
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 10010 
Τροποποίηση της απόφασης της υπ΄αριθμ. 

36/28.6.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 

«Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών» του 

Π.Μ.Σ. με τίτλο ’’Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη 

Γεωπληροφορική’’», Τμήμα Γεωγραφίας, Σχολή 

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 διατάξεις 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. 15/19.06.2019 
συνεδρίασης της συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας 
θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του ΠΜΣ ’’Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεω-
πληροφορική’’», 

- Την αριθμ. πρωτ. 2737/27.04.2018 απόφαση Συγκλή-
του (αρ. συνεδρ. 33/29.03.2018) με θέμα «Επανίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική», Τμήμα 
Γεωγραφίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου.» (ΦΕΚ 2778/12.07.2018, τ.Β΄), 

- Την αριθμ. πρωτ. 6390/18 απόφαση Συγκλήτου (αρ. 
συνεδρ. 36ης/28.06.2018) με θέμα «Κανονισμός Μετα-
πτυχιακών Σπουδών» του Π.Μ.Σ. με τίτλο ’’Γεωγραφία 
και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική’’», Τμήμα Γεω-
γραφίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών»» (ΦΕΚ 3479/
Β΄/21.08.2018),

- Το αριθμ 09/16.07.2019 πρακτικό της συνεδρίασης 
της Συγκλήτου θέμα 10.5. «Τροποποίηση της απόφασης 

της υπ΄αριθμ. 36/28.06.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου 
θέμα «Έγκριση Κανονισμών Προγραμμάτων Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος» του Π.Μ.Σ. 
’’Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική’’», 

- 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 αριθμ 
36/28.6.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 3479/
Β΄/21.08.2018) θέμα «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπου-
δών» του Π.Μ.Σ. με τίτλο ’’Γεωγραφία και Εφαρμοσμέ-
νη Γεωπληροφορική’’», Τμήμα Γεωγραφίας, Σχολή Κοι-
νωνικών Επιστημών»», ως προς τα άρθρα 6, 9.3, 10.1, 
10.3, 10.8, 14.1, 18.3 και 18.4 καθώς και προσθήκη του 
άρθρου 24, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ΄ αριθμ. 
15/19.06.2019 συνεδρίασης της συνέλευσης του Τμή-
ματος Γεωγραφίας, ως ακολούθως: 

Άρθρο 6. 
Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται κυρίως δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμη-
μάτων Γεωγραφίας καθώς και Τμημάτων Σχολών θετικής, 
τεχνολογικής και κοινωνικοοικονομικής ειδίκευσης Πα-
νεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών, αναγνωρι-
σμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες και πτυχιούχοι Τμημάτων 
ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, γίνονται 
δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), τη Σχολή Αξιωματικών της 
Ελληνικής Αστυνομίας, τη Σχολή Ανθυποπυραγών της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τη Σχολή Δοκίμων Σημαι-
οφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 
(Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.). Τέλος, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω 
φοιτητές και φοιτήτριες των, κατά τα ανωτέρω οριζό-
μενα, ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση 
ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα 
έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερο-
μηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ. 

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώ-
του κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνω-
ριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 
σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80) - σχετ. άρθρο 34 
παρ. 7 του ν. 4485/2017. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 9.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

9.3 Παράταση φοίτησης 
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που ολοκληρώ-

νουν την κανονική διάρκεια φοίτησης των τριών εξαμή-
νων χωρίς να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη μεταπτυ-
χιακή τους εργασία ή/και τα μαθήματα των δύο πρώτων 
εξαμήνων του Π.Μ.Σ., δύνανται να καταθέσουν αίτηση 
παράτασης της φοίτησής τους στο Π.Μ.Σ. για επιπλέον 
ένα (1) έως και τρία (3) το πολύ εξάμηνα (εξάμηνα Δ΄-ΣΤ). 

Για την παράταση της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. προβλέ-
πονται τα εξής:

 Α. Φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τις ακαδη-
μαϊκές υποχρεώσεις των δύο πρώτων εξαμήνων και δεν 
έχουν ολοκληρώσει τη μεταπτυχιακή τους εργασία, δύ-
νανται να καταθέσουν αίτηση παράτασης της φοίτησης 
για ένα (1) έως τρία (3) επιπλέον εξάμηνα προκειμένου 
να ολοκληρώσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στη με-
ταπτυχιακή τους εργασία σε επόμενη εξεταστική περί-
οδο. Για την παράταση της φοίτησης πέρα από τα τρία 
εξάμηνα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, για 
τις ανάγκες ολοκλήρωσης της μεταπτυχιακής διατριβής, 
προβλέπεται η καταβολή ποσού ύψους 200 € (εφ’ άπαξ) 
μόνο κατά την εγγραφή στο 5ο εξάμηνο (στο 4ο και στο 
6ο εξάμηνο, δεν προβλέπεται καταβολή ποσού). 

Β. Φοιτητές/τριες που έχουν αποτύχει σε ένα ή δύο 
μαθήματα του Α΄ ή/και Β΄ εξαμήνου υποχρεούνται να 
το/τα δηλώσουν εκ νέου και να το/τα παρακολουθή-
σουν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Συγκεκριμένα, για 
μαθήματα του Β΄ εξαμήνου οφείλουν να καταθέσουν 
αίτηση παράτασης φοίτησης για ένα τουλάχιστον εξά-
μηνο (Δ΄), προκειμένου να εγγραφούν και να εξεταστούν 
επαναληπτικά στο/στα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου που 
εκκρεμούν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου του 2ου 
έτους φοίτησης τους στο Π.Μ.Σ. Για την επαναληπτική 
παρακολούθηση και εξέταση μαθήματος του Α΄ ή Β΄ εξα-
μήνου οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταθέσουν 
ποσό ύψους 150 € ανά μάθημα. Για περαιτέρω αίτηση 
παράτασης φοίτησης για την ολοκλήρωση και επιτυχή 
εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας ισχύει ό,τι περι-
γράφεται στην περίπτωση Α. 

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. 

2. Το Π.Μ.Σ. «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπλη-
ροφορική» οδηγεί στη λήψη Δ.Μ.Σ. στις πιο κάτω τρεις 
(3) Ειδικεύσεις: 

Ειδίκευση Α΄: Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην 
Ανθρωπογεωγραφία και στον Σχεδιασμό του Χώρου 

Ειδίκευση Β΄: Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Δι-
αχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων 

Ειδίκευση Γ’: Γεωπληροφορική 
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. πρέπει να πληρούνται οι 

ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις: 
• παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μεταπτυχι-

ακά μαθήματα που έχει επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια κατά 
τη διάρκεια των σπουδών του/της στο Π.Μ.Σ. του Τμή-
ματος. Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται 90 πιστωτικές 
μονάδες (ECTS), 

• ενεργός συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στις εκπαι-
δευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του προγράμ-
ματος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και 
στον παρόντα Κανονισμό, 

• συγγραφή και επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής 
εργασίας, 

• εκπλήρωση των συνολικών ακαδημαϊκών και οικο-
νομικών υποχρεώσεων του/της μεταπτυχιακού/ής φοι-
τητή/τριας προς το Π.Μ.Σ. 

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό-
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι  κάθε άλλου είδους 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την 
απονομή του  Δ.Μ.Σ. ορίζονται αναλυτικά πιο κάτω. 

Συνολικά, στα δύο (2) πρώτα διδακτικά εξάμηνα του 
Π.Μ.Σ. προσφέρονται είκοσι τρία (23) μεταπτυχιακά μα-
θήματα, ενώ το τρίτο διδακτικό εξάμηνο (Γ’) αφιερώνεται 
στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. Τα μαθή-
ματα διακρίνονται σε: 

- Υποχρεωτικά (Υ), τα οποία έχουν ως σκοπό την από-
κτηση του βασικού γνωστικού υποβάθρου σε θέματα Γε-
ωπληροφορικής, μεθοδολογίας έρευνας στη Γεωγραφία, 
καθώς και σε θέματα που πραγματεύεται η ειδίκευση 
που ανήκει ο/η φοιτητής/τρια. Οι φοιτητές/τριες και των 
τριών ειδικεύσεων υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατά τη διάρκεια 
του Α΄ εξαμήνου, και ένα (1) κοινό υποχρεωτικό μάθη-
μα κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου. Σε κάθε ειδίκευ-
ση προσφέρεται ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα κατά τη 
διάρκεια του Α΄ εξαμήνου, το οποίο θεωρείται βασικό 
μάθημα για την ειδίκευση και αποτελεί την πρώτη επα-
φή του/της φοιτητή/τριας με την ειδίκευση του/της στο 
εξάμηνο αυτό.

- Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (KEY), τα οποία αποτε-
λούν εξειδίκευση στην ειδίκευση που παρακολουθεί 
ο/η φοιτητής/τρια. Κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου 
προσφέρονται τέσσερα (4) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 
μαθήματα σε κάθε ειδίκευση εκ των οποίων οι φοιτητές/
τριες υποχρεούνται να επιλέξουν και να παρακολουθή-
σουν δύο (2).

 - Επιλογής (Ε). Δίνεται η δυνατότητα επιλογής ενός 
(1) μαθήματος: α) από την λίστα των επτά (7) κοινών μα-
θημάτων Επιλογής και των τριών ειδικεύσεων, ή β) από 
τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευ-
σης που ανήκει ο/η φοιτητής/τρια εκτός από αυτά που 
επέλεξε ως ΚΕΥ, ή γ) από τα ΚΕΥ μαθήματα των άλλων 
ειδικεύσεων. 

- Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Αποτελεί μια 
επιστημονική εργασία η οποία οφείλει να εμπεριέχει 
στοιχεία πρωτοτυπίας στα γνωστικά πεδία που θερα-
πεύει το Π.Μ.Σ. είτε μέσω της δημιουργίας νέας γνώσης, 
είτε μέσω της άσκησης αυτόνομης κριτικής σκέψης, είτε, 
τέλος, μέσω συνδυασμού των παραπάνω. Η μεταπτυχια-
κή διπλωματική εργασία εκπονείται σε θέμα που εντάσ-
σεται στο ευρύτερο γνωσιολογικό πεδίο της ειδίκευσης 
που παρακολουθεί ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/
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τρια. Αντίστοιχα ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να 
εκπροσωπεί το ευρύτερο γνωσιολογικό πεδίο της ειδί-
κευσης που παρακολουθεί ο/η φοιτητής/τρια. Εξαίρεση 
αποτελούν τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν μαθήματα που 
εντάσσονται σε περισσότερες από μία ειδικεύσεις. Όλα 
τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, διαρκούν δεκατρείς (13) 
εβδομάδες, διδάσκονται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα και 
αντιστοιχούν σε επτά και μισή (7,5) πιστωτικές μονάδες 
(ECTS). Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας διαρκεί ένα (1) τουλάχιστον διδακτικό εξάμη-
νο και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες 
(ECTS). Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει 
κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια για την απόκτηση 
του Δ.Μ.Σ. κυμαίνεται μεταξύ 2.250-2.700 ωρών (90 ECTS 
x 25-30 ώρες/ECTS). 

Είναι δυνατόν τα μαθήματα, κατά την κρίση των διδα-
σκόντων, να συμπληρώνονται από ασκήσεις και εργα-
σίες, ατομικές ή ομαδικές, για την καλύτερη εμπέδωση 
τους. Σε κάθε περίπτωση εναπόκειται στην κρίση του/
της διδάσκοντα/ουσας να καθορίσει ειδικότερες απαι-
τήσεις της άσκησης (ή των ασκήσεων) σε κάθε μάθημα, 
ή άλλης μορφής εργασίες που θα πρέπει να εκπονήσει 
ο/η φοιτητής/τρια στα πλαίσια του μαθήματος. Είναι 
δυνατόν ακόμα, σε συνεννόηση μεταξύ διδασκόντων/
ουσών να δίδονται κοινές ασκήσεις και εργασίες που να 
αντιστοιχούν σε ομάδες συναφών μαθημάτων. Τέλος, 
υπάρχει η δυνατότητα να δίδονται διαλέξεις στο πλαίσιο 
μαθημάτων από προσκεκλημένους/ες καθηγητές/τριες 
ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ και άλλους ειδικούς επιστήμονες. 

Με την πρώτη αίτηση εγγραφής του/της στο Π.Μ.Σ., 
ο/η φοιτητής/τρια εγγράφεται στην ειδίκευση που επι-
λέχτηκε να παρακολουθήσει και όπου θα εκπονήσει τη 
μεταπτυχιακή του/της διπλωματικής εργασίας για την 
απόκτηση του Δ.Μ.Σ. 

Στα δύο πρώτα εξάμηνα οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/
τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετα-
στούν σε οκτώ (8) από το σύνολο των προσφερόμενων 
μαθημάτων. Ο/Η φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρα-
κολουθήσει τέσσερα (4) κοινά Υποχρεωτικά μαθήματα, 
ένα (1) Υποχρεωτικό και δύο (2) Κατ’ Επιλογήν Υποχρε-
ωτικά μαθήματα της ειδίκευσης που ανήκει και ένα (1) 
Επιλογής μάθημα. 

Πέραν των υποχρεώσεων αυτών ο/η φοιτητής/τρια έχει 
τη δυνατότητα να εγγραφεί σε μαθήματα από το προπτυ-
χιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με σκοπό τη συμπλήρωση 
ή την εξειδίκευση των γνώσεων του/της. Επίσης, ο/η με-
ταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί και να 
παρακολουθήσει έως ένα (1) επιπλέον από τα προβλεπό-
μενα στο Πρόγραμμα Σπουδών μεταπτυχιακό μάθημα. 
Το μάθημα αυτό θεωρείται ως Επιλογής και ο βαθμός 
του δεν συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό του Δ.Μ.Σ. 

Οι υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών ως προς την επι-
λογή και παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, 
κατανέμονται ανά εξάμηνο ως εξής: 

Α΄ Εξάμηνο: Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην 
παρακολούθηση των τριών (3) κοινών υποχρεωτικών 
μαθημάτων (ΚΕΥ) και του ενός (1) υποχρεωτικού (Υ) μα-
θήματος της ειδίκευσης που εγγράφηκαν. 

