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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008‐2009 
 

Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου  (www.icsd.aegean.gr)  λειτουργεί  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (ΠΜΣ)  στο 
αντικείμενο  «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  και  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,  στo  πλαίσιο  του  έργου  «Ενίσχυση  Σπουδών  Πληροφορικής  (ΕΣΠ)  στο 
Πανεπιστήμιο  Αιγαίου»  του  ΕΠΕΑΕΚ  ΙΙ,  που  συγχρηματοδοτείται  κατά  75%  από  την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 
Η  χρονική  διάρκεια  των  σπουδών  για  το Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Ειδίκευσης  είναι  τρία  (3) 
ακαδημαϊκά  εξάμηνα.  Οι  υποψήφιοι  του  Μεταπτυχιακού  Διπλώματος  Ειδίκευσης 
παρακολουθούν μαθήματα κατά τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του 
τρίτου εκπονούν διπλωματική εργασία. Σημειώνεται ότι η παρακολούθησή είναι υποχρεωτική.  
Δεν  προβλέπεται  η  καταβολή  διδάκτρων  για  το  ακαδημαϊκό  έτος  2008‐2009,  αφού  οι 
απαιτούμενες  δαπάνες  υποδομής  του  προγράμματος  έχουν  καλυφθεί  από  το  έργο 
ΕΣΠ/ΕΠΕΑΕΚ. 
Οι Κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που θα λειτουργήσουν κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2008‐2009 είναι οι ακόλουθες: 
[1] Ασφάλεια  Πληροφοριακών  και  Επικοινωνιακών  Συστημάτων  (Information  and 

Communication Systems Security) 
[2] Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (Management of Information Systems) 
[3] Διαχείριση Πληροφορίας (Information Management) 
[4] Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Communication and Computer 

Networking Technologies). 
 
Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην  εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για  το ακαδημαϊκό 
έτος 2008‐2009. Στο πρόγραμμα θα γίνουν συνολικά δεκτοί  κάτοχοι Πτυχίου Πανεπιστημίου 
Τμημάτων  Πληροφορικής  ή  Μαθηματικών  ή  Φυσικών  ή  Οικονομικών  ή  Διπλωματούχων 
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Πολυτεχνικών  Σχολών  της  ημεδαπής  ή  ισότιμων  αναγνωρισμένων  της  αλλοδαπής.  Επίσης 
μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ, αντιστοίχων με τα παραπάνω Τμήματα, 
σύμφωνα  με  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρ.  5  παρ.  12γ  του  Ν.  2916/2001.  Επίσης  υποψήφιοι 
μπορούν να είναι και φοιτητές, οι οποίοι αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι 
μέχρι  το τέλος της περιόδου των εγγραφών  (Οκτώβριος 2008). Τα κριτήρια αξιολόγησης των 
υποψηφίων προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού Σπουδών, ο οποίος είναι διαθέσιμος 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 
 
Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  υποβάλλουν  από  Τετάρτη  2  Απριλίου  2008  έως  και  την 
Παρασκευή 20 Ιουνίου 2008 τα ακόλουθα: 
1. Ηλεκτρονικό μήνυμα  στη διεύθυνση   asxoin@aegean.gr    όπου θα αναφέρονται:  όνομα 

και  επώνυμο  αιτούντος,  στοιχεία  τηλεφωνικής  επικοινωνίας  (σταθερό  και  κινητό), 
συμπληρωμένη η αίτηση  εγγραφής  (διαθέσιμη  στην  ιστοσελίδα  του  Τμήματος),  καθώς και 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

2. Φάκελο  υποψηφιότητας,  με  σφραγίδα  ταχυδρομείου  μέχρι  20.6.2008,  προς  τη 
Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ταχυδρομική διεύθυνση, 
«Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών  και  Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, Καρλόβασι 83200 Σάμος, υπόψιν κου Α. Σχοινά», τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
• Αίτηση  εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  (διαθέσιμη στην  ιστοσελίδα  του 

Τμήματος), όπου θα δηλώνονται οι Κατευθύνσεις που επιθυμεί να παρακολουθήσει, με σειρά 
προτεραιότητας 

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 
• Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ή αντίγραφο 

πτυχίου  ομοταγούς  ιδρύματος  της  αλλοδαπής,  αναγνωρισμένο  από  το  ΔΟΑΤΑΠ  (oι 
πτυχιούχοι Πανεπιστημίων  της αλλοδαπής  υποχρεούνται  να  καταθέσουν  κατά  την περίοδο 
των εγγραφών πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ) 

• Νόμιμα  επικυρωμένο  πιστοποιητικό  αναλυτικής  βαθμολογίας  προπτυχιακών  μαθημάτων, 
στο οποίο θα αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου  (ή εκτίμηση του τελικού βαθμού, αν ο 
υποψήφιος δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος) 

• Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές  
• Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας (αν εκπονήθηκε) 
• Μονοσέλιδο κείμενο, όπου θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα παρακολούθησης και 

δραστηριοποίησης στα πλαίσια του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  
• Ανάτυπα  άρθρων  που  δημοσιεύτηκαν  είτε  σε  επιστημονικά  περιοδικά,  είτε  σε  πρακτικά 

διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα των κριτών (αν υπάρχουν) 
• Νόμιμα επικυρωμένο πιστοποιητικό ή τεκμηρίωση γνώσης Αγγλικής γλώσσας 
• Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί  να  βοηθήσει  στην  επιλογή  του  υποψηφίου,  κατά  την  κρίση 

του.  

Για  κάθε  πληροφορία  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στην  ιστοσελίδα  του 
Τμήματος ή στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Α. Σχοινάς, τηλ. 
επικοινωνίας 22730‐82021, Fax 22730‐82009, ηλεκτρονική διεύθυνση asxoin@aegean.gr). 

 
Ο Διευθυντής του  

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Καθηγητής  Γεώργιος Α. Βούρος 
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