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Κανονισµός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

“Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» 
 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο Κανονισµού 

1.  H λειτουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες 
και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου διέπεται από: (α) την 
ισχύουσα νοµοθεσία, (β) την Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση Β7/638/11-12-2001 (ΦΕΚ 1777/Β/31-12-2001), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε από την Τροποποιητική Υπουργική Απόφαση Β7/116790/3-12-2003 (ΦΕΚ 1843/Β/10-12-2003), (γ) τον 
Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Β1/108974, ΦΕΚ 1376/Β/25-10-2002), και (δ) τα άρθρα 
του παρόντος Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

2.  Ο Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών τροποποιείται µε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Η 
ισχύουσα νοµοθεσία, η Τροποποιητική Υπουργική Απόφαση, η Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση και ο Εσωτερικός 
Κανονισµός Λειτουργίας είναι ισχυρότερες του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

 
Άρθρο 2 

Όργανα Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 2083/92, αρµόδια όργανα για τη λειτουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών σε επίπεδο Τµήµατος είναι: (α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο 
του Τµήµατος, τα µέλη ∆.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος και δύο (2) εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης είναι αρµόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων σχετικά µε: 
το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τον ορισµό µελών συµβουλευτικών επιτροπών, τον ορισµό µελών των 
εξεταστικών επιτροπών για την απονοµή µεταπτυχιακών διπλωµάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή 
εξέτασης των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και µε κάθε άλλο θέµα που προβλέπεται από την νοµοθεσία, 
την Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση, την Τροποποιητική Υπουργική Απόφαση και τον Κανονισµό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.  (β) Η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον κατά περίπτωση απαραίτητο αριθµό µελών 
∆.Ε.Π. του τµήµατος από αυτά που έχουν αναλάβει µεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα 
οποία ορίζονται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.  Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρµόδια για την 
παρακολούθηση και το συντονισµό λειτουργίας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 2454/97 συνίσταται θέση ∆ιευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος είναι µέλος ∆.Ε.Π. από τις δύο ανώτερες βαθµίδες (Καθηγητής ή Αναπληρωτής 
Καθηγητής) του Τµήµατος Μαθηµατικών και ορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Ο 
∆ιευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος κάθε θέµα που 
αφορά την αποτελεσµατική εφαρµογή του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

3. Ο ∆ιευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν είναι υποχρεωτικά µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής. 

4. Κατά το άρθρο 4 του Ν.2083/92, η Γ.Σ. του Μαθηµατικού Τµήµατος συγκροτεί Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών µε 
αντικείµενο την οργάνωση των µεταπτυχιακών µαθηµάτων.  

 
Άρθρο 3 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 
1. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών θεωρούνται: (α) 

όσοι έχουν εγγραφεί στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών  για την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος 
Ειδίκευσης στη «Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες»,  (β) όσοι έχουν 
εγγραφεί στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απονοµή ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος, (γ) οι υποψήφιοι 
διδάκτορες του Τµήµατος Μαθηµατικών, των οποίων η Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί µετά από την 1η 
Ιανουαρίου 2002, και (δ) οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµατος Μαθηµατικών, των οποίων η Τριµελής Συµβουλευτική 
Επιτροπή έχει οριστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002 και έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν 2083/92.  

2. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Τµήµατος Μαθηµατικών θεωρούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών µαζί µε τους υποψήφιους διδάκτορες των οποίων η Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή έχει 
οριστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002 και δεν έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

3. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµατος Μαθηµατικών των οποίων η Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002 και έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µπορούν, αν το 
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επιθυµούν, να εγγραφούν κατά προτεραιότητα στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απονοµή 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στη «Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες 
Τεχνολογίες». 

4. Οι δύο (2) εκπρόσωποι των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στην Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ορίζονται µαζί µε τους 
αναπληρωµατικούς τους από τη Γενική Συνέλευση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών.  

5. Στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Μαθηµατικών συµµετέχουν εκπρόσωποι των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του 
Τµήµατος Μαθηµατικών ίσοι σε αριθµό µε το 15% των µελών ∆.Ε.Π. που είναι µέλη της Γενικής Συνέλευσης. Οι 
εκπρόσωποι των Mεταπτυχιακών Φοιτητών στη Γενική Συνέλευση καθώς και οι αναπληρωµατικοί τους ορίζονται από 
τη Γενική Συνέλευση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών. 

