
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 10011 
   Τροποποίηση της απόφασης της 36/28.06.2018 

συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα Κανονισμός 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο 

«Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία», Τμή-

μα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχο-

λή Κοινωνικών Επιστημών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 09/16.07.2019) 

 Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ.Α’) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου 
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,

• Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του 
π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α΄/03.11.2008) και με τις δια-
τάξεις των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας»,

• Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιε και του άρ-
θρου 33, παραγρ. 2, και 45 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017, 
τ.Α’),

• Την προφορική εισήγηση της Αντιπρυτάνισσας 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, σε 
συνέχεια της απόφασης της υπ΄αριθμ. 10/03.04.2019 
συνεδρίασης της συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας θέμα «4.Α1 Τροποποίηση 
του Κανονισμού του ΠΜΣ “Κοινωνική και Ιστορική Αν-
θρωπολογία”»,

• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2797/27.4.2018 απόφαση Συ-
γκλήτου (αρ. συνεδρ. 34/25.04.2018) με θέμα «Επανί-
δρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία», 
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχο-
λή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» 
(ΦΕΚ 1679/15.05.2018, τ.Β΄),

• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6278/11.07.2018 απόφαση Συ-
γκλήτου (αρ. συνεδρ. 36/28.06.2018) με θέμα «Κανονι-
σμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Κοι-
νωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία», Τμήμα Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστη-
μών» (ΦΕΚ 3420/17.08.2018, τ.Β’),

• Το υπ’ αριθμ 09/16.07.2019 πρακτικό της συνεδρία-
σης της Συγκλήτου θέμα 10.6. «Τροποποίηση της από-
φασης της υπ΄ αριθμ. 36/28.06.2018 συνεδρίασης της 
Συγκλήτου θέμα Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπο-
λογία», Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, 
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών»,

• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

και εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης της υπ΄ 
αριθμ 36/28.06.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 
«Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία», Τμήμα 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή Κοινω-
νικών Επιστημών», ως προς τα άρθρα 3, 4, 7, 8, 10, 17, και 
συμπλήρωση άρθρου 24, σύμφωνα με την εισήγηση της 
υπ΄αριθμ. 10/03.04.2019 συνεδρίασης της συνέλευσης 
του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 3
Σκοπός του ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» εντάσσεται 
στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
διέπετε από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην 
περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της 
έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαι-
δευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και 
αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επι-
πέδου εξειδίκευση των διπλωματούχων σε θεωρητικές 
και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών 
κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλά-
δους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου 
σπουδών του οικείου Τμήματος.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση σε ορι-
σμένους τομείς της κοινωνικής και ιστορικής ανθρω-
πολογίας, η εμβάθυνση στις μεσογειακές, βαλκανικές 
και ευρωπαϊκές ανθρωπολογικές και ιστορικές σπουδές, 
η προαγωγή της ανθρωπολογικής έρευνας στη νεοελ-
ληνική κοινωνία και ιστορία (από το 19ο αιώνα μέχρι 
σήμερα) με συγκριτικό προσανατολισμό στον ευρύτερο 
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ιστορικό και πολιτισμικό χώρο στον οποίο εντάσσονται 
οι κοινωνίες της ελλαδικής χερσονήσου, και τέλος, η κα-
τάρτιση στελεχών εξειδικευμένων στην ανθρωπολογική 
και ιστορική έρευνα.

Ειδικότερα το Πρόγραμμα σκοπεύει:
– Να προσφέρει στους/ις φοιτητές/-ήτριές του τις απα-

ραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που θα τους/
ις καταστήσουν ικανούς/ές να επιδιώξουν επαγγελμα-
τική σταδιοδρομία σε τομείς επιστημονικής εργασίας 
που σχετίζονται με την κοινωνική ανθρωπολογία και 
την ιστορία.

– Να προάγει τις επιστήμες της κοινωνικής ανθρωπο-
λογίας και ιστορίας τόσο στον τομέα της θεωρίας όσο 
και της εμπειρικής έρευνας και των συνεπαγόμενων 
εφαρμογών της.

Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρω-
πολογία» με τις εξής κατευθύνσεις:

α. Κοινωνική ανθρωπολογία
β. Ιστορία

Άρθρο 4
Αρμόδιο Όργανα/Επιτροπές για την ίδρυση-
λειτουργία του ΠΜΣ

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/ώτρια του/της Διευθυντή/ύντριας).
6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχι-

ακών Φοιτητών/τριών
7. Η Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 

(Ε.Σ.Ε.).
4.1 Πρυτανικό Συμβούλιο (παρ. 5 άρθρο 30 του 

ν. 4485/2017)
Επιπλέον των αρμοδίων οργάνων, και σύμφωνα με την 

παρ. 5 άρθρο 30 ν. 4485/2017, «το Πρυτανικό Συμβούλιο 
του οικείου Ιδρύματος έχει την ευθύνη της τήρησης του 
νόμου, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των 
Π.Μ.Σ. και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, του 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, που προβλέπεται 
στο άρθρο 45».

4.2 Σύγκλητος (παρ. 2 άρθρο 31 ν. 4485/2017)
Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα 

ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομι-
κού χαρακτήρα του Π.Μ.Σ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί 
όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται 
από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα (παρ. 2 άρθρο 31 
ν. 4485/2017).

4.3 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (παρ. 5 άρθρο 
32 και παρ. 6 και 7 άρθρο 31 ν. 4485/2017)

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από 
τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, που 
εκτελεί χρέη Προέδρου και τους/τις Κοσμήτορες του 
οικείου Ιδρύματος, ως Μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής δεν 
αμείβονται για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Η Επιτροπή 

Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζει τις εισηγήσεις για την 
ίδρυση νέων Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 32 
ν. 4485/2017.

4.4 Συνέλευση του Τμήματος (παρ. 3 άρθρο 31 και παρ. 
1 άρθρο 43 ν. 4485/2017)

Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος:
1. εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Με-

ταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης 
Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 32,

2. ορίζει τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής,
3. κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων του Π.Μ.Σ.,
4. συγκροτεί επιτροπές επιλογής/εξέτασης των υπο-

ψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών,
5 . διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 

για την απονομή του Δ.Μ.Σ.,
6. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 

τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Σημείωση: (άρθρο 31 παρ.4 του ν. 4485/2017).
4.5 Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) (παρ. 5 και 8 του άρ-

θρου 31 και παρ. 2 άρθρου 44 του ν. 4485/2017)
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζε-

ται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι/
ες έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία, κατά 
τη λήξη της οποίας με ευθύνη του/ης Διευθυντή/ύντριας 
συντάσσεται απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευ-
τικού έργου του ΠΜΣ καθώς και των λοιπών δραστηριο-
τήτων του. Η θητεία του/ης Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να 
ανανεωθεί μία φορά. Ο/Η Πρόεδρος της Σ.Ε. έχει ταυτό-
χρονα και το ρόλο του/της Διεθυντή/ύντριας του Π.Μ.Σ.

Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το 
συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:

- Δύναται να εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή 
του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων/ουσών 
του ΠΜΣ. και την αναμόρφωση του προγράμματος 
σπουδών.

- Δύναται να εισηγείται στη Συνέλευση τον/την επι-
βλέποντα/ουσα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής 
εξέτασης διπλωματικών εργασιών (άρθρο 34 παρ. 4 
ν. 4485/2017).

- Δύναται να εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτή-
σεις αναστολής φοίτησης, μερικής φοίτησης, παράτασης 
σπουδών, διαγραφής φοιτητών/τριών, αναγνώρισης μα-
θημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση 
κλπ και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

4.6 Διευθυντής/ύντρια Π.Μ.Σ. (παρ. 8 άρθρο 31 
ν. 4485/2017)

Ο/Η Διευθυντής/ύντρια είναι Μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης 
βαθμίδας ή της βαθμίδας Αναπληρωτή/ώτριας Καθη-
γητή/ήτριας του Τμήματος, του ίδιου ή συναφούς αντι-
κειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., είναι 
επίσης Μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος, μαζί με τον Αναπληρωτή ή την Αναπληρώτρια, 
από τα εκλεγμένα μέλη της Σ.Ε. για διετή θητεία(ΥΠΕΠΘ 
Εγκύκλιος, 163204/Ζ1/29.9.2017) , χωρίς επιπλέον αμοι-
βή για το διοικητικό του/ης έργο ως Διευθυντής/ύντρια. 
Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια προεδρεύει της Συντονι-
στικής Επιτροπής και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του 
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ιδρύματος για τα σχετικά με το Π.Μ.Σ. θέματα. Ο μέγιστος 
αριθμός συνεχόμενων θητειών του Διευθυντή ή της Δι-
ευθύντριας ορίζεται σε δύο (2).

Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Σ.Ε.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του Π.Μ.Σ.

γ) Εισηγείται τη διαδικασία για την αναπλήρωση μελών 
επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στη Συνέλευση για έγκριση.

ε) Είναι υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των 
εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Με ευθύνη του/της απερχόμενου/ης Διευθυντή/
ύντριας, μετά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., συντάσσεται 
αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευ-
τικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστη-
ριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, 
την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, 
τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την 
κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του 
Π.Μ.Σ. O απολογισμός κατατίθεται στο οικείο Τμήμα στο 
οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 του ν. 4485/2017).

Ο/Η Διευθυντής/ύντρια του Π.Μ.Σ., κατόπιν απόφα-
σης της Συνέλευσης, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές 
πληρωμής των σχετικών δαπανών και συνυπογράφει τις 
συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμέ-
νο προϋπολογισμό. Η Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν 
εισήγησης του/ης Διευθυντή/ύντριας του Π.Μ.Σ. (ή της 
Σ.Ε.), θα αποφασίζει ως προς την οικονομική διαχείριση 
και ειδικότερα ως προς την έγκριση των δαπανών του 
προγράμματος και θα πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτι-
κών αναγκών του συγκεκριμένου προγράμματος με τις 
εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες.

Ο/Η Αναπληρωτής/ώτρια Διευθυντής/ύντρια του ΠΜΣ 
είναι Καθηγητής/ήτρια ή Αναπληρωτής/ώτρια Καθηγητής/
ήτρια και εκπληρώνει τα καθήκοντα του/της Διευθυντή/
ύτριας σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του/της.

4.7 Επιτροπή εξέτασης/επιλογής υποψηφίων μεταπτυ-
χιακών φοιτητών και φοιτητριών (άρθρο 31, παρ. 3δ του 
ν. 4485/2017).

Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία Μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος και ορίζεται με απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος.

Έργο της Επιτροπής αποτελούν τα παρακάτω:
- Αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογη-

τικών, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τα ακα-
δημαϊκά κριτήρια που τυχόν έχουν τεθεί σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. (Ο 
έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών ενεργείται 
από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος).

- Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων.
Η τελική κατάταξη των Υποψηφίων με βάση τη λίστα 

κριτηρίων του Προγράμματος και η πρόταση επιλογής 
Υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή, υποβάλλο-
νται προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος, Η 

Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να συγκροτήσει επι-
πλέον Επιτροπές όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες οι 
προτάσεις ή αποφάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος.

4.8 Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε.), (άρθρο 44 παρ. 3 επομ. του ν. 4485/2017).

Η Ε.Σ.Ε. είναι αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή 
αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. Τα πέντε (5) Μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι 
Μέλη Δ.Ε.Π. Α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του 
άρθρου 13 Α’ του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Κέ-
ντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατρο-
βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή επιστή-
μονες της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν 
τα προσόντα που προβλέπονται για τους/τις επισκέπτες/
ριες διδάσκοντες/ουσες στην παράγραφο 5 του άρθρου 
36, του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, και με την 
προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες/ουσες 
σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. Το έκτο μέλος είναι μεταπτυχια-
κός/ή φοιτητής/τρια της Σχολής.

Η θητεία των μελών είναι πενταετής, με δυνατότητα 
ανανέωσης, εκτός από τον/την φοιτητή/ήτρια, του/ης 
οποίου/ας η θητεία είναι ετήσια.

Η ιδιότητα του/της Προέδρου, ο τρόπος επιλογής του/
της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, καθώς και κάθε 
ειδικότερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λει-
τουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, 
καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσι-
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7
Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής 
γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας 
διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που 
απαιτείται, αναφέρεται στον Κανονισμό ΠΜΣ, στα δε 
ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται, περιλαμβά-
νονται ιδίως ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα 
μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε πτυχιακή εργασία, όπου αυτή 
προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η 
σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του 
υποψηφίου (παρ. 2 άρθρο 34 ν. 4485/2017).

Η Συνέλευση του Τμήματος, δύναται να καθορίσει με 
απόφασή της τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρί-
ων, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων, τα απο-
τελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή 
των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.

Άρθρο 8
Διαδικασίες Επιλογής

8.1. Προκήρυξη
Κάθε χρόνο το Π.Μ.Σ. του Τμήματος, μετά από από-

φαση της Συνέλευσης δημοσιεύει, τουλάχιστον έναν 
(1) μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων, προκήρυξη, σε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμ-
βανομένης και της ιστοσελίδας του οικείου Τμήματος 
και του Ιδρύματος, σχετική με το Π.Μ.Σ, του οποίου η 
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έναρξη έχει προγραμματισθεί για το αμέσως επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος ή εξάμηνο σπουδών.

Στην προκήρυξη αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισα-
γωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο αριθμός εισακτέων, 
ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, η διενέργεια 
συνέντευξης, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς 
και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κ.λπ.

8.2 Υποβολή αιτήσεων
Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται 

από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την 
προκήρυξη. Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των 
δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» 
(https://nautilus.aegean.gr/).

 Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και τυχόν επιστη-

μονικές δημοσιεύσεις, πτυχιακή εργασία- όπου αυτή εί-
ναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση του πτυχίου- και 
εργασίες που εκπονούνται στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος προπτυχιακών σπουδών.

3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Πε-
ράτωσης Σπουδών. Οι Υποψήφιοι/ες από Ιδρύματα της 
αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ανα-
γνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ. 34, 
παρ. 7 του ν. 4485/2017.

4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογί-
ας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται 
ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος.

5. Υπόμνημα που να αναφέρονται τα ερευνητικά ενδι-
αφέροντα του/ης υποψηφίου/ας καθώς και τους λόγους 
για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/
ης σε μεταπτυχιακό επίπεδο (1000-2000 λέξεις).

6. Εάν υπάρχουν, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευ-
νητικής δραστηριότητας.

7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
8. Δύο συστατικές επιστολές.
9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσ-

σας επιπέδου Β2.
(Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την επιλογή 

αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας 
πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. σύμφωνα 
με το άρθρο 34 παρ. 2 του ν. 4485/2017). 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) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημε-
δαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

δ) 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 ξέ-
νης γλώσσας).

Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής/ήτρια δεν 
ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του/ης, έχει δικαίω-
μα να υποβάλει εκ νέου υποψηφιότητα στο Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική και Ιστορική 
Ανθρωπολογία» μόνο μετά την πάροδο 5 ετών από τη 
διακοπή των σπουδών του/ης.

8.3 Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση 

τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 50%.
β) Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 25%.
γ) Μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας στα προπτυχιακά 

μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ. σε ποσοστό 5%.

δ) Επίδοση στην πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προ-
βλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών σε ποσοστό 3%.

ε) Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 2%.
στ) Ερευνητική (π.χ. συμμετοχή σε ερευνητικά έργα) 

ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντι-
κείμενο του Π.Μ.Σ. ή κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, σε 
ποσοστό 10%.

ζ) Συνάφεια επιστημονικού κλάδου, όπως αυτή προ-
κύπτει από τον τίτλο σπουδών, σε ποσοστό 5%.

8.4 Κατάρτιση πίνακα αξιολόγησης
Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλο-

γής καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων 
και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Ειδικότερα:
α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη 

κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
β) Απορρίπτει τους/τις υποψηφίους/ες που δεν πλη-

ρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια.
γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους/ες υποψηφίους/ες έχουν 

υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληρούν 
τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται από 
τις ισχύσουσες διατάξεις και τον παρόντα κανονισμό 
(τίτλος σπουδών Α’ κύκλου, επαρκής γνώση μίας του-
λάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του 
Π.Μ.Σ. και εν προκειμένω γνώση της Αγγλικής επιπέδου 
Β2 η οποία θα αποδεικνύεται είτε με το πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας είτε με επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις. 
Η συνέντευξη πραγματοποιείται από τα Μέλη της οικείας 
Επιτροπής Επιλογής.

δ) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους/τις υποψηφίους/ες και 
καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός πίνακας 
των επιτυχόντων/ουσών εγκρίνεται και επικυρώνεται 
από τη Συνέλευση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος.

ε) Εάν κατά την επιλογή των δεκαπέντε (15) φοιτητών/
τριών με την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των υπο-
ψηφίων υπάρξουν υποψήφιοι/ες με τον ίδιο συνολικό 
αριθμό μορίων, τότε αυτοί/ές γίνονται δεκτοί στο πρό-
γραμμα καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού.

8.5 Εγγραφή επιλεγέντων/εισών στο ΠΜΣ
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Οι επιλεγέντες/είσες εγγράφονται στο ΠΜΣ εντός της 
προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία προ-
σκομίζοντας για την εγγραφή τους τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-
τητών/τριών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες/
ούσες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολο-
γικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις της παραγράφου 8 άρθρο 34 ν. 4485/2017, 
μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι (ένας/μία ανά 
Π.Μ.Σ. και ανά έτος) μετά από αίτησή τους σε Π.Μ.Σ. 
Τμήματος του Ιδρύματος που υπηρετούν συναφούς 
αντικειμένου με τον τίτλο σπουδών τους και του έργου 
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών

10.1 Πρόγραμμα μαθημάτων (άρθρο 32 παρ. 2 του 
ν. 4485/2017)

1. Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-
δημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής 
εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπου-
δών, η επιτυχής εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας και η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων 
(ECTS).

Πιο αναλυτικά:
Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών απαιτούνται 36 διδακτικές μονάδες και 120 πιστω-
τικές μονάδες από μαθήματα που προσφέρονται στο 
Π.Μ.Σ και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Οι διδακτικές μονάδες του κάθε μαθήματος είναι τρεις 
(3) και οι πιστωτικές μονάδες δέκα (10) και αντιστοιχούν 
σε τρεις ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Η εκπόνηση 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας αντιστοιχεί 
σε εννέα διδακτικές μονάδες και τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες.

Τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων είναι υποχρε-
ωτικά και η επιτυχής ολοκλήρωσή τους είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την παρακολούθηση του τρίτου εξαμή-
νου. Κατά το τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές/ήτριες καλούνται 
να επιλέξουν ανάμεσα α) στην Ανθρωπολογική ή β) την 
Ιστορική κατεύθυνση. Οι υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο 
της κατεύθυνσης που επέλεξαν είναι να παρακολουθή-
σουν δύο τουλάχιστον από τα μαθήματα της κατεύθυνσης. 
Το τρίτο μάθημα μπορούν να επιλέξουν είτε από τα μαθή-
ματα της κατεύθυνσης που δεν επέλεξαν είτε από τα υπό-
λοιπα προσφερόμενα μαθήματα της κατεύθυνσής τους.

Μετά το τέλος του τρίτου εξαμήνου και την κάλυψη 
των υποχρεώσεών τους οι φοιτητές εκπονούν τη Διπλω-
ματική Εργασία τους η ολοκλήρωση της οποίας είναι 
υποχρεωτική για την απονομή του Μεταπτυχιακού Δι-
πλώματος.

2. Το ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

ΚΙΑ-1 Κοινωνική και πολιτική ιστορία του Aρχαίου Kόσμου Υποχρεωτικό 10

ΚΙΑ-2 Θεωρία και ιστορία της σύγχρονης ανθρωπολογικής σκέψης Υποχρεωτικό 10

ΚΙΑ-3
Ανθρωπολογία της θρησκείας, της τελετουργίας και των συμβολικών 
συστημάτων

Υποχρεωτικό 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

 B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

ΚΙΑ-4 Ζητήματα οικονομικής και πολιτικής ανθρωπολογίας Υποχρεωτικό 10

ΚΙΑ-5 Η οικογένειας στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία Υποχρεωτικό 10

ΚΙΑ-6 Ιστορικές προσεγγίσεις του εθνικού φαινομένου Υποχρεωτικό 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ B΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

ΚΙΑ-Α-1 Eθνογραφία της Ελλάδας και της Νότιας Ευρώπης Ειδικότητας 10

ΚΙΑ-Α-2 Ανθρωπολογία της συγγένειας και του φύλου Ειδικότητας 10

Ως τρίτο μάθημα επιλέγεται ένα από τα μαθήματα της ιστορικής
κατεύθυνσης

Επιλογής 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ – Ιστορική κατεύθυνση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

ΚΙΑ-Ι-1 Ζητήματα ιστορικής ανθρωπολογίας Ειδικότητας 10

ΚΙΑ-1-3 Πολιτική και κοινωνική ιστορία της Νεότερης Ελλάδας Ειδικότητας 10

Ως τρίτο μάθημα επιλέγεται ένα από τα μαθήματα της ανθρωπολογικής 
κατεύθυνσης

Επιλογής 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ, Διπλωματική εργασία 30

Το άνω 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.

Ο/Η απόφοιτος/η του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών “Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία” του 
Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας έχει 
εμβαθύνει σε κομβικά ζητήματα των δύο επιστημονικών 
κλάδων, έχει αποκτήσει στέρεη γνώση των πρόσφατων 
προσεγγίσεων και πορισμάτων της διεπιστημονικής 
έρευνας, και έχει εκπαιδευτεί στην εθνογραφική ή την 
αρχειακή έρευνα κατά την εκπόνηση της διπλωματικής 
διατριβής. Ως εκ τούτο, ο/η απόφοιτος/η της κατεύθυν-
σης Κοινωνικής Ανθρωπολογίας έχει αποκτήσει εξειδι-
κευμένες γνώσεις που του/ης επιτρέπουν να κατανοεί, 
να αντιμετωπίζει κριτικά και να διερευνά το πως οι άν-
θρωποι οργανώνουν την καθημερινή τους ζωή και το 
νόημα που αποδίδουν στις πράξεις τους, καθώς επίσης 
τους τρόπους αντίληψης της πολιτισμικής ομοιότητας 
και διαφοράς. Αντιστοίχως, ο/η απόφοιτος/η της κατεύ-
θυνσης Ιστορίας έχει αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις 
που του/ης επιτρέπουν να κατανοεί, να αντιμετωπίζει 
κριτικά και να διερευνά τις ιστορικές εξελίξεις στα πεδία 
της πολιτικής, της κοινωνίας, της οικονομίας, και των ιδε-
ών, καθώς και τις χρήσεις του παρελθόντος στο παρόν, 
ιδιαίτερα στις σύγχρονες κοινωνίες.

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική 
και Ιστορική Ανθρωπολογία” του Τμήματος Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας προσφέρει τις απαραίτητες 
γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που καθιστούν τους/
ις απόφοιτους/ες ικανούς/ές να επιδιώξουν επαγγελμα-
τική σταδιοδρομία σε τομείς επιστημονικής εργασίας 
που σχετίζονται με την κοινωνική ανθρωπολογία και την 
ιστορία. Ενδεικτικά οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος 
μπορούν να απασχοληθούν στην έρευνα και τη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση, σε μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία και 
πολιτιστικούς φορείς, σε φορείς υγείας και ασφάλισης, σε 
κάθε είδους φορείς, οργανισμούς και θεσμούς παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και στον ευρύτερο τομέα 
της επικοινωνίας.

10.2 Γλώσσα διδασκαλίας (άρθρο 32 παρ. 2στ του 
ν. 4485/2017)

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
10.3 Ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Προγράμματος
Στην αρχή κάθε εξαμήνου και πριν την έναρξη των 

μαθημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή 
του Π.Μ.Σ. το ετήσιο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προ-
γράμματος, το οποίο έχει επιμεληθεί ο Διευθυντής ή η 
Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. και έχει εγκριθεί από τη Συνέλευ-
ση, και το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης 
και λήξης των διδακτικών περιόδων, τις αργίες κ.λ.π. Το 
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του προγράμματος μεταπτυ-
χιακών σπουδών εναρμονίζεται κατά το δυνατόν με το 
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο των προπτυχιακών προγραμ-
μάτων σπουδών του Ιδρύματος.

Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το ωρολόγιο 
πρόγραμμα της περιόδου, στο οποίο περιλαμβάνονται 
οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι 
ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων κ.λπ.

10.4 Διάρκεια μαθημάτων
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/2.7.2015/θέμα 3.2 απόφα-

ση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, για την ολοκλήρωση 
κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα έως δε-
κατρείς ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης (συμπερι-
λαμβάνονται σε αυτές διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, 
εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα πεδίου 
κ.λπ.). Το εν λόγω Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα με 
δεκατρείς (13) ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης ανά 
εξάμηνο και η διάρκεια εκάστης ενότητας ορίζεται σε 
τρεις (3) ώρες.

10.5 Ημέρες μαθημάτων
Για την υποβοήθηση μεταπτυχιακών φοιτητών και φοι-

τητριών που έχουν παράλληλη επαγγελματική απασχό-
ληση, μαθήματα δύναται να διεξάγονται όλες τις ημέρες 
της εβδομάδας.

10.6 Αναπληρώσεις μαθημάτων
Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος 

προβλέπεται η έγκαιρη αναπλήρωσή του. Η ημερομη-
νία και η ώρα αναπλήρωσης κοινοποιούνται εγκαίρως 
στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ. ή/και 
της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποστήριξης μαθημάτων 
E-class.

10.7 Τρόπος διδασκαλίας
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.
10.8 Όρια απουσιών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές 

φοιτήτριες υποχρεούνται να παρακολουθούν όλες τις 
δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Ένας μεταπτυχιακός φοι-
τητής ή μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια θεωρείται ότι έχει 
παρακολουθήσει κάποιο μάθημα (και επομένως έχει 
δικαίωμα κατάθεσης διπλωματικής εργασίας) μόνον αν 
έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% των ωρών 
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της διδασκαλίας του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση, η 
συμμετοχή και παρακολούθηση διαπιστώνεται με ευθύ-
νη των διδασκόντων και διδασκουσών των μαθημάτων.

Άρθρο 17
Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιο-
λόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος/ουσας 
από τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, οι οποίοι/
ες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εσωτερικό σύ-
στημα διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος, με τη 
λήξη κάθε μαθήματος αξιολογούν συνολικά το μάθημα 
ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, τα 
προτεινόμενα συγγράμματα κτλ. (άρθρο 44 παρ. 1 του 
ν. 4485/2017).

Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του/ης 
απερχόμενου/ης Διευθυντή/ύντρια ς, συντάσσεται ανα-
λυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
έργου και των λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., με 
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιο-
ποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την βελτιστοποίηση 
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κα-
τατίθεται στο Τμήμα (άρθρο 44 παρ.2 του ν. 4485/2017). 
Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας απο-
στέλλεται αμελλητί στα μέλη της Ε.Σ.Ε. (άρθρο 44, παρ. 
5 του ν. 4485/2017).

Έχει θεσπιστεί στο Ίδρυμα η ακόλουθη διαδικασία τα-
κτικής εσωτερικής αλλά και εξωτερικής αξιολόγησης: Οι 
φοιτητές/τριες με τη λήξη κάθε μαθήματος αξιολογούν 
συνολικά το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο 
διδασκαλίας, τα προτεινόμενα συγγράμματα μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Π.Α. Σύμφωνα 
με τη συγκεκριμένη διαδικασία, οι φοιτητές/τριες λαμ-
βάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) με τη λίστα των 
μαθημάτων που έχουν δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο. 
Κάθε μάθημα είναι ένας σύνδεσμος (link) προς το ερω-
τηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος. Η συλλογή και η 
διαχείριση των ερωτηματολογίων του φοιτητικού δυνα-
μικού υλοποιείται σε ένα μοντέρνο, φιλικό και ασφαλές 

ηλεκτρονικό περιβάλλον, το οποίο διασφαλίζει την απα-
ραίτητη ανωνυμία.

Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης 
της ποιότητας με ευθύνη της Α.ΔΙ.Π., οι οποίες προβλέ-
πονται στο ν. 4009/2011 (Α' 189), εξωτερική ακαδημαϊκή 
αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. κάθε Σχολής, διενεργεί εξαμελής 
Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.). (άρθρο 
44, παρ. 3 του ν. 4485/2017).

Στο πληροφοριακό σύστημα έχουν πρόσβαση ο/η Δι-
ευθυντής/τρια και όλοι οι Διδάσκοντες/ουσες των Π.Μ.Σ. 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς μέσω αυτού έχουν 
διαρκή ενημέρωση για τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων τους.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανά τριετία, και με ευ-
θύνη του/της Διευθυντή/τριας του Π.Μ.Σ. συλλέγονται 
στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση του προγράμ-
ματος μαθημάτων και του περιεχομένου τους μεταξύ 
του οικείου Π.Μ.Σ. και άλλων αντίστοιχων Π.Μ.Σ. που 
προσφέρονται από Ιδρύματα του εσωτερικού και εξω-
τερικού γνωστά για την πρωτοπορία τους.

Άρθρο 24
Μεταβατικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός λειτουργίας Μεταπτυχιακών 
Σπουδών ισχύει για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτη-
τές/ήτριες που εισήχθησαν στο Π.Μ.Σ. «Kοινωνική και 
Ιστορική Ανθρωπολογία» από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
19 και εξής.

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ΄ αριθμ. 36/28.06.2018 
συνεδρίασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 3420/17.08.2018, τ.Β’) 
θέμα «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. 
με τίτλο «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία», Τμήμα 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή Κοινω-
νικών Επιστημών», εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 19 Ιουλίου 2019

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ   
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*02031430808190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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