, 45 και 85.
- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).
- Το π.δ. 93/2013 «Κατάργηση Τμήματος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμημάτων σε
Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Α΄ 131).
- Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).
- Την απόφαση της υπ’ αρ. 103/13.01.2021 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Θέμα: 3.1 Εισήγηση ίδρυσης λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών,
με τίτλο «Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρώπη και την Ελλάδα» του
Τμήματος Κοινωνιολογίας, Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από ακαδημαϊκό έτος
2021-2022».
- Την απόφαση της υπ’ αρ. 5/8.2.2021 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 1 «Εισήγηση ίδρυσης λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών
Ροών στην Ευρώπη και την Ελλάδα» - «Management
of migratory and refugee flows in Europe»», σύμφωνα
με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του
Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
σχετικά με την ίδρυση και ως εκ τούτου τη διαβιβάζει
στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω ενέργειες.
- Το πρακτικό της υπ’ α. 36/27.4.2021 της έκτακτης
συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 5.2. «Έγκριση ίδρυσης -λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο:
«Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρώπη και την Ελλάδα» - «Management
of migratory and refugee flows in Europe».
- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την ίδρυση - λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αι-
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γαίου με τίτλο: «Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση
Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρώπη και την Ελλάδα» - «Management of migratory and refugee flows in
Europe», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρώπη και την Ελλάδα» - «Management of migratory and refugee flows
in Europe», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(Α΄ 114), όπως ισχύει σήμερα.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρώπη και την Ελλάδα» «Management of migratory and refugee flows in Europe»
του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι η κατάρτιση και η
εκπαίδευση επιστημόνων, ερευνητών/τριών και στελεχών δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών και μηχανισμών
λήψης αποφάσεων ή διοίκησης, Οργανισμών Περιφερειακής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ,
δικηγόρων, δικαστών, εκπαιδευτικών σε κρίσιμα πεδία
τα οποία συνδέονται με το φαινόμενο της αναγκαστικής μετακίνησης, με έμφαση στον ψυχοκοινωνικό χαρακτήρα αυτού και στην πολυδιάσταση της ενταξιακής
διαδικασίας.
Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω ΠΜΣ στοχεύει:
- των σύγχρονων τάσεων της μετανάστευσης και τη
σύνδεσή τους με το κοινωνικό, πολιτικό και ιστορικό
συγκείμενο
- του Λόγου (discourse) περί προσφύγων και μεταναστών και την επιρροή εκάστων δρώντων στη διαμόρφωση αυτού
- των ενταξιακών πολιτικών και των πολιτικών αποκλεισμού σε επίπεδο κριτικής ανάλυσης
- της προσφυγικής εμπειρίας μέσα από προσωπικές διηγήσεις και μαρτυρίες, αναλύοντας την προσφυγική και
μεταναστευτική διαδρομή μέσα στο χώρο και τον χρόνο
- των κοινωνικών προεκτάσεων για τη διαμόρφωση
της ταυτότητας των προσφύγων και μεταναστών.
Η εκπαίδευση στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας στα παραπάνω θεματικά πεδία περιλαμβάνει την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων
και υποθέσεων, την ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου και
ερευνητικών τεχνικών, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων καθώς και την ποιοτική και ποσοτική τους επεξεργασία, η οποία μπορεί να αποτελέσει μέρος της οποιασδήποτε επιστημονικής προσέγγισης.
Το παρόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναδεικνύει έναν
έντονα ανθρωπιστικό χαρακτήρα και βασίζεται στη διεπιστημονική συνεργασία διακεκριμένων επιστημόνων
(ιατρών- επιδημιολόγων, νομικών - διεθνολόγων, κοι-

