
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητι-
κών της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την 
επωνυμία: «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.».

2 Τροποποίηση της απόφασης της 36/28.06.2018 
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου με θέμα: «Έγκριση Κανονισμών Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων 
του Ιδρύματος» - Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της Ανατο-
λικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή ως 
την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος Εγγύς 
Ανατολή».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    2/84084/0025 (1)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητι-

κών της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την 

επωνυμία: «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρί-

του του ν. 2441/1996 (Α’ 256) «Κύρωση της από 8.8.1996 
Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνι-
κής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών (Α’ 181), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

4. Την αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακά-
κη» (Β’ 3051).

Την αριθμ. 87967 ΕΞ 2019/6-8-2019 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών, «Μεταβίβαση της εξουσίας 
υπογραφής “Με εντολή Υφυπουργού” στον Προϊστάμενο 

της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσι-
ονομικών Κανόνων, στους Προϊσταμένους των Διευθύν-
σεων και των Τμημάτων αυτής, της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 3141).

5. Την αριθμ. 2028691/4534/03.08.1995 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, «Καθορισμός ανωτάτου ορίου 
έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
γίνονται δεκτές από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε δια-
γωνισμούς ή Συμβάσεις για εκτέλεση έργων, προμήθειες 
κ.λπ.» (Β’ 740).

6. Τα αριθμ. 50779/23.10.2019 & 51043/19.11.2019 έγ-
γραφα της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επω-
νυμία «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.», με τα οποία ζητά 
τον καθορισμό ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών 
επιστολών.

7. Το αριθμ. 135/29.11.2019 έγγραφο της Τράπεζας της 
Ελλάδος, κατόπιν του αριθμ. 2/85204/0025/26.11.2019 
αιτήματος της Υπηρεσίας μας για χορήγηση στοιχείων.

8. Τη δραστηριότητα της Τράπεζας όπως εμφανίζεται 
σήμερα.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο έκδοσης εγγυητικών 
επιστολών της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την 
επωνυμία «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.», το ποσό των εί-
κοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000€), με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων παρέ-
χονται από τις Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλά-
δα εγγυήσεις στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου για εκτέλεση έργων, προμήθειες, κ.λπ., 
(αριθμ. 2028691/4534/3-8-95 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

Με εντολή Υφυπουργού
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 
Θησαυροφυλάκιου και Δημοσιονομικών Κανόνων

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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   Αριθμ. 18904 (2) 
Τροποποίηση της απόφασης της 36/28.06.2018 

συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-

ου Αιγαίου με θέμα: «Έγκριση Κανονισμών Προ-

γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων 

του Ιδρύματος» - Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της Ανα-

τολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή 

ως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος 

Εγγύς Ανατολή» 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(έκτ. συνεδρία 13/16.12.2019)

  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 διατά-
ξεις των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Δια-
δικασίας».

- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιε και των άρ-
θρων 30 έως 37 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. 04/30.10.2019 
έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Μεσογειακών Σπουδών, θέμα 3.5 «Τροποποίηση της 
απόφασης της υπ’ αριθμ. 36/28.06.2018 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα 
«Έγκριση Κανονισμών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος» - Π.Μ.Σ. «Αρχαιο-
λογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική 
Εποχή ως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος 
Εγγύς Ανατολή».

- Την υπ΄αριθμ. 2739/27.04.2018 απόφαση της Συγκλή-
του (αρ. συνεδρ. 34/25.04.2018) επανίδρυσης του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαιο-
λογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική 
Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, 
Εγγύς Ανατολή» (ΦΕΚ 2884/19.07.2018/τ.Β΄).

- Την υπ΄αριθμ. 8122/06.09.2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου (αρ. συνεδρ. 36/28.06.2018) με θέμα «Έγκριση 

Κανονισμών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Τμημάτων του Ιδρύματος» - Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της 
Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή ως 
την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος Εγγύς Ανα-
τολή» (Φ.Ε.Κ. 4284/27.09.2018, τ.Β’).

- Το πρακτικό της υπ΄ αριθμ. 13/16.12.2019 έκτακτης 
συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 7.1 «Τροποποίηση της 
απόφασης της υπ’ αριθμ. 36/28.06.2018 συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα “Έγκριση 
Κανονισμών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Τμημάτων του Ιδρύματος” Π.Μ.Σ. “Αρχαιολογία της Ανα-
τολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή ως την 
Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος Εγγύς Ανατολή”»,

- 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 του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση Κανονισμών 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων 
του Ιδρύματος» - Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της Ανατολικής 
Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή ως την Ύστερη 
Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος Εγγύς Ανατολή» (Φ.Ε.Κ. 
4284/27.09.2018, τ.Β’), σύμφωνα με την απόφαση της υπ΄ 
αριθμ. 04/30.10.2019 έκτακτης συνεδρίασης της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, ως προς 
τα άρθρα 10.1, 10.3 και 10.8, ως ακολούθως:

Άρθρο 10.
Πρόγραμμα Σπουδών

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

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

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενε-
νήντα (90) (ECTS). Στο Α΄ και στο Β΄ εξάμηνο απαιτείται η 
επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) υποχρεωτικών 
μαθημάτων και ενός μαθήματος (1) ελεύθερης επιλογής, 
σε σύνολο έξι (6) προσφερόμενων ανά εξάμηνο, καθένα 
από τα οποία αντιστοιχεί σε έξι (6) (ECTS). Το τρίτο εξάμη-
νο αφιερώνεται στην πρακτική Άσκηση (6 ECTS) και την 
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
(24 ECTS).

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται 
ως εξής:

A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Π.Μ.(ECTS)

Υ1
ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΧΙΛΙΕΤΙΑ Π.Χ. ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ: 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Υ 6

Υ2
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ: ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ I

Υ 6

Υ3
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΑΡΧΑΪΚΗ ΚΑΙ 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Υ 6



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 55279Τεύχος B’ 4869/30.12.2019

Υ4
ΤΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Υ 6

(ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)

ΚΕΥ1 ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΩΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΕΥ 6

ΚΕΥ2

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ: 
ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΕΥ 6

- ΣΥΝΟΛΟ: - 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Π.Μ.(ECTS)

Υ5 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Υ 6

Υ6
8ΟΣ-6ΟΣ ΑΙ. Π.Χ.: Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Υ 6

Υ7
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ ΙΙ: ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Υ 6

Υ8
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Υ 6

(ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)

ΚΥΕ3
ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΚΕΥ 6

ΚΥΕ4
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ 
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ

ΚΕΥ 6

- ΣΥΝΟΛΟ: - 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Υ 6
ΜΔΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ 24

ΣΥΝΟΛΟ 30

Το ως 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 
του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος για λόγους δια-
σφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το Π.Μ.Σ. προσφέρει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιό-

τητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου στον τομέα 
του αρχαίου θεάτρου σύμφωνα και με το Πλαίσιο Προ-
σόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρ-
τημα). Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του κύκλου 
σπουδών ο/η μ.φ. θα είναι σε θέση:

• Να αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία της αρχαιολογίας 
της ανατολικής Μεσογείου, τα ειδολογικά χαρακτηριστι-
κά της, καθώς και ιδιαίτερα ζητήματά της.

• Να αντιλαμβάνεται τις διαφορετικές μορφές αρχαιο-
λογικής μαρτυρίας και να είναι σε θέση να τις συνδυάζει, 
να τις συγκρίνει, να τις αναλύει και να τις ερμηνεύει.

• Να αντιλαμβάνεται τη σημασία και τον ρόλο των αρ-
χαίων πολιτισμών στη διαμόρφωση τόσο κοινών όσο 
και ιδιαίτερων πολιτισμικών ταυτοτήτων στον αρχαίο 
μεσογειακό χώρο.

• Να εξηγεί την εμφάνιση και εξέλιξη των πολιτισμών 
της Μεσογείου και να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητές 
τους.

• Να εξηγεί τα πολιτισμικά δάνεια, επιδράσεις και επιρ-
ροές μεταξύ των λαών της Μεσογείου

• Να εφαρμόζει μεθοδολογίες και πρακτικές και να 
αξιοποιεί γνώσεις στο αντικείμενο της Αρχαιολογίας σε 
ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο

Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών/τριών για την υλοποί-
ηση των μαθημάτων επιλογής του προγράμματος σπου-
δών ορίζεται το 1/3 των εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών.

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

Ως βασική γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική. 
Δύναται κάποια μαθήματα εν όλω ή εν μέρει να προ-
σφέρονται και στην Αγγλική, κατόπιν απόφασης της 
Συνέλευσης του Τμήματος. Η γλώσσα εκπόνησης της 
διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.

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

Η διδασκαλία των μαθημάτων, δύναται να πραγματο-
ποιείται σε 50% κατ’ ελάχιστο δια ζώσης και 50% κατά 
μέγιστο με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα 
με την παρ. 3 άρθρο 30 του ν. 4485/2017, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. α του άρθρου 17 του ν. 4559/2018 
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ή όπως κάθε φορά ισχύει. Η διδασκαλία με μέσα εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης δύναται να πραγματοποιείται σε 
ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 50% συνολικά στο πρό-
γραμμα διδασκαλίας με το ανωτέρω ποσοστό να μπορεί 
να ποικίλλει ανά μάθημα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκ-
παίδευσης που μπορούν να συνδυάζουν:

(α) μαθήματα, η παρακολούθηση των οποίων είναι 
υποχρεωτική και διεξάγονται κατά κύκλους (modules),

(β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/
μάθησης από απόσταση μέσω της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας του δικτύου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, moodle.aegean.gr., όχι σε ποσοστό μεγαλύτερο 
του 35% κατά την παρ. 3, άρθρο 30, ν.4485/2017) με το 
ανώτερο ποσοστό να μπορεί να ποικίλλει ανά μάθημα.

Στα (δια ζώσης) μαθήματα αναπτύσσονται θεωρητικοί 
προβληματισμοί, διασαφηνίζονται έννοιες προωθείται 
η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η συνεργατική μά-
θηση και υλοποιείται μέρος της αξιολόγησης των επιμέ-
ρους μαθημάτων, ενώ με τις διαδικασίες ηλεκτρονικής 

μάθησης εξασφαλίζεται η διαρκής συμμετοχή, σύγχρονη 
και ασύγχρονη διαρκής επικοινωνία μεταξύ διδασκό-
ντων/ διδασκουσών και μ.φ., καθώς και μεταξύ των μ.φ., 
πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και βιβλιογραφία και 
η αναλυτικότερη αξιολόγηση των Μ.Φ.

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ΄ αριθμ. 36/28.06.2018 
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
με θέμα «Έγκριση Κανονισμών Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος» Π.Μ.Σ. 
«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προ-
ϊστορική Εποχή ως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, 
Αίγυπτος Εγγύς Ανατολή» (Φ.Ε.Κ. 4356/01.10.2018, τ.Β’), 
εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 18 Δεκεμβρίου 2019

Η Πρυτάνισσα κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης
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