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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΙ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΣΑΣ 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

                                                          Αριθμ. συνεδρίασης ΣΤ 9/14-4-2021 

 

Ο ανά χείρας Στρατηγικός Σχεδιασμός ΙΙ του Τμήματος ΒΣΑΣ, αναφορικά με την 

ανάπτυξη του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) και την προκήρυξη 

νέων θέσεων καθηγητών αποτελεί έναν ακόμα βήμα για την ανάπτυξη του 

Τμήματος. Αποτελεί συνέχεια του Στρατηγικού Σχεδιασμού Ι που καταρτίστηκε 

τον Νοέμβριο του 2019 και εγκρίθηκε ομόφωνα από την ΓΣ του Τμήματος και 

την υιοθέτηση του νέου ΠΠΣ που επίσης υιοθετήθηκε ομόφωνα τον Ιούνιο του 

2020. 

 

Υπενθυμίζεται ότι η ανάπτυξη του ΠΠΣ και άρα του ίδιου του Τμήματος έχει ως 

βασική σταθερά να υπηρετήσει την κύρια αποστολή του η οποία σύμφωνα με το 

ιδρυτικό του Προεδρικό Διάταγμα είναι «να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση 

για τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και 

Ανατολικών χωρών και να μελετά και να αναπτύσσει τις οικονομικές, 

κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα». 

 

1. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

 

Το ΠΠΣ βασίζεται στη διεπιστημονική συνομιλία συγκεκριμένων επιστημονικών 

πειθαρχιών: Δίκαιο, Πολιτική Επιστήμη, Οικονομικά και Επιχειρηματικότητα, 

Κοινωνική Ανθρωπολογία, Ιστορία, Γλώσσες και Σπουδές του Πολιτισμού. Οι 

επιστημονικές πειθαρχίες  των παραπάνω κλάδων τέμνονται στα γνωστικά 

πεδία των Σπουδών Περιοχής. Στόχος του ΠΠΣ είναι η κριτική προσέγγιση των 

επιστημονικών αντικειμένων μέσα από τη συστηματική μελέτη των εκφάνσεων 

της οικονομίας, του δικαίου και της πολιτικής, της κοινωνίας και των 

ανθρώπινων σχέσεων, του πολιτισμού, μέσα από καλές πρακτικές και τις νέες 

τεχνολογίες. Ιδιαίτερης σημασίας για την ακαδημαϊκή προσωπικότητας του 

Τμήματος είναι η διδασκαλία της γλώσσας ως στοιχείο πολιτισμού των 
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σπουδών περιοχών του Τμήματος, δηλαδή των Βαλκανίων, του Σλαβικού 

Κόσμου και της Ανατολής.  

 

Η σύζευξη των στόχων αυτών συνδιαμορφώνει τη φυσιογνωμία του Τμήματος. 

Στη βάση αυτή διαρθρώνεται και το νέο ΠΠΣ σε δύο εσωτερικούς κύκλους: Α’+Β’ 

εξάμηνο, οδηγό για την διαμόρφωση εγκύκλιων σπουδών από όλους τους 

κλάδους και Γ-Η’ εξάμηνα, όπου αναπτύσσονται τα μαθήματα των επιμέρους 

κλάδων τα οποία συνομιλούν κατά το δυνατόν μεταξύ τους. 

 

Σύμφωνα με το νέο ΠΠΣ (λειτουργεί παράλληλα και το παλαιό ΠΠΣ, μέχρι το 

ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ) κατοχυρώνονται τρεις Kατευθύνσεις σπουδών:  

α) Βαλκανικών Σπουδών,  

β) Σλαβικών Σπουδών και  

γ) Ανατολικών Σπουδών.  

 

Το μείγμα μαθημάτων που επιλέγει ο φοιτητής-φοιτήτρια μπορεί να οδηγήσει 

σε «Πρωτεύον Επιστημονικό Πεδίο» εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον 21 

μαθήματα σε ένα από τα Πεδία:  

[Ι.] Δίκαιο και Πολιτική (κωδικοί μαθημάτων: 100+200) 

[ΙΙ.] Κοινωνική Ανθρωπολογία, Ιστορία και Σπουδές του Πολιτισμού 

(300+500+600) 

[ΙΙΙ.] Οικονομικά και Επιχειρηματικότητα (400) 

 

Μπορεί επίσης να κατοχυρωθεί και «Δευτερεύον Επιστημονικό Πεδίο» το 

οποίο διαμορφώνεται στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια συγκεντρώσει 

τουλάχιστον 10 μαθήματα ενός κλάδου (που δεν συνέχεται με το Κύριο 

Επιστημονικό Πεδίο): Δίκαιο-100, Πολιτική-200, Κοινωνική Ανθρωπολογία-300, 

Οικονομικά και Επιχειρηματικότητα-400, Ιστορία-500, Σπουδές του Πολιτισμού-

600. 