Β΄ Εξάμηνο: Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην πα-
ρακολούθηση του ενός (1) κοινού υποχρεωτικού μαθή-
ματος (Υ) και δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών (ΚΕΥ) 
εκ των προσφερόμενων στην ειδίκευσή τους. Ανάλογα 
με τα ειδικότερα ενδιαφέροντα τους, οι φοιτητές/τρι-
ες παρακολουθούν επιπλέον ένα (1) μάθημα Επιλογής 
(όπως αναλύεται παραπάνω). 

Γ΄ Εξάμηνο: Οι φοιτητές/τριες εκπονούν τη μεταπτυχι-
ακή τους έρευνα και προβαίνουν στη συγγραφή της σχε-
τικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο τέλος 
του εξαμήνου παραδίδουν και υποστηρίζουν δημόσια 
τη μεταπτυχιακή τους διπλωματική εργασία. 

Το αναλυτικό ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων 
του Π.Μ.Σ. «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφο-
ρική», με τους τίτλους των μαθημάτων και τις πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ.
(ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
ΓΕΩ 501 Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη 

Γεω πληροφορική/ Introduction to 
Applied Geoinformatics Υ 7,5

ΓΕΩ 502 Χωρική Ανάλυση/ Spatial Analysis Υ 7,5
ΓΕΩ 503 Μέθοδοι Έρευνας στη Γεωγραφία/ 

Research Methods in Geography Υ 7,5
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α’

ΓΕΩ 511 Χώρος - Κοινωνία - Πολιτισμός/ 
Space - Society - Culture Υ 7,5

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β’
ΓΕΩ 521 Περιβαλλοντικές Αλλαγές και

Κίνδυνοι/ Environmental Changes 
and Risks Y 7,5

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ’
ΓΕΩ 531 Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακή Ανά-

λυση Εικόνας/ Remote Sensing and 
Digital Image Analysis Y 7,5

Σύνολο: 30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ.  
(ECTS)

ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
ΓΕΩ 504 Διαχείριση Γεωγραφικών Δε-

δομένων/ Geographical Data 
Management Υ 7,5

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α’
(Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν 2 από τα 4 

πιο κάτω ΚΕΥ μαθήματα)
ΓΕΩ 512 Οπτικοποίηση Χωρικών Δεδομέ-

νων/ Visualization of Spatial Data ΚΕΥ/Ε 7,5
ΓΕΩ 513 Παγκόσμια Γεω-Οικονομία και 

Άνιση Ανάπτυξη/ Global Geo-
Economics and Uneven 
Development ΚΕΥ/Ε 7,5
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ΓΕΩ 514 Εφαρμογές Γεωπληροφορικής 
σε Θέματα Αστικής Γεωγραφίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης/ 
Applications of Geo-Informatics 
in Urban Geography Topics and 
Regional Development. ΚΕΥ/Ε 7,5

ΓΕΩ 505 Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Γε-
ωπληροφορικής/ Special Topics in 
Applied Geo-Informatics ΚΕΥ/Ε 7,5

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β’
(Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν 2 από τα 4 πιο κάτω

ΚΕΥ μαθήματα)
ΓΕΩ 522 Εφαρμοσμένη Γεωμορφολο-

γία και Περιβάλλον/ Applied 
Geomorphology and Environment ΚΕΥ/Ε 7,5

ΓΕΩ 523 Σχεδιασμός και Διαχείριση Προστα-
τευόμενων Περιοχών/Design and 
Management of Protected Areas ΚΕΥ/Ε 7,5

ΓΕΩ 524 Γεωπληροφορική και Διαχείριση 
Περιβαλλοντικών Κινδύνων/Geo-
Informatics and Environmental Risk 
Management ΚΕΥ/Ε 7,5

ΓΕΩ 505 Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Γε-
ωπληροφορικής/ Special Topics in 
Applied Geo-Informatics ΚΕΥ/Ε 7,5

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ’
(Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν 2 από τα 4 πιο κάτω 

ΚΕΥ μαθήματα)
ΓΕΩ 512 Οπτικοποίηση Χωρικών Δεδομέ-

νων/ Visualization of Spatial Data ΚΕΥ/Ε 7,5
ΓΕΩ 532 Εφαρμοσμένη Τηλεπισκόπηση/ 

Applied Remote Sensing ΚΕΥ/Ε 7,5
ΓΕΩ 533 Γεωγραφική Ανάλυση Θέσης/ 

Location Analysis ΚΕΥ/Ε 7,5
ΓΕΩ 505 Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Γε-

ωπληροφορικής/ Special Topics in 
Applied Geo-Informatics ΚΕΥ/Ε 7,5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

ΓΕΩ 541 Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στις 
Κοινωνικές Επιστήμες/ Applications 
of Geo-Informatics in Social 
Sciences Ε 7,5

ΓΕΩ 542 Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης 
στον Τομέα της Υγείας/Applications 
of Spatial analysis in the Health 
Sector Ε 7,5

ΓΕΩ 543 Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στην 
Εκπαίδευση/ Applications of Geo-
Informatics in Education Ε 7,5

ΓΕΩ 544 Κλιματική Αλλαγή/ Climate Change Ε 7,5
ΓΕΩ 545 Ανάπτυξη Υπαίθρου/ Rural 

Development Ε 7,5
ΓΕΩ 546 Ανθρωπογεωγραφία του Ανα-

πτυσσόμενου Κόσμου/ Human 
Geography in the Developing World Ε 7,5

ΓΕΩ 547 Γεωγραφία των Μετακινήσε-
ων/ Geography of Population 
Movements Ε 7,5
Σύνολο: 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδι-

κός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ. 
(ECTS)

ΓΕΩ 599 Μεταπτυχιακή Διατριβή/ M.Sc. 
Thesis Υ 30

Σύνολο: 30
Σύντομη περιγραφή των μαθημάτων του ανωτέρω 

ενδεικτικού προγράμματος σπουδών παρουσιάζεται 
αναλυτικά στο Παράρτημα 3 του παρόντος κανονισμού. 

Το ως άνω πρόγραμμα δύναται να συμπληρώνεται με 
σεμιναριακά μαθήματα σε επιλεγμένα θέματα για την 
παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους 
φοιτητές/τριες του προγράμματος, η παρακολούθηση 
των οποίων είναι υποχρεωτική. 

Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθη-
μάτων του προγράμματος σπουδών δύνανται να ανα-
προσαρμόζονται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά με απόφαση 
της Συνέλευσης μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. του 
Π.Μ.Σ., ανάλογα με τις ανάγκες επικαιροποίησης του 
προγράμματος και τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις. 

Για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια ορίζεται από τη 
Συνέλευση, ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένας/μια κα-
θηγητής/τρια του Τμήματος Γεωγραφίας ως Σύμβουλος 
Σπουδών, ο/η οποίος/α έχει την ευθύνη της παρακολού-
θησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του/
της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας. Κατά τη διάρκεια 
σπουδών του/της φοιτητή/τριας, ο/η Σύμβουλος Σπου-
δών συνεργάζεται και τον/την κατευθύνει στην επιλογή 
των καταλληλότερων μαθημάτων σύμφωνα με τα ενδι-
αφέροντα και τους στόχους του/της. 

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες είναι δυνατόν να 
συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα που συντονί-
ζουν καθηγητές/τριες του Τμήματος στον βαθμό που το 
αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος εντάσσεται 
στα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες δεξιότητες του/της 
μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας. Σε καμία περίπτωση 
δεν θα πρέπει ο χρόνος ενασχόλησης των μεταπτυχι-
ακών σε ερευνητικά προγράμματα να εμποδίζει την 
ομαλή παρακολούθηση των μαθημάτων και σεμιναρίων 
του Π.Μ.Σ., την προσωπική τους μελέτη, την εκπόνηση 
εργασιών, ασκήσεων, ερευνητικών άρθρων, συμμετοχών 
σε επιστημονικά συνέδρια, κ.λπ. 

Με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, ο/η κάτοχος αποκτά τις απαραίτητες επιστη-
μονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότη-
τες στη Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. 

Στην ειδίκευση Α «Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική 
στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Σχεδιασμό του Χώ-
ρου» οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες αποκτούν την 
ικανότητα:

 - να σκέφτονται χωρικά και με ανθρωπογεωγραφικούς 
όρους και να αναπτύσσουν βαθιά γνώση και κατανόηση 
σε βασικές και προχωρημένες ανθρωπογεωγραφικές 
έννοιες και έννοιες σχεδιασμού του χώρου, 
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- να εφαρμόζουν μεθόδους γεωπληροφορικής για τη 
διερεύνηση ανθρωπογεωγραφικών θεμάτων/ φαινομέ-
νων και διαδικασιών,

- να αποτυπώνουν ανθρωπογεωγραφικά φαινόμενα 
σε χάρτες, να τα αναλύουν και να οδηγούνται σε συμπε-
ράσματα,

- να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των ερευνών τους 
χρησιμοποιώντας συνδυασμούς των μεθόδων (π.χ. γρα-
πτά, προφορικά, γραφικά και χαρτογραφικά) ανάλογα με 
το ανθρωπογεωγραφικό θέμα, τον σκοπό και το κοινό 
στο οποίο απευθύνονται,

- να συσχετίζουν και συνδέουν έννοιες και θεωρίες με 
την εμπειρική πράξη δίνοντας έμφαση σε εφαρμογές 
γεωπληροφορικής,

- να αποκτούν εμπειρία με τη χρήση μεθόδων και 
διαδικασιών γεωπληροφορικής, χρήσιμη στην αγορά 
εργασίας και για μελλοντική απασχόληση, 

- να είναι ικανοί, κριτικοί και δημιουργικοί χρήστες 
των ανθρωπογεωγραφικών μεθόδων έρευνας ώστε να 
καταστούν ενήμεροι, υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες, και 
να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά και 
οικονομικά βιώσιμου και κοινωνικά δίκαιου κόσμου. 

Στην ειδίκευση Β «Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη 
Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων» οι με-
ταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες αποκτούν την ικανότητα: 

- να σκέφτονται χωρικά, να εντάσσουν φυσικογεωγρα-
φικά φαινόμενα και στοιχεία στον χώρο και να βρίσκουν 
χωρικά πρότυπα και μοντέλα,

- να ορίζουν βασικές και προχωρημένες φυσικογεω-
γραφικές έννοιες καθώς και αυτές που αναφέρονται στη 
διαχείριση φυσικών κινδύνων και να χρησιμοποιούν το 
θεωρητικό πλαίσιο για την επίλυση προβλημάτων,

- να εφαρμόζουν όλα τα μέσα και τις μεθόδους γεω-
πληροφορικής για τη διερεύνηση και ανάλυση φυσικο-
γεωγραφικών φαινομένων και φαινομένων διαχείρισης 
κινδύνων, και να προτείνουν λύσεις,

- να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των ερευνών τους 
χρησιμοποιώντας συνδυασμούς μεθόδων (π.χ. γραπτά, 
προφορικά, γραφικά και χαρτογραφικά) ανάλογα με το 
φυσικογεωγραφικό/ περιβαλλοντικό/ φυσικών κατα-
στροφών θέμα τους, τον σκοπό και το κοινό στο οποίο 
απευθύνονται,

- να συσχετίζουν με κριτικό πνεύμα έννοιες και θεω-
ρίες της γεωγραφίας με την εμπειρική πράξη, δίνοντας 
έμφαση σε εφαρμογές γεωπληροφορικής,

- να αποτυπώνουν φυσικογεωγραφικά φαινόμενα σε 
χάρτες, να τα αναλύουν και να οδηγούνται σε συμπε-
ράσματα,

- να αποκτούν εμπειρία με τη χρήση μεθόδων και 
διαδικασιών γεωπληροφορικής, χρήσιμη στην αγορά 
εργασίας και για μελλοντική απασχόληση,

- να είναι ικανοί, κριτικοί και δημιουργικοί χρήστες 
των φυσικογεωγραφικών μεθόδων έρευνας ώστε να 
καταστούν ενήμεροι, υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες, 
που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός πε-
ριβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμου και κοινωνικά 
δίκαιου κόσμου. 

Στην ειδίκευση Γ «Γεωπληροφορική» οι μεταπτυχιακοί/
ές φοιτητές/τριες αποκτούν την ικανότητα:

- να ορίζουν βασικές και προχωρημένες έννοιες δι-
αχείρισης, ανάλυσης και οπτικοποίησης γεωγραφικών 
δεδομένων, και να χρησιμοποιούν το θεωρητικό πλαίσιο 
για την επίλυση προβλημάτων,

- να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους γεωπληροφο-
ρικής για τη διερεύνηση, ανάλυση και οπτικοποίηση 
γεωγραφικών φαινομένων, και να προτείνουν λύσεις,

- να συσχετίζουν με κριτικό πνεύμα έννοιες και θεω-
ρίες της γεωγραφίας με την εμπειρική πράξη, δίνοντας 
έμφαση σε εφαρμογές γεωπληροφορικής,

- να αποκτούν εμπειρία με τη χρήση μεθόδων και 
διαδικασιών γεωπληροφορικής, χρήσιμη στην αγορά 
εργασίας και για μελλοντική απασχόληση,

- να σκέφτονται χωρικά, να κοινοποιούν τα αποτελέ-
σματα των ερευνών τους χρησιμοποιώντας συνδυα-
σμούς μεθόδων (π.χ. γραπτά, προφορικά, γραφικά και 
χαρτογραφικά) ανάλογα με το θέμα τους, τον σκοπό και 
το κοινό στο οποίο απευθύνονται,

- να είναι ικανοί, κριτικοί και δημιουργικοί χρήστες των 
μεθόδων έρευνας γεωπληροφορικής, ώστε να καταστούν 
ενήμεροι, υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες, που μπορούν 
να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά και 
οικονομικά βιώσιμου και κοινωνικά δίκαιου κόσμου.

Σκοπός επομένως και των τριών Ειδικεύσεων του 
Π.Μ.Σ. «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» 
είναι η κατάρτιση επιστημόνων με κατάλληλη παιδεία, 
εκπαίδευση και εμπειρία στο σύγχρονο μεταβαλλόμε-
νο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, ενισχύοντας με 
αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα της Πολιτείας και της 
Κοινωνίας να ανταποκριθεί στις σύγχρονες και διαρκώς 
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και προκλήσεις, και εξασφα-
λίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των αποφοίτων σε 
ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον. 

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 ενδεικτικό ετήσιο Ακαδημαϊκό Ημερο-
λόγιο του Προγράμματος, το οποίο έχει επιμεληθεί ο 
Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. και έχει εγκριθεί 
από τη Συνέλευση και το οποίο περιλαμβάνει τις ημερο-
μηνίες έναρξης και λήξης των διδακτικών περιόδων, τις 
περιόδους εξετάσεων, τις αργίες κ.λ.π. Το Ακαδημαϊκό 
Ημερολόγιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπου-
δών εναρμονίζεται κατά το δυνατόν με το Ακαδημαϊκό 
Ημερολόγιο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπου-
δών του Ιδρύματος 

10.8 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (άρθρο 30 παρ. 3 του 
ν. 4485/2017) 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης στην 
έδρα του Τμήματος στη Μυτιλήνη. Προβλέπεται ωστό-
σο η δυνατότητα συνδυασμού διδακτικών μεθόδων δια 
ζώσης (σε ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστο) και με μέσα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης (σε ποσοστό 50% κατά μέγι-
στο), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, άρθρο 30 
του ν.4559/2018) μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 
και σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η 
συνδυαστική χρήση μεθόδων δια ζώσης και εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης αναφέρεται στην Προκήρυξη για ει-
σαγωγή στο Π.Μ.Σ. 
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Άρθρο 14
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - 
Επιβλέποντες/ουσες Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας 

14.1 Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας 
Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από την αίτηση 

του/της ενδιαφερόμενου/ης στην οποία αναγράφεται, 
ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η 
προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται 
περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την 
επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξε-
ταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από 
τα μέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα (παρ. 
4, άρ. 34, ν. 4485/2017). 

Ο/Η Επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας μπορεί να είναι Μέλος ΔΕΠ οποιασδήποτε 
βαθμίδας του Τμήματος Γεωγραφίας, καθώς και μέλος 
Ε.Δ.Ι.Π. του Τμήματος, από αυτά που τους έχει ανατεθεί 
διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυ-
χιακών εργασιών που αναλογεί σε κάθε επιβλέποντα/
ουσα καθορίζεται σε 5 φοιτητές/τριες (και υπολογίζεται 
στο πέρας της περιόδου παρουσιάσεων εργασιών εκά-
στου ακαδημαϊκού έτους). 

Τα λοιπά δύο Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτρο-
πής δύναται να είναι διδάσκοντες/ουσες που δύναται 
να αναλάβουν αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Π.Μ.Σ. 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017. Τα Μέλη της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την 
ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας 
άσκησης καθηκόντων επίβλεψης επί μακρό χρονικό διά-
στημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η Σ.Ε., δύναται 
να προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην 
αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους 
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν αίτησης 
του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας και γνώμη του/
της προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας ή Μέλους. 

Στο τέλος της περιόδου ανάθεσης μεταπτυχιακής ερ-
γασίας, η Συνέλευση επικυρώνει την κατανομή θεμάτων 
ανά επιβλέποντα/ουσα. 

Η μεταπτυχιακή εργασία οφείλει να εμπεριέχει στοι-
χεία πρωτοτυπίας στα γνωστικά πεδία τα σχετικά με το 
Π.Μ.Σ. είτε μέσω της δημιουργίας νέας γνώσης, είτε μέσω 
της άσκησης αυτόνομης κριτικής σκέψης, είτε μέσω συν-
δυασμού των παραπάνω. Αναλυτικές οδηγίες συγγρα-
φής της μεταπτυχιακής εργασίας παρουσιάζονται στο 
παράρτημα 4 του παρόντος Κανονισμού. 

Ο σχεδιασμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας κάθε φοιτητή/τριας γίνεται με ευθύνη του/της 
Επιβλέποντος/ουσας. Σημειώνεται επίσης ότι με ευθύνη 
του/της Επιβλέποντος/ουσας και του/της μεταπτυχια-
κού/ής φοιτητή/τριας όλες οι μεταπτυχιακές εργασίες 
θα πρέπει να αποδέχονται τις αρχές Ακαδημαϊκής Δεο-
ντολογίας και ηθικής της έρευνας του Ιδρύματος. 

Άρθρο 18. 
Πόροι και δαπάνες -Τέλη φοίτησης -
υποτροφίες και βραβεία 

18.3 Τέλη φοίτησης (άρθρο 35 του ν. 4485/2017) 

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η κα-
ταβολή τελών φοίτησης, που είναι απαραίτητα για την 
κάλυψη των ακαδημαϊκών και λειτουργικών αναγκών του 
προγράμματος, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στη Με-
λέτη Βιωσιμότητας που κατατέθηκε στον φάκελο ίδρυ-
σης του Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά σε 
1.200 € για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια και αναγρά-
φονται ρητά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. Η καταβολή των τελών φοίτησης 
γίνεται μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου (Ε.Λ.Κ.Ε.), ο οποίος είναι αρμόδιος 
για τη διαχείριση τους. Η κατάθεση γίνεται τμηματικά σε 
δόσεις, κατά την εγγραφή στο κάθε εξάμηνο της κανονι-
κής διάρκειας φοίτησης. Διευκρινίζονται επίσης τα εξής: 

• Η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών θεω-
ρείται κατοχυρωμένη και ολοκληρωμένη με ταυτόχρονη 
καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης αξίας 
200 € εκάστου εξαμήνου. Σε περίπτωση που κάποιος 
φοιτητής/τρια αποφασίσει να αποχωρήσει κατά τη δι-
άρκεια της φοίτησης του/της, τα τέλη φοίτησης που έχει 
καταβάλλει δεν επιστρέφονται. 

• Για την εγγραφή στο Γ΄ εξάμηνο απαραίτητη προϋπό-
θεση είναι η εξόφληση των εξαμήνων Α΄ και Β΄. 

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι προκειμένου να προγραμμα-
τιστεί η δημόσια παρουσίαση και εξέταση της μεταπτυ-
χιακής διατριβής, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν 
τακτοποιήσει το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεών 
τους προς το Π.Μ.Σ. 

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης 
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προ-

βλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισό-
δημα (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 παρέχε-
ται 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 τρι-
άντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοι-
τητών/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. 

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβά-
νονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνά-
μει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 
του ν.4485/17 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογι-
κού 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 φοιτη-
τών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υπο-
ψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη 
επιλογής σε Π.Μ.Σ. 
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Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν 
δικαιούνται απαλλαγή. 

Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρε-
ώσεων είναι δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης 
ή η διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το 
Πρόγραμμα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος. 

18.4 Υποτροφίες και βραβεία 
Το Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες άριστης επί-

δοσης. Οι υποτροφίες απονέμονται στους μεταπτυχια-
κούς/ές φοιτητές/τριες που έχουν τον υψηλότερο μέσο 
όρο βαθμολογίας στο σύνολο των μαθημάτων του Α΄ 
και Β΄ εξαμήνου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η υποτροφία 
μοιράζεται ισόποσα στους υποψηφίους. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη υποτροφίας 
άριστης επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 
είναι οι εξής: 

• Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα 
των δύο διδακτικών εξαμήνων, όπως ορίζονται από το 
Πρόγραμμα Σπουδών. 

• Να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα 
τουλάχιστον επτά και πέντε δέκατα (7,5). 

• Να μην έχουν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει 
του άρθρου 35 του ν. 4485/2017. 

Ο αριθμός και το ύψος των ανωτέρω υποτροφιών άρι-
στης επίδοσης δύνανται να αναπροσαρμόζονται κάθε 
έτος μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφα-
σης της Συνέλευσης του Τμήματος. Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. 

δύναται να χορηγήσει υποτροφίες επιμόρφωσης, επικου-
ρικού διδακτικού έργου ή ανταποδοτικές. Το είδος και το 
ύψος της υποτροφίας, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις 
απονομής τους ορίζονται από τη Συνέλευση, μετά από 
σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και κοι-
νοποιούνται εγκαίρως στους/στις μεταπτυχιακούς/ές 
φοιτητές/τριες του προγράμματος. Οι υποτροφίες κα-
λύπτονται από τα τέλη φοίτησης του Π.Μ.Σ. 

Άρθρο 24. 
Μεταβατικές Διατάξεις 

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας Μεταπτυχιακών 
Σπουδών ισχύει για τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
τριες που εισήχθησαν στο Π.Μ.Σ. «Γεωγραφία και Εφαρ-
μοσμένη Γεωπληροφορική» από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-19 και εξής. 

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της αριθμ. 36/28.06.2018 
συνεδρίασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 3479/Β΄/21.08.2018) 
θέμα «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών» του Π.Μ.Σ. 
με τίτλο ’’Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφο-
ρική’’», Τμήμα Γεωγραφίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστη-
μών»», εξακολουθεί να ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μυτιλήνη, 19 Ιουλίου 2019

Η Πρυτάνισσα 

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
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*02032692708190008*

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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