6. Όταν κάποιος Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, κάνοντας χρήση του άρθρου 5 
της Ιδρυτικής Υπουργικής Απόφασης, αναστείλει τις σπουδές του µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 
τότε χάνει την ιδιότητα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή όσο διαρκεί η αναστολή των σπουδών του. Η αναστολή σπουδών 
δίνεται για χρονικά διαστήµατα της µορφής: (α) από 1 Σεπτεµβρίου ενός ηµερολογιακού έτους έως 31 Αυγούστου του 
αµέσως επόµενου ηµερολογιακού έτους, (β) από 1 Σεπτεµβρίου ενός ηµερολογιακού έτους έως 28 ή 29 Φεβρουαρίου του 
επόµενου ηµερολογιακού έτους, (γ) από 1 Μαρτίου ενός ηµερολογιακού έτους έως 31 Αυγούστου του ίδιου 
ηµερολογιακού έτους. Μία αίτηση αναστολής σπουδών που εγκρίνεται κατά τη διάρκεια ενός ∆ιδακτικού Εξαµήνου µε 
άµεση ισχύ συνοδεύεται µε ακύρωση της εγγραφής στα µαθήµατα του συγκεκριµένου ∆ιδακτικού Εξαµήνου. Η 
µεταβολή αυτή πρέπει να καταγραφεί στην φοιτητική ταυτότητα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μετά το τέλος ενός ∆ιδακτικού Εξαµήνου οι αιτήσεις αναστολής σπουδών αφορούν χρονικά 
διαστήµατα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας της αίτησης. 

7. Ένας Μεταπτυχιακός Φοιτητής που έχει εγγραφεί στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απονοµή 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης µπορεί, κάνοντας χρήση του άρθρου 5 της Ιδρυτικής Υπουργικής Απόφασης, 
να ζητήσει, συνεχόµενα ή διακεκοµµένα, αναστολή των σπουδών του για συνολικό χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο 
από δύο ηµερολογιακά έτη. Στο χρονικό αυτό διάστηµα δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα αναστολής φοίτησης 
που δίνεται: (α) για την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, και (β) για την κάλυψη µιας εγκυµοσύνης το οποίο δεν 
µπορεί να είναι, ανά περίπτωση, µεγαλύτερο από ένα ηµερολογιακό έτος. Επιπλέον, η αίτηση αναστολής φοίτησης 
πρέπει να συνυπογράφεται από τον Επιβλέποντα ή από τον ∆ιευθυντή του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο 
οποίος θα εισηγείται το αίτηµα στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. 

8. Ένας Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών που έχει εγγραφεί στο Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στη «Μαθηµατική Μοντελοποίηση 
στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» διατηρεί την ιδιότητα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή για όσο 
χρονικό διάστηµα βρίσκεται εντός των προθεσµιών για την απόκτηση των προϋποθέσεων για την απονοµή του 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης.   

9. Οι εκπρόσωποι των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στην Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ή στη Γενική Συνέλευση του 
Τµήµατος Μαθηµατικών καθώς και οι αναπληρωµατικοί τους πρέπει να διατηρούν την ιδιότητα του Μεταπτυχιακού 
Φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Στην αντίθετη περίπτωση η Γενική Συνέλευση των Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών ορίζει νέους εκπροσώπους ή αναπληρωµατικούς. 

 
Άρθρο 4 

Προϋποθέσεις για την Απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης 
1. Για την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στη «Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες 

και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» απαιτείται:  

(α)  η επιτυχής εξέταση σε µεταπτυχιακά µαθήµατα τα οποία:  
(i) σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Ιδρυτικής Υπουργικής Απόφασης πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7) µε 

τουλάχιστον δύο (2) από αυτά να προέρχονται από την οµάδα Β, ή  
(ii) σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης πρέπει τουλάχιστον δύο (2) να 

προέρχονται από την υποοµάδα Β1, τουλάχιστον τέσσερα (4) να προέρχονται από τις υποοµάδες Α1 και Β1, 
και να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 21 ∆ιδακτικές Μονάδες, και  

(β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής σε χρονικό διάστηµα το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των τριών  (3) 
µηνών από την ηµέρα  που η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης εγκρίνει την έναρξή της. 

2. Η διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών για την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης µαζί µε την 
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα (1) ηµερολογιακό έτος από τη στιγµή 
της πρώτης εγγραφής στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο πρέπει να καλύπτει πλήρως τουλάχιστον 
δύο (2) ∆ιδακτικά Εξάµηνα.  

3. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1(α), του παρόντος άρθρου, 
σχετικά µε τα µεταπτυχιακά µαθήµατα µέσα σε δύο (2) ηµερολογιακά έτη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά καλύπτουν 
πλήρως τουλάχιστον τέσσερα (4) ∆ιδακτικά Εξάµηνα και τις εξεταστικές περιόδους τους από τη στιγµή της πρώτης 
εγγραφής στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στην περίπτωση που το χρονικό διάστηµα των δύο (2) 
ηµερολογιακών ετών δεν καλύπτει πλήρως 4 ∆ιδακτικά Εξάµηνα και τις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους τους η 
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προθεσµία ολοκλήρωσης των απαιτήσεων της παραγράφου 1(α) του παρόντος άρθρου παρατείνεται αυτοδίκαια έτσι 
ώστε να καλύπτεται πλήρως η εκπαιδευτική και εξεταστική δραστηριότητα 4 ∆ιδακτικών Εξαµήνων.  

4. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1(β), του παρόντος άρθρου, 
σχετικά µε την εκπόνηση της µεταπτυχιακής διατριβής, µέσα σε τρία (3) ηµερολογιακά έτη από τη στιγµή της πρώτης 
εγγραφής στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή µέσα σε ένα (1) ηµερολογιακό έτος από την έναρξή της. 

 
Άρθρο 5 

Εγγραφές – Εξετάσεις - Βαθµολογία 
1. Ένα Μεταπτυχιακό Ακαδηµαϊκό Έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου ενός συγκεκριµένου ηµερολογιακού έτους και λήγει 

την 31η Αυγούστου του επόµενου ηµερολογιακού έτους. 

2. Κάθε Μεταπτυχιακό Ακαδηµαϊκό Έτος αποτελείται από δύο (2) ∆ιδακτικά Εξάµηνα: το Χειµερινό και το Εαρινό, και 
από µία (1) ∆ιδακτική Περίοδο: τη Θερινή. Κάθε ∆ιδακτικό Εξάµηνο αποτελείται από 13 εβδοµάδες. Το Χειµερινό 
∆ιδακτικό Εξάµηνο αρχίζει πριν από την 15η Οκτωβρίου. Το Εαρινό ∆ιδακτικό Εξάµηνο αρχίζει πριν από την 1η 
Μαρτίου υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί το Χειµερινό ∆ιδακτικό Εξάµηνο. Η Θερινή ∆ιδακτική Περίοδος 
αρχίζει µετά το τέλος των εξετάσεων του Εαρινού ∆ιδακτικού Εξαµήνου και θεωρείται επέκταση του Εαρινού 
∆ιδακτικού Εξαµήνου.  

3. Μέσα στις τρεις (3) πρώτες εβδοµάδες κάθε ∆ιδακτικού Εξαµήνου και σε προθεσµία που προσδιορίζεται σε σχετική 
ανακοίνωση, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών εγγράφονται, µε αίτησή τους 
που κατατίθεται στη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Μαθηµατικού Τµήµατος, στα µεταπτυχιακά µαθήµατα 
τα οποία σκοπεύουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν. Σε περίπτωση που κάποιος µεταπτυχιακός φοιτητής δεν 
µπορεί να παρουσιαστεί στην Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών για την εγγραφή του µέσα στη συγκεκριµένη 
προθεσµία, έχει τη δυνατότητα να στείλει την αίτησή του µε τηλεοµοιοτυπικό µηχάνηµα (φάξ) ή µε συστηµένη επιστολή. 
Αν κάποιος Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν  εγγραφεί, µέσα στην 
προβλεπόµενη προθεσµία, στα µεταπτυχιακά µαθήµατα ενός ∆ιδακτικού Εξαµήνου,  τότε (α) χάνει τη δυνατότητα 
συµµετοχής και εξέτασης στο σύνολο των µεταπτυχιακών µαθηµάτων του συγκεκριµένου ∆ιδακτικού Εξαµήνου, και (β) 
το χρονικό διάστηµα του συγκεκριµένου ∆ιδακτικού Εξαµήνου είναι µέρος του χρόνου σπουδών όπως καθορίζεται από 
το άρθρο 4 του παρόντος Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών.  Η εγγραφή σε µαθήµατα της Θερινής ∆ιδακτικής 
Περιόδου δεν είναι υποχρεωτική, επιτρέπεται σε όσους είχαν δικαίωµα εγγραφής στα µαθήµατα του αµέσως 
προηγούµενου Εαρινού ∆ιδακτικού Εξαµήνου και γίνεται µέσα στις δύο (2) πρώτες εβδοµάδες από την έναρξή της. 

4. Σε κάθε µεταπτυχιακό µάθηµα υπάρχει µία µόνο εξέταση (1η εξέταση), η οποία γίνεται µετά το τέλος του ∆ιδακτικού 
Εξαµήνου στο οποίο έχει διδαχθεί και πριν την έναρξη του επόµενου ∆ιδακτικού Εξαµήνου, και µία µόνο επανεξέταση 
(2η εξέταση) η οποία γίνεται µέσα στο µήνα Σεπτέµβριο του επόµενου Μεταπτυχιακού Ακαδηµαϊκού Έτους. Η 1η 
εξέταση σε µαθήµατα της Θερινής ∆ιδακτικής Περιόδου γίνεται πριν το τέλος του Μεταπτυχιακού Ακαδηµαϊκού Έτους 
του οποίου είναι µέρος, και η 2η εξέταση µέσα στο µήνα Σεπτέµβριο του επόµενου Μεταπτυχιακού Ακαδηµαϊκού Έτους 
µόνο για όσους απέτυχαν στην 1η εξέταση. 

5. Η διαδικασία εξέτασης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε ένα µεταπτυχιακό µάθηµα αφήνεται στην κρίση και ευθύνη 
του διδάσκοντα ή των διδασκόντων του συγκεκριµένου µαθήµατος. Η διαδικασία εξέτασης σε ένα µεταπτυχιακό 
µάθηµα πρέπει να κοινοποιείται στους εγγεγραµµένους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές πριν από τη λήξη του ∆ιδακτικού 
Εξαµήνου ή της ∆ιδακτικής Περιόδου στην οποία διδάσκεται.  

6. Ο διδάσκοντας ή οι διδάσκοντες ενός µεταπτυχιακού µαθήµατος είναι υποχρεωµένοι, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την ηµέρα της εξέτασης του µαθήµατος που έχουν διδάξει, να καταθέσουν εγγράφως στη Γραµµατεία 
Μεταπτυχιακών Σπουδών κατάσταση η οποία οφείλει να περιέχει το βαθµό που απονέµεται σε κάθε Μεταπτυχιακό 
Φοιτητή που έλαβε µέρος στην εξέταση. 

7. Ο βαθµός, που απονέµεται σε ένα Μεταπτυχιακό Φοιτητή µετά από την εξέτασή του σε ένα µεταπτυχιακό µάθηµα, είναι 
ένας κλασµατικός αριθµός ο οποίος είναι πολλαπλάσιο του 0.5, από το µηδέν (0) έως το δέκα (10). Η επιτυχής εξέταση 
ισοδυναµεί µε την απονοµή βαθµού που είναι µεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5).   

8. Όταν κάποιο µεταπτυχιακό µάθηµα του Χειµερινού ∆ιδακτικού Εξαµήνου διδαχθεί ως επανάληψη και στο Εαρινό 
∆ιδακτικό Εξάµηνο, τότε οι µεταπτυχιακοί φοιτητές που εξετάστηκαν ανεπιτυχώς στην 1η εξέταση του συγκεκριµένου 
µαθήµατος, κατά το Χειµερινό ∆ιδακτικό Εξάµηνο, έχουν τις ακόλουθες δύο επιλογές: (α) να συµµετάσχουν στη 2η 
εξέταση του συγκεκριµένου µαθήµατος (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του παρόντος 
Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών) χωρίς να εγγραφούν ξανά στην επανάληψή του κατά το Εαρινό ∆ιδακτικό 
Εξάµηνο, (β) να εγγραφούν κανονικά στην επανάληψη του µαθήµατος κατά το Εαρινό ∆ιδακτικό Εξάµηνο, 
παραιτούµενοι όµως από την 2η εξέταση µαθήµατος που διδάχθηκε το Χειµερινό ∆ιδακτικό Εξάµηνο. Κατά τη Θερινή 
∆ιδακτική Περίοδο δεν επαναλαµβάνονται µαθήµατα που έχουν διδαχθεί κατά το Εαρινό ∆ιδακτικό Εξάµηνο ή το 
Χειµερινό ∆ιδακτικό Εξάµηνο του ίδιου Μεταπτυχιακού Ακαδηµαϊκού Έτους. 

9. Ο µεταπτυχιακός φοιτητής που έχει επιτύχει σε κάποιο µάθηµα µπορεί µε αίτησή του, η οποία κατατίθεται στη 
Γραµµατεία πριν από την εξεταστική περίοδο, να ζητήσει επανεξέταση στο µάθηµα αυτό, κατά τη διάρκεια της εν λόγω 
εξεταστικής περιόδου, µε σκοπό τη βελτίωση της βαθµολογίας του. Τελικός βαθµός είναι το µέγιστο των δύο 
βαθµολογιών.  

3 



10. Αν κάποιο από τα µαθήµατα που περιέχονται στην Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση ή στην Τροποποιητική Υπουργική 
Απόφαση διδαχθεί σε κάποιο ∆ιδακτικό Εξάµηνο ή κάποια ∆ιδακτική Περίοδο µε, τουλάχιστον κατά 50%, διαφορετικό 
περιεχόµενο σε σχέση µε ένα προηγούµενο ∆ιδακτικό Εξάµηνο ή µία προηγούµενη ∆ιδακτική Περίοδο, τότε θεωρείται 
διαφορετικό µάθηµα ως προς το δικαίωµα εγγραφής και εξέτασης, αλλά το ίδιο µάθηµα ως προς τις απαιτήσεις για την 
απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, οι οποίες καθορίζονται στην παράγραφο 1(α) του άρθρου 4 του 
παρόντος Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

11. Αν κάποιος Μεταπτυχιακός Φοιτητής εγγραφεί σε ένα µεταπτυχιακό µάθηµα στο οποίο έχει εξεταστεί επιτυχώς και το 
οποίο δεν θεωρείται διαφορετικό µάθηµα κατά την ερµηνεία της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, αυτόµατα 
παραιτείται του βαθµού που έχει πάρει.  

 
Άρθρο 6 

Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή 
1. Για την εκπόνηση µιας Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής απαιτείται η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, 

ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, κοινής πρότασης του ενδιαφεροµένου µεταπτυχιακού φοιτητή και 
ενός (1) µέλους ∆.Ε.Π. (σύµφωνα µε το Άρθρο 6.α(ii) της Τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης) που επιθυµεί να τον 
καθοδηγήσει στην εκπόνηση Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής και ο οποίος ορίζεται ως ο Επιβλέπων τη συγκεκριµένη 
Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή. Η πρόταση πρέπει να αναφέρει το θέµα της διατριβής ή το ευρύτερο επιστηµονικό πεδίο στο 
οποίο θα γίνει η εκπόνησή της, και κατατίθεται στην Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών η οποία ενηµερώνει τον 
∆ιευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη Συντονιστική Επιτροπή. 

2. Ένας Μεταπτυχιακός Φοιτητής µπορεί ζητήσει την έναρξη εκπόνησης Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής µετά το πέρας 
τουλάχιστον ενός ∆ιδακτικού Εξαµήνου από την πρώτη εγγραφή του στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών και 
υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξεταστεί επιτυχώς σε µεταπτυχιακά µαθήµατα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον δώδεκα 
(12) ∆ιδακτικές Μονάδες. 

3. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Ν 2327/95 η Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή είναι µία συνθετική ή 
ερευνητική διατριβή. 

4. Όταν ολοκληρωθεί η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής και υπό την προϋπόθεση ότι (α) έχουν περάσει τρεις (3) 
µήνες από την έναρξη της και (β) ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής που την εκπόνησε έχει ολοκληρώσει τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1(α) του άρθρου 4 του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών σχετικά µε τα µεταπτυχιακά µαθήµατα, ο 
Επιβλέπων τη Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή, µε πρότασή του που κατατίθεται στην Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
ζητά τον ορισµό Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής.  Η Εξεταστική Επιτροπή ορίζεται 
από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών, αποτελείται 
από τον Επιβλέποντα τη Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή, συµπληρώνεται από µέλη ∆.Ε.Π ή ∆ιδάσκοντες του Π.∆. 407/80, 
είναι τριµελής και δύο (2) µέλη τουλάχιστον, πρέπει να είναι διδάσκοντες του Τµήµατος Μαθηµατικών. 

5. Μετά τον ορισµό της Εξεταστικής Επιτροπής ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής παραδίδει ένα (1) αντίτυπο της Μεταπτυχιακής 
∆ιατριβής σε κάθε µέλος της, και την υποστηρίζει δηµόσια σε ηµεροµηνία που κανονίζεται από κοινού µε την 
Εξεταστική Επιτροπή.  

6. Η Εξεταστική Επιτροπή βαθµολογεί την Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή µε την κλίµακα της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του 
Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών, µέσα σε προθεσµία ενός (1) µήνα από την δηµόσια υποστήριξή της. Η 
Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή θεωρείται ότι έχει εκπονηθεί επιτυχώς όταν ο βαθµός που απονέµεται είναι µεγαλύτερος ή ίσος 
του πέντε (5) και ότι απορρίπτεται όταν ο βαθµός που απονέµεται είναι µικρότερος ή ίσος του τέσσερα και µισό (4.5). Η 
απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής κατατίθεται εγγράφως στη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών και είναι 
πλήρως αιτιολογηµένη όταν είναι απορριπτική. 

7. