
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, ΑΡΙΘΜ. 26/12.10.2020 

 
 Θέμα 3o: 

             

3.1 

Γενικά Θέματα Πολιτικής, Στρατηγικής και Λειτουργίας Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

Διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών 

δεύτερου κύκλου κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020 – 2021 με 

βάση την Υ.Α. 132695/Ζ1/02.10.2020 (ΦΕΚ 4383/Β’/05.10.2020)   

  
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη:  
o Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου 

Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,  

o 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 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας», 

o  Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ 

114/Α’/04.08.2017), 

o Την υπ’ αριθ. 115744/Ζ1/04.09.2020 ΚΥΑ με θέμα «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη 

λειτουργία τους.» (ΦΕΚ 3707/Β’/04.09.2020), 

o Την υπ’ αριθ. 132695/Ζ1/02.10.2020 Υ.Α. με θέμα «Ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά το 

χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (ΦΕΚ 4383/Β’/05.10.2020),   

o Tην απόφαση της υπ’ αριθ.  5/07.10.2020  Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, 

o Τις αποφάσεις της υπ’ αριθ. 95/07.10.2020 έκτακτης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 

Κοινωνιολογίας,  

o Την απόφαση της υπ’ αριθ. 16/07.10.2020 Συνεδρίασης της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη-

Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη», 

o Tην απόφαση της υπ’ αριθ. 3/09/10/2020 έκτακτης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 

Γεωγραφίας,  

o Την απόφαση της υπ’ αριθ. 4/12.10.2020 έκτακτης Συνεδρίασης της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ “Φυσικοί 

Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών”, 

o Τις αποφάσεις  της υπ’ αριθ. 3/09.10.2020 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος  

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

o Tην απόφαση της υπ’ αριθ. 3/08.10.2020 έκτακτης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 

Περιβάλλοντος, 

o Τις αποφάσεις της υπ’ αριθ. 4/09.10.2020 έκτακτης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος  

Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, 

o Τις αποφάσεις της υπ’ αριθ. 4/09.10.2020 έκτακτης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος  

Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

o Την απόφαση της υπ’ αριθ. 4/09.10.2020 έκτακτης Συνεδρίασης της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. 

‘’Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας’’, 

o Τις αποφάσεις της υπ’ αριθ. 3/08.10.2020 έκτακτης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, 

o Tην απόφαση της υπ’ αριθ. 14/07.10.2020 έκτακτης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 

Μαθηματικών, 

o Tην απόφαση της υπ’ αριθ. 3/08.10.2020 έκτακτης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 

Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, 

o Τις αποφάσεις της υπ’ αριθ. 6/09.10.2020 έκτακτης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του 

Παιδαγωγικού  Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

o Tην απόφαση της υπ’ αριθ. 3/09/10/2020 έκτακτης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 

o Τις αποφάσεις της υπ’ αριθ. 5/08/10/2020 έκτακτης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 

Μεσογειακών Σπουδών, 
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o Την απόφαση της υπ’ αριθ. 3/09.10.2020 έκτακτης Συνεδρίασης της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. 

‘’Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης & δεύτερης/ξένης γλώσσας’’, 

o Tην απόφαση της υπ’ αριθ. 4/08/10/2020 έκτακτης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, 

o Την απόφαση της υπ’ αριθ. 5/06.10.2020 έκτακτης Συνεδρίασης της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ 

‘’Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα’’ 

o Tην απόφαση της υπ’ αριθ. 3/09/10/2020 έκτακτης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, 

o Tην απόφαση της υπ’ αριθ. 2/09/10/2020 έκτακτης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, 

o Την προφορική εισήγηση της Πρυτάνισσας σχετική με το θέμα, 

 
καθώς και μετά από διεξοδική συζήτηση, ομόφωνα 

 

αποφασίζει 

 

και εγκρίνει τη διεξαγωγή της διδασκαλίας των μαθημάτων των παρακάτω Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθ΄ όλη τη διάρκεια 

του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

132695/Ζ1/02.10.2020 Υ.Α., και κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 

όπως ισχύει, του άρθρου τρίτου της υπ’ αριθ. 115744/Ζ1/04.09.2020 ΚΥΑ και του 

ισχύοντος  Κανονισμού Λειτουργίας του κάθε Π.Μ.Σ., ως ακολούθως:  

 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  
 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών  

• Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας  

- ‘’Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία’’- εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως  διδασκαλία 

 - ‘’Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία’’ - εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως  διδασκαλία 

 - ‘’Κρίση και Ιστορική Αλλαγή’’ - εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως  διδασκαλία 

• Τμήμα Κοινωνιολογίας 

- ‘’Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή”- εξ’ ολοκλήρου εξ 

αποστάσεως διδασκαλία 

- ‘’Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση’’ -εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως 

διδασκαλία 

-  Δι-Ιδρυματικό ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη”- εξ’ 

ολοκλήρου εξ αποστάσεως διδασκαλία 

• Τμήμα Γεωγραφίας   

- ‘’Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου’’- εξ’ ολοκλήρου εξ 

αποστάσεως διδασκαλία 

- ‘’Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική- εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως 