44085

νωνιολόγων, ανθρωπολόγων, οικονομολόγων, κ.λπ.).
Μεριμνώντας και θέτοντας στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού του προγράμματος τη βαθύτερη κατανόηση του
φαινομένου της μετανάστευσης και του αναγκαστικού
εκτοπισμού, την αναγνώριση της αναγκαιότητας στήριξης των μετακινούμενων πληθυσμών και την ανάδειξη
των ευκαιριών οι οποίες απορρέουν από την συνεχιζόμενη και ακάματη ροή των ανθρώπων ανά τους αιώνες,
το ΠΜΣ αναδιφά τις καίριες πτυχές ενός πολυσύνθετου
φαινομένου.
Επιδίωξη του Προγράμματος είναι η σε βάθος μελέτη
αλλά και η απόκτηση εμπεριστατωμένης γνώσης του
μεταναστευτικού και προσφυγικού φαινομένου, καθώς
αμφότερες έννοιες είναι συνυφασμένες με την Ιστορία
του Ανθρώπου και συνδέονται άμεσα με την εξέλιξη και
ανάπτυξή του ανά τους αιώνες. Σήμερα, είναι πιο επίκαιρες από ποτέ, καθώς η εποχή χαρακτηρίζεται από το
μεγαλύτερο κύμα μαζικού εκτοπισμού πληθυσμών από
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κι έπειτα, αποκτώντας
παράλληλα ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπό το σημερινό πρίσμα της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης. Η εμβάθυνση
στο πλήθος των ζητημάτων, που αφορούν στους μετακινούμενους πληθυσμούς, είναι απαραίτητη και για έναν
επιπλέον λόγο, που συνιστά, ωστόσο, ουσιαστικό όρο
για τη διατήρηση μιας αρραγούς και ισότιμης σχέσης
των ανθρώπων μεταξύ τους: την ανάσχεση και καταπολέμηση της ξενοφοβίας, σε πολιτικά και κοινωνικά
ασταθή και ευπαθή περιβάλλοντα, εκτεθειμένα σε πάσης
φύσεως κρίσεις, οικονομικές, πολιτικές, κρίσεις υγείας
ή κοινωνικές, οι οποίες αναδεικνύουν τη διαφορετική
αντίληψη του Ανθρώπου, στον πραγματικά διττό ρόλο
που πραγματώνει, ανάλογα με την οπτική που εξετάζεται
κάθε φορά: του Εγώ και του Άλλου.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρώπη και την Ελλάδα» - «Management of migratory and refugee flows
in Europe».
Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο
(2) διδακτικά εξάμηνα και ένα (1) επιπλέον εξάμηνο για
την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες - Γλώσσα Διεξαγωγής του
Προγράμματος
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90.
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η αγγλική.
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι
η αγγλική.
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Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας του
Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος
2025-2026.
Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη
φοίτησης, ύψους 3.500,00 ευρώ.
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, 28 Απριλίου 2021
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 13480
(3)
Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 35/
31.05.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα
«Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Π.Μ.Σ. με τίτλο “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”,
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου» (B΄ 3749).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας» (Α΄ 31).
- 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 (Α΄ 220) και με τις διατάξεις των
άρθρων 13 - 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999 - Α΄ 45).
- Τις διατάξεις της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 13
και των άρθρων 30 έως 37, 45 και 85 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).
- Την απόφαση της υπ΄αρ. 34/25.04.2018 συνεδρίασης
της Συγκλήτου με θέμα «Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή» (Β΄ 2885).
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- Την απόφαση της υπ΄ αρ. 35/31.05.2018 συνεδρίασης
της Συγκλήτου με θέμα «Κανονισμός Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου» (Β΄ 3749).
- Την απόφαση της υπ΄αρ. 11/12.06.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα «Τροποποίηση υπ’ αρ.
6950/27.7.2018 απόφασης της υπ’ αρ. 35/ 31.05.2018
συνεδρίασης της Συγκλήτου, με θέμα «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο ’’Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση’’, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου» (Β΄3749)» (Β΄ 2816).
- Το πρακτικό της υπ’ αρ. 16/24.6.2021 συνεδρίασης
της Συγκλήτου θέμα 10.4. «Τροποποίηση της απόφασης
της υπ’ αρ. 35/31.05.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου με
θέμα «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.
με τίτλο “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”, Τμήμα Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου».
- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει
και εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης της υπ΄
αρ. 35/31.05.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα
«Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με
τίτλο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», Τμήμα Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου» (Β΄ 3749), ως
προς τα άρθρα 5, 6, 8.3, 10.1, 16 και 18.3., ως ακολούθως:
Άρθρο 5
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε 50 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.
Επιπλέον, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα/ουσα του Π.Μ.Σ ανέρχεται
σε 50, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος σε σχέση με τον αριθμό
των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος είναι
0,142 (170/1193) και σε σχέση με τον αριθμό των διδασκόντων/ουσων του Τμήματος είναι 0,129 (22/170) (παρ.
1β άρθρου 45 του ν. 4485/2017). Τα ανωτέρω στοιχεία
δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του Κανονισμού.
Άρθρο 6
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της
ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας (άρθρο 88 ν. 3883/2010
Α΄ 167), τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 ν. 4249/2014 (Α΄ 73), τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (άρθρο 69
ν. 4249/2014 2014 - Α΄ 73) και τη Σχολή Δοκίμων Ση-
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μαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (άρθρο 1 π.δ. 75/2018 – Α΄ 145).
Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, 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.. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας
ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα
με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80) – σχετ. παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/17 -.
8.3 Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Κριτήριο

Βαρύτητα

Α. Βαθμός πτυχίου

10%

Β. Επίπεδο Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας

10%

Γ. Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή σχετικών δημοσιεύσεων
σε αντικείμενο που άπτεται του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ

10%

Δ. Συναφής με το πεδίο ειδίκευσης του ΠΜΣ ερευνητική δραστηριότητα ή επαγγελματική
εμπειρία

15%

Ε. Συναφής με το πεδίο ειδίκευσης του ΠΜΣ ακαδημαϊκή εκπαίδευση (συναφή μαθήματα,
εργασίες, πρακτική άσκηση)

15%

ΣΤ. Προφορική συνέντευξη, η οποία διεξάγεται αυτοπροσώπως ή διαδικτυακά, με σκοπό τη
διακρίβωση των ακαδημαϊκών εμπειριών, επιδόσεων και ενδιαφερόντων των υποψηφίων

40%

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:
α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του
ν. 3149/2003,
β) Με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN καθώς και πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου που γίνονται δεκτά σε
προκηρύξεις του ΑΣΕΠ,
γ) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
δ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
ε) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην
αλλοδαπή.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν
αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει
να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή
μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).
Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει την εξέταση του υποψήφιου/φιας σε ερευνητικό άρθρο (paper), το
οποίο ο/η υποψήφιος/α έχει προηγουμένως επιλέξει από
σχετική λίστα και προετοιμάσει. Η λίστα με τα εν λόγω
άρθρα ανακοινώνεται στους υποψήφιους/φιες μέσω του
ιστότοπου του Π.Μ.Σ. ή/και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν τη διαδικασία επιλογής. Συνολικά, η διαδικασία της συνέντευξης
ανιχνεύει και αδρομερώς αξιολογεί α) τις γνώσεις και
τα ενδιαφέροντά του/της υποψήφιου/ας, β) το βαθμό

κατανόησης του ερευνητικού άρθρου που προετοίμασε
και της περιοχής που ανήκει το άρθρο αυτό, γ) την αιτιολόγηση της επιλογής του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. και τον
βαθμό σύνδεσής του με τη μελλοντική του/της επαγγελματική πορεία, δ) την όλη αντιμετώπιση της διαδικασίας
επιλογής από τον/την υποψήφιο/α.
Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών
Πρόγραμμα μαθημάτων (παρ. 2 άρθρου 32 του
ν. 4485/2017)
1. Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
2. Η διδασκαλία των μαθημάτων υλοποιείται σε δύο
(2) διδακτικά εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο μαθημάτων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο δέκα (10) πλήρεις ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης, που η καθεμία αντιστοιχεί σε
δύο (2) ώρες διδασκαλίας. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει
τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα, που το καθένα αποδίδει επτάμιση (7,5) πιστωτικές μονάδες (ΕCTS).
3. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται α) η συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών
και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον
παρόντα κανονισμό, β) η επιτυχής εξέταση σε όλα τα
μαθήματα του α΄ και β’ εξαμήνου, όπως ακριβώς ορίζεται από το εγκύκλιο πρόγραμμα σπουδών, γ) η επιτυχής
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
(Μ.Δ.Ε.), δ) η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης ή η
επιτυχής συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης που διοργανώνει το Τμήμα Μ.Π.Ε.Σ, ε) η
συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (Π.Μ.) (ECTS),
στ) η αποπληρωμή του συνόλου των τελών φοίτησης, και
ζ) η εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεών προς τη Φοιτητική
Μέριμνα και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.
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4. Το ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής (για κάθε μάθημα αναφέρεται ο κωδικός,
ο τίτλος, εάν είναι Υποχρεωτικό (Ύ) ή Επιλογής (Ε), και οι Πιστωτικές Μονάδες ECTS):
Πίνακας μαθημάτων ανά εξάμηνο:
Α ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Υ

Π.Μ.
(ECTS)
7,5

6002

Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοίκηση

Υ

7,5

6003

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ι (Υποδομές και Ψηφιακές Υπηρεσίες)

Υ

7,5

6004

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Υ

7,5

6001

Υ/ Ε

Σύνολο:

30

Β ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος

Υ/ Ε

6005

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ (Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση)

Υ

Π.Μ.
(ECTS)
7,5

6006

Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Υ

7,5

6007

Νομικά Θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας

Υ

7,5

6008

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

Υ

7,5

Σύνολο:

30

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος
6000

Διπλωματική Εργασία

Υ

Π.Μ.
(ECTS)
27,5

6009

Πρακτική Άσκηση

Ε

2,5

6010

Θερινό Σχολείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ε

2,5

Σύνολο

Υ/ Ε

30

Τα περιεχόμενα των παραπάνω μαθημάτων περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.
6001
Διοίκηση Ψηφιακών
Επιχειρήσεων και
Οργανισμών

6002
Πληροφοριακά
Συστήματα

6003
Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Ι
(Υποδομές και Ψηφιακές
Υπηρεσίες)

Οι λειτουργίες της διοίκησης. Το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον επιχειρήσεων
και οργανισμών. Βασικά οικονομικά των επιχειρήσεων: ισολογισμός και
αποτελέσματα χρήσης, οικονομικοί δείκτες απόδοσης. Οργάνωση επιχειρήσεων.
Στρατηγική και επιχειρηματικό πλάνο. Ανάλυση SWOT, μείγμα 4P, ανάλυση νεκρού
σημείου, προϋπολογισμοί. Ψηφιακές / εικονικές επιχειρήσεις και επιχειρηματικά
μοντέλα του διαδικτύου. Εργασία: κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου /
λειτουργικού πλάνου επιχείρησης ή οργανισμού.
Εισαγωγικές έννοιες στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ), Οργανωσιακή Στρατηγική
και ΠΣ, Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης, Βασικά θέματα Τεχνολογίας και
Υποδομές, Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και επιχειρηματικής ευφυΐας,
Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(ERP), Βελτίωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Οργανωσιακή Αλλαγή, Συστήματα
Κοινωνικής Δικτύωσης, Συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικής
Επιχειρημα- τικότητας, Σχεδιασμός και στρατηγικές απόκτησης ΠΣ, Ζητήματα
ηθικής και ιδιωτικότητας στη χρήση ΠΣ.
Εισαγωγή - Βασικές έννοιες, Μορφές πληροφοριακών συστημάτων στη Δημόσια
Διοίκηση, Ορισμοί Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Βασικές προσεγγίσεις, Εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα λειτουργική και τεχνολογική δομή – εναλλακτικές μορφολογίες και δυνατότητες,
Υποσυστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Διαμόρφωσης Πολιτικών, Συστήματα
Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ροών Εργασίας και Εγγράφων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές
και υπηρεσίες – κατηγοριοποιήσεις - δυνατότητες – επίπεδα ανάπτυξης,
Ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μίας στάσης (life events), Πανευρωπαϊκές
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης, Ηλεκτρονικές προμήθειες,
Υλοποίηση και ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Ψηφιακές Πόλεις
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6004
Ασφάλεια
Πληροφοριακών
Συστημάτων

Εννοιολογική Θεμελίωση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ταυτοποίηση
και Αυθεντικοποίηση. Έλεγχος Προσπέλασης. Κακόβουλο Λογισμικό. Ανάλυση,
Αποτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας
Πληροφοριακών Συστημάτων. Στοιχεία Εφαρμοσμένης Κρυπτογραφίας. Ψηφιακές
Υπογραφές και Ψηφιακά Πιστοποιητικά. Υποδομή Δημόσιων Κλειδιών. Ασφάλεια
Δικτύων Υπολογιστών. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Εννοιολογική Θεμελίωση
Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας. Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας.
6005
Βασικέ αρχές και κύρια ζητήματα ανοικτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης.
Ηλεκτρονική
Συστήματα και μεθοδολογίες ηλεκτρονικής συμμετοχής και ηλεκτρονικής
Διακυβέρνηση ΙΙ (Ανοικτή συμμετοχής/δημοκρατίας. Μοντελοποίηση πολιτικής για την ανάλυση επιπτώσεων,
και Συνεργατική
προσομοίωση κοινωνικών φαινομένων, και την εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων
Διακυβέρνηση)
στη δημόσια διοίκηση. Ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα: διοικητικές διαδικασίες
και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Κοινωνικά δίκτυα στη δημόσια
διοίκηση και στην παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις. Έξυπνες
πόλεις: υποδομές και προηγμένες κινητές εφαρμογές. Χρήση της πληροφορικής
για την αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων (οικονομική κρίση,
μετανάστευση, επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, υπο-ανάπτυξη, κλπ.). Μελέτη
περιπτώσεων: ανοικτές εφαρμογές συμμετοχικής διακυβέρνησης.
Ο Κύκλος Ζωής του Πληροφοριακού Συστήματος. Τεχνικές μοντελοποίησης:
6006
UML,E-R Diagrams. Μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων:
Διοίκηση Έργων και
Δομημένες μεθοδολογίες, RUP/OpenUP, Agile, Σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος
Ανάπτυξη
έργων, Xρονικός προγραμματισμός (CPM, PERT), Διαχείριση και κατανομή πόρων
Πληροφοριακών
και κόστους, Διαχείριση κινδύνων σε έργα ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Συστημάτων
και τρόποι διαχείρισής τους.
6007
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (TΠΕ) και Κοινωνία: ΤΠΕ ως ένα νέο
Νομικά Θέματα
επιστημονικό - μεθοδολογικό παράδειγμα και η νέα σχέση κοινωνίας, δικαίου και
Κοινωνίας της
τεχνολογίας. Προστασία ιδιωτικότητας και απορρήτου και η σχέση με την ασφάλεια
Πληροφορίας
πληροφοριακών συστημάτων. Ειδικά ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας και
προσωπικών δεδομένων (εργασιακές σχέσεις στην κοινωνία της Πληροφορίας και
επιτήρηση εργαζομένων, επιτήρηση στον δημόσιο χώρο, ζητήματα προστασίας
ιδιωτικότητας στις μηχανές αναζήτησης, ιδιωτικότητα και κοινωνική δικτύωση).
Ασφάλεια, Τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας. Ελευθερία του λόγου,
δικαιώματα και εξουσία στο Διαδίκτυο – Blogs /forums και λογοκρισία. Πνευματική/
Διανοητική Ιδιοκτησία και Κοινωνία της Πληροφορίας. Παραβατικότητα και
Κοινωνία της Πληροφορίας. Computer/Digital Forensics. Ηλεκτρονική δημοκρατία,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονική ψηφοφορία
Ορισμοί Διαλειτουργικότητας και οφέλη. Η Διαλειτουργικότητα στην Ελλάδα,
6008
την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς (μετρικές, δείκτες, τρέχουσα κατάσταση).
Ευρωπαϊκό και Εθνικό
Οργανωσιακή Διαλειτουργικότητα, Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα, Τεχνική
Πλαίσιο
Διαλειτουργικότητα και Θεσμική Διαλειτουργικότητα. Υποδομές και Πρότυπα
Διαλειτουργικότητας
Διαλειτουργικότητας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και το Ηλεκτρονικό
Επιχειρείν. Διεθνείς και Εθνικές Πολιτικές Διαλειτουργικότητας. Πιστοποίηση της
Διαλειτουργικότητας. Το Ελληνικό Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας. Περιοχές
Έρευνας στη Διαλειτουργικότητα. Αξιολόγηση Επιπτώσεων Διαλειτουργικότητας.
Μελέτες Περίπτωσης: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις σε
Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το παραπάνω πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό. Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημάτων
του προγράμματος σπουδών, καθώς και η κατανομή τους σε εξάμηνα, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση
Συνέλευσης του Τμήματος για λόγους διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του ΠΜΣ
Άρθρο 16
Τελικός Βαθμός
Ο τελικός βαθμός του Δ.Μ.Σ. αποτελεί το σταθμισμένο μέσο όρο των βαθμών των μαθημάτων καθώς και της
διπλωματικής εργασίας και υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:
Τελικός Βαθμός= [Σ(ECTS Μαθήματος x Βαθμός Μαθήματος) + (ECTS MΔΕ x Βαθμός ΜΔΕ)] / 90 όπου:
Σ = άθροισμα
18.3 Τέλη φοίτησης (άρθρο 35 του ν. 4485/2017)
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Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται
στην καταβολή τελών φοίτησης.
Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το
σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των
3.000€, τα οποία καταβάλλονται ως εξής:
- 500 € ως προκαταβολή εγγραφής εντός 15 ημερών
από την ενημέρωση των επιτυχόντων
- 1000 € κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο
- 1500 € κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διαγραφής το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.
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.
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν
ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα
πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/
τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.
Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό,
επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/
ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
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Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017
τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για
το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει
ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται
από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη
επιλογής σε Π.Μ.Σ.
Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν
δικαιούνται απαλλαγή.
Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης
ή η διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το
Πρόγραμμα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος.
Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ΄ αρ. 35/31.05.2018
συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση», Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου» (Β΄ 3749), με τις τροποποιήσεις της,
εξακολουθεί να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 2 Ιουλίου 2021
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
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