 

Tο Τμήμα, απονέμει ενιαίο πτυχίο που προσδιορίζεται από τις Kατευθύνσεις. 

Σύμφωνα με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος προτείνεται η νομοθετική 
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κατοχύρωση στο πτυχίου και του Πρωτεύοντος και του Δευτερεύοντος Πεδίου 

ώστε να αναγράφονται στο πτυχίου και δημιουργώντας προϋποθέσεις για την  

κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Τα πρώτα πτυχία του νέου ΠΠΣ θα 

εκδοθούν το καλοκαίρι του 2024. 

Η διδασκαλία των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων, στη γενική, 

δογματική/καταστατική τους εκδοχή προσφέρεται ως απαραίτητο υπόβαθρο 

για την περαιτέρω εξειδίκευση των μαθημάτων αλλά και την επικοινωνία με 

άλλα γνωστικά αντικείμενα κατά τη διάρκεια των Γ’-Η’εξαμήνων. Τα μαθήματα 

αυτά τέμνονται με τη μελέτη των περιοχής.  

 

Οι Γενικοί Στόχοι του ΠΠΣ αφορούν την ποιότητα της διδασκαλίας, την επιτυχή 

πορεία των φοιτητών φοιτητριών και την ενεργή συμμετοχή τους, μέσα από την 

έρευνα και την καινοτομία στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα. Οι 

στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με εξωστρέφεια, δηλαδή μέσα από συνέργειες και 

συμπράξεις με την τοπική κοινωνία (βλ. πρακτική άσκηση), την προώθηση 

καλών πρακτικών ως προς την ανεκτικότητα στις μορφές ετερότητας, ισότητας, 

και συμπερίληψης. 

* 

 

Τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα υποστηρίζονται από τα 

Ερευνητικά Εργαστήρια, τα οποία έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν στο Τμήμα ως 

εξής: 

1. Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας 

2. Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού 

Φύλου 

3. Εργαστήριο Ιστορίας Ανατ. και ΝΑ Ευρώπης 

4. Εργαστήριο Πολιτικών και Νομικών Διεθνών Σπουδών 

 

Τα Εργαστήρια έχουν ενεργό ρόλο στην ερευνητική δραστηριότητα αλλά και τη 

γενικότερη λειτουργία του Τμήματος. Ειδικότερα, σχεδιάζουν και υλοποιούν 

ερευνητικά προγράμματα, εκπαιδευτικά σεμινάρια (βλ. για παράδειγμα το 

Σεμινάριο για τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος). Αναπτύσσουν και 
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προγραμματίζουν σε σταθερή βάση εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια 

(workshops) και συνέδρια τα οποία απευθύνονται στην 

ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα και σε φοιτητές και φοιτήτριες κάθε 

βαθμίδας, ή και συμβάλλουν στην επιμόρφωση με soft skills., αλλά και σειρές 

ανοιχτών διαλέξεων (βλ. Οι Μακρινοί μας Γείτονες, Politics First κ.ά.) για πιο 

διευρυμένο κοινό και συνάντηση του ακαδημαϊκού έργου με την κοινωνία. 

 

Η επιτροπή ενθαρρύνει την ένταξη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος 

στα Εργαστήρια, και την εντατικοποίηση του ερευνητικού έργου και των άλλων 

δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων με στόχο την περεταίρω τόνωση του 

ακαδημαϊκού τους αποτυπώματος, και την από κοινού διεκδίκηση ερευνητικών 

προγραμμάτων. 

 

Η επιτροπή επαναφέρει την σύστασή της για περαιτέρω αναμόρφωση του 

περιεχομένου των μαθημάτων με τρόπο που να ενσωματώνουν τα 

αποτελέσματα της έρευνας των διδασκόντων και να  προωθηθεί η εναρμόνιση 

τους τόσο με τους καταστατικούς όσο και τους μαθησιακούς στόχους του νέου 

ΠΠΣ.  Ως προς τις θέσεις ΔΕΠ οι οποίες πρόκειται να προκηρυχθούν στο μέλλον 

προτείνεται να είναι εστιασμένες σε περιοχές και διεπιστημονικά πεδία. 

 

2. Πρoγραμματισμός των θέσεων διδασκόντων/ουσών στο Τμήμα 

 

Για τον προγραμματισμό θέσεων διδασκόντων/ουσών των γλωσσών, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη υπηρετούντα μέλη Ε.Ε.Π. και την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των αναγκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος, οι 

επόμενες θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, που θα 

προκηρυχθούν, προτείνεται να είναι οι εξής: 

2 θέσεις για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας 

3 θέσεις για τη διδασκαλία της βουλγαρικής – ρουμανικής – σερβικής 

1 θέση για τη διδασκαλία της αραβικής γλώσσας 

1 θέση για τη διδασκαλία της αλβανικής γλώσσας. 
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Η προτεραιοποίηση θα αποφασισθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος και 

τις δυνατότητες αξιοποίησης προσφερόμενου ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Για τον προγραμματισμό των νέων θέσεων καθηγητών, θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη η κατάσταση πραγμάτων ως έχει σήμερα, και η προοπτική απώλειας 

προσωπικού, σύμφωνα με τις αναμενόμενες αφυπηρετήσεις.  

 

Οι αφυπηρετήσεις (6) της επόμενης πενταετίας ανά έτος με αναφορά στο 

γνωστικό αντικείμενο και τον αντίστοιχο κλάδο: 

2021:  Ανθρωπολογία των μειονοτήτων και των μεταναστεύσεων 300 

2022:  Σλαβολογία        600 

2023: Τουρκική γλώσσα και πολιτισμός     600 

2024:  Ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό δίκαιο    100 

2026:  Οικονομική ανάπτυξη και επενδύσεις       400 

 Ευρωπαϊκή δημόσια πολιτική      200 

 

Αριθμός των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ανά κλάδοκαι+/-μεταβολές σε προοπτική 5ετίας 

(100) 

ΚΡΑΤΟΣ – ΔΙΚΑΙΟ – 

ΘΕΣΜΟΙ 

4  [ -1] 

 

(200) 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ& 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

7 [+1 -1] 

 

(300) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 

4 [-1] 

 

(400) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-

ΤΙΚΟΤΗΤΑ 

10 [-1]  

+ 1 ΕΔΙΠ 

(500) 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
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(600) 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& ΓΛΩΣΣΕΣ 

6 [-2] 

 

 

Υπενθυμίζεται ότι οι διδακτικές  ανάγκες του ΠΠΣ καλύπτονται με ετήσιο 

προγραμματισμό με συμβάσεις του πδ 407 και ακαδημαϊκών υποτρόφων, 

κυρίως για τη διδασκαλία γλωσσών και νέων επιστημόνων για την απόκτηση 

ακαδημαϊκής εμπειρίας (πρόγραμμα ΕΣΠΑ) ή από καθηγητές άλλων τμημάτων 

του ΠΑΜΑΚ. 

 

Τα κριτήρια για τον προγραμματισμό των νέων θέσεων ΔΕΠ 

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχεδιασμό Ι οι θέσεις των καθηγητών 

που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στο Τμήμα θα πρέπει να εμπίπτουν 

στις παρακάτω πέντε κατηγορίες κριτηρίων: 
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1.      Ενδελεχείς Σπουδές  Περιοχής (Βαλκανικές, Τουρκικές, Μεσανατολικές, 

Ρωσικές, και Μεσογειακές) που εμβαθύνουν τη μάθηση πάνω σε ζητήματα 

κουλτούρας, γλώσσας, κοινωνίας και ιστορίας. 

2.      Συστηματική Μελέτη των πολιτικών συστημάτων, θεσμών και 

αντιλήψεων (Μετασοσιαλιστικός κόσμος, Μετααποικιακή 

συνθήκη,  Μεταοθωμανικός χώρος), που ιστορικοποιούν την πολιτική, τη 

θρησκεία, τις σχέσεις εξουσίας, τις  ηγεμονίες, τις πολιτικές του πολιτισμού, 

κ.α. 

3.      Εμβάθυνση στην οικονομία, τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, και την 

οικονομική ανάπτυξη στις περιοχές ενδιαφέροντος και τους τρόπους 

διαχείρισης φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών, τη διαχείριση 

πολιτιστικής κληρονομιάς, ανθρώπινων ροών, συνεργασιών και της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

4.      Εξοικείωση με τις συνθήκες της νέας παγκοσμιοποίησης είτε στο πεδίο 

της οικονομίας, είτε στο πεδίο της πολιτικής  με την απόκτηση δεξιοτήτων 

στην κοινωνική οικονομία αλλά και την εξοικείωση με τις καλές πρακτικές 

συμφιλίωσης, ευαισθητοποίησης πάνω στις έμφυλες διαφορές, στις 

μειονοτικές διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την φτώχεια και τον 

αποκλεισμό, τις συγκρούσεις, τις ανθρωπιστικές και άλλες κρίσεις, αλλά και 

τις πρακτικές.   

5.      Κατάρτιση σε/με νέες τεχνολογίες για αξιοποίηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών 

ενδιαφέροντος του Τμήματος με τη δημιουργία συμπράξεων, δικτύων 

συνεργασίας, κέντρων, εργαστηρίων, κοινών προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 

 

Ήδη η αναδιάταξη του νέου ΠΠΣ ικανοποιεί με το καλύτερο τρόπο τον στόχο 

που είχε τεθεί με τον προηγούμενο στρατηγικό σχεδιασμό στα περισσότερα 

επιστημονικά πεδία. Στα τέλη του 2019 το Τμήμα είχε σχεδιάσει τον 

προσδιορισμό των επιστημονικών αντικειμένων για τις νέες θέσεις με την εξής 

ιεράρχηση, την οποία είχε υιοθετήσει ομόφωνα:  
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1. Συγκριτική πολιτική (διεπιστημονική και ποιοτική μέθοδος προσέγγισης – με 

αναφορά κατά προτεραιότητα σε  Αν. Ευρώπη, Αν. Μεσόγειο)  

2. Οικονομικά της ενέργειας και των φυσικών πόρων (Μέση Ανατολή-Αν. 

Μεσόγειος, Κεντρική Ασία) 

3. Γλώσσα, Κοινωνία, Πολιτισμός στον αραβικό κόσμο (Μέση Ανατολή) 

4. Νεώτερη ή/και σύγχρονη Ιστορία (ΝΑ ή/και Αν. Ευρώπη) 

5. Συγκριτικό δίκαιο των θεσμών (βαλκανικά/αραβικά κράτη, πρώην σοβιετικός 

χώρος ή Τουρκία) 

6. Γλώσσα, Κοινωνία, Πολιτισμός στον σλαβικό κόσμο (Αν. Ευρώπη-Βαλκάνια) 

 

Σήμερα, από τις θέσεις και τα γνωστικά αντικείμενα του προηγούμενου 

προγραμματισμού έχει καλυφθεί το Νο 1 (με την προκήρυξη και κάλυψη της 

θέσης) και Νο 6 (με τη μετακίνηση συναδέλφου από το ΕΚΠΑ). Η επιτροπή 

λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικά μικρό αριθμό καθηγητών του κλάδου της 

Ιστορίας προτείνει η θέση ΔΕΠ σχετικά με τον αραβικό κόσμο να συμπεριλάβει 

στο γνωστικό αντικείμενο και την Ιστορία. 

 

Η επιτροπή προτείνει την επαναδιατύπωση του γνωστικού αντικειμένου 

“Οικονομικά της ενέργειας και των φυσικών πόρων” (Μέση Ανατολή-Αν. 

Μεσόγειος, Κεντρική Ασία)  σε: 

“Διεθνής οικονομική ανάπτυξη: φτώχεια - ανισότητα – μετανάστευση” με το 

παρακάτω σκεπτικό: 

i) Το γνωστικό αντικείμενο είναι ευρύτερο, διεθνώς παραδεδεγμένο, και 

είναι συμβατό με πληρέστερο τρόπο με το κριτήριο Νο 3: Εμβάθυνση 

στην οικονομική ανάπτυξη στις υπό μελέτες περιοχές, και τους τρόπους 

διαχείρισης φυσικών πόρων, πλουτοπαραγωγικών πηγών δεδομένου ότι 

ηδιαχείριση πλουτοπαραγωγικών πόρων είναι μέρος των αναπτυξιακών 

πολιτικών.   

ii) Η οικονομική ανάπτυξη, οι πολιτικές μείωσης της φτώχειας, και των 

ανισοτήτων, αλλά και οι μεταναστατευτικές ροές είναι κύρια 

ενδιαφέροντα στις περιοχές αναφοράς του Τμήματος, ενώ η φτώχεια και 

οι ανισότητες είναι επιστημονικά πεδία αιχμής στην οικονομική 
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επιστήμη.  Συνεπώς το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο καλύπτει 

πλήρως το κριτήριο Νο 4:  Εξοικείωση με τις συνθήκες της νέας 

παγκοσμιοποίησης είτε στο πεδίο της οικονομίας, είτε στο πεδίο της 

πολιτικής  με την απόκτηση δεξιοτήτων στην κοινωνική οικονομία αλλά 

και την εξοικείωση με τις καλές πρακτικές συμφιλίωσης, 

ευαισθητοποίησης πάνω στις έμφυλες διαφορές, στις μειονοτικές 

διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την φτώχεια και τον αποκλεισμό, 

τις συγκρούσεις, τις ανθρωπιστικές και άλλες κρίσεις.   

iii) Είναι συμβατό και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του νέου ΠΠΣ, διότι:  

Προεκτείνει ήδη υπάρχοντα γνωστικά αντικείμενα, όπως των Διεθνών 

Οικονομικών Σχέσεων, της Οικονομικής Ανάπτυξης, κλπ., καλύπτει 

υπάρχοντα μαθήματα στο νέο ΠΠΣ, όπως Διεθνής Οικονομική Ανάπτυξη, 

Οικονομικά της Μετανάστευσης, κλπ., διευκολύνει την εισαγωγή νέων 

αντικειμένων αιχμής, π.χ Οικονομικά των Ανισοτήτων. Τέλος, συναντάται 

συμπληρωματικά με συναφή γνωστικά αντικείμενα άλλων 

επιστημονικών χώρων του Τμήματος, π.χ. θεσμοί εθνικοί και διεθνείς, 

κοινωνία και πολιτισμός, κλπ. συμβάλλοντας στην διεπιστημονικότητα.  

 

Τέλος, η επιτροπή διαπιστώνει ένα σημαντικό έλλειμμα σε μαθήματα και έρευνα 

σχετικά με την Αλβανία/Δυτικά Βαλκάνια και το οποίο θα μπορούσε να 

καλυφθεί στο μέλλον με θέση καθηγητή. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις επερχόμενες 

αφυπηρετήσεις και την προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης για τον 

προγραμματισμό των θέσεων καθηγητών προτείνεται οι επόμενες θέσεις να 

προκηρυχθούν στα παρακάτω αντικείμενα με την εξής σειρά προτεραιότητας: 

 

1. Διεθνής οικονομική ανάπτυξη: φτώχεια - ανισότητα – μετανάστευση (βλ. 

αναλυτικά παραπάνω). 

2. Ιστορία, Γλώσσα και Θρησκεία στον σύγχρονο αραβικό κόσμο (Μέση 

Ανατολή) [καλύπτει την παραπάνω κατηγορία κριτηρίων Νο 1: 
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Ενδελεχείς Σπουδές  Περιοχής (Βαλκανικές, Τουρκικές, Μεσοανατολικές, 

Ρωσικές και Μεσογειακές)]. 

3. Δίκαιο των θεσμών (σε συγκριτική βάση: συνταγματικό ή διεθνές 

επίπεδο: να προσδιοριστεί) (Ευρώπη / βαλκανικά κράτη / αραβικά 

κράτη, πρώην σοβιετικός χώρος / Τουρκία) καλύπτει την παραπάνω 

κατηγορία κριτηρίων Νο 2: Συστηματική Μελέτη των πολιτικών 

συστημάτων, θεσμών και αντιλήψεων (Μετασοσιαλιστικός κόσμος, 

Μετααποικιακή συνθήκη,  Μεταοθωμανικός χώρος) 

4. Οικονομική ανθρωπολογία [Βαλκάνια/Μεσόγειος/Σλαβικός κόσμος/Μ. 

Ανατολή, το ακριβές αντικείμενο να προσδιοριστεί μεταγενέστερα] και 

θα πληροί την κατηγορία κριτηρίων Νο 1: Ενδελεχείς Σπουδές  Περιοχής 

(Βαλκανικές, Τουρκικές, Μεσοανατολικές, Ρωσικές, και Μεσογειακές) 

αλλά και κριτήριο Νο 4:  Εξοικείωση με τις συνθήκες της νέας 

παγκοσμιοποίησης….]. 

5. Γλώσσα, Κοινωνία, Πολιτισμός στην Τουρκία [καλύπτει την παραπάνω 

κατηγορία κριτηρίων Νο 1: Ενδελεχείς Σπουδές  Περιοχής (Βαλκανικές, 

Τουρκικές, Μεσανατολικές, Ρωσικές και Μεσογειακές). 

6. Αντικείμενο σχετικό με την Αλβανία/ Δυτικά Βαλκάνια (θα οριστεί το 

επιστημονικό πεδίο) [καλύπτει την παραπάνω κατηγορία κριτηρίων Νο 1: 

Ενδελεχείς Σπουδές  Περιοχής (Βαλκανικές, Τουρκικές, Μεσανατολικές, 

Ρωσικές και Μεσογειακές)]. 

7. Ψηφιακή Οικονομία και Επιχειρήσεις (θα οριστεί μελλοντικά) 

 

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών 

 

Δημήτρης Κυρκιλής, καθηγητής 

Δημήτρης Σταματόπουλος, καθηγητής 

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, καθηγητής 