διδασκαλία 

-  Δι-Ιδρυματικό ΠΜΣ “Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών”- 

δύναται η εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως διδασκαλία 

 Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας  

-   ‘’Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία’’- δύναται η εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως 

διδασκαλία 

- ‘’Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής’’- δύναται η εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως 

διδασκαλία 

 

ΑΔΑ: ΨΞΦΩ469Β7Λ-5Χ7



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, ΑΡΙΘΜ. 26/12.10.2020 

 

 

 

 

Σχολή Περιβάλλοντος 
• Τμήμα Περιβάλλοντος 

- ‘’Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία/MSc in Global    

Environmental  Change, Management and Technology’’- εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως 

διδασκαλία 

• Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών 

- ‘’Research In Marine Sciences (Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες)’’- εξ’ ολοκλήρου εξ   

 αποστάσεως διδασκαλία 

- ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών’’ - εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως 

διδασκαλία 

 

Σχολή Επιστημών Διοίκησης   
• Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  

- ‘’Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜBA’’- εξ’ 

ολοκλήρου εξ αποστάσεως διδασκαλία 

- ‘’Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη - 

    Executive   ΜΒΑ’’- εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως διδασκαλία 

- Διατμηματικό ΠΜΣ ‘’Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων  

Φιλοξενίας’’- εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως διδασκαλία 

• Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

- “Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ΝΑ.Μ.Ε.)”- εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως 

διδασκαλία 

- “Master of Business Administration (M.B.A.) in Shipping”- εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως 

διδασκαλία 

 

Σχολή Θετικών Επιστημών   
• Τμήμα Μαθηματικών 

- ‘’Σπουδές στα Μαθηματικά’’- δύναται η εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως διδασκαλία 

• Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  

- ‘’Στατιστική & Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά’’- εξ’ ολοκλήρου εξ 

αποστάσεως διδασκαλία 

 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών  
• Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

- ‘’Επιστήμες της Αγωγής- Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών’’- εξ’ ολοκλήρου εξ 

αποστάσεως διδασκαλία  

- ‘’Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή’’ - εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως διδασκαλία 

• Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού   

- ‘’Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό’’ - δύναται η εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως 

διδασκαλία 

- ‘’Περιβαλλοντική Εκπαίδευση’’- δύναται η εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως διδασκαλία 

- ‘’Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων’’- δύναται η εξ’ 

ολοκλήρου εξ αποστάσεως διδασκαλία 

- ‘’Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης’’- δύναται η εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως 

διδασκαλία 
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- ‘’Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

στην  Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση’’- δύναται η εξ’ ολοκλήρου εξ 

αποστάσεως διδασκαλία 

• Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 

-  ‘’Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη 

Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή’’- εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως 

διδασκαλία 

- ‘’Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο’’- εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως 

διδασκαλία 

- ‘’Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις’’- εξ’ ολοκλήρου εξ 

αποστάσεως διδασκαλία 

- ‘Δια -τμηματικό ΠΜΣ “Ανάλυση και Διδασκαλία Πρώτης & Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας’’- 

εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως διδασκαλία 

 

Πολυτεχνική Σχολή 

• Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων  

- ‘’Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων’’ - εξ’ ολοκλήρου εξ 

αποστάσεως διδασκαλία 

- ‘’Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς’’-  εξ’ 

ολοκλήρου εξ αποστάσεως διδασκαλία 

- ‘’Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα’’ - εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως 

διδασκαλία 

- ‘’Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση’’ - εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως διδασκαλία 

- Δι-Ιδρυματικό ΠΜΣ ‘’Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα’’ – εξ 

αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων σε ποσοστό 75%  

• Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων  

- ‘’Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων’’ - δύναται η εξ’ ολοκλήρου εξ 

αποστάσεως διδασκαλία 

• Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης  

- ‘’Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς - (Ο.ΔΙ.Μ.)’’ - εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως 

διδασκαλία 

- ‘’Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας’’ - εξ’ 

ολοκλήρου εξ αποστάσεως διδασκαλία 

 

Από τη λήψη της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η απόφαση της υπ΄ αριθ. 25/01.10.2020  

έκτακτης  συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 3.1 «Διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

χειμερινού εξαμήνου 2020 – 2021 με βάση την Κ.Υ.Α. 115744 /Ζ1/04.09.2020 και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

327/24.09.2020 εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Παροχή 

διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης (Β΄3707)» κατά το μέρος που αφορά στα: 

• ΙΘ. ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» του Τμήματος 

Κοινωνιολογίας - Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 

• Κ. ΔΠΜΣ «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» 

των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων (επισπεύδον), Οικονομικής και Διοίκησης 

Τουρισμού και Περιβάλλοντος,  

• ΚΑ. ΠΜΣ «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

και Ιστορίας - Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 
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Η διδασκαλία των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘’Διατροφή, Ευζωία 

και Δημόσια Υγεία’’ του Τμήματος  Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος 

θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 

 

Η  παρούσα απόφαση αναρτάται στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια», σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στη σχετική Υπουργική Απόφαση. 

 

Ακολούθως καλούνται όλα τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες να προβούν σε όλες τις 

ενδεδειγμένες ενέργειες.   

 

 

H Πρυτάνισσα 

 

 

 

  Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη 
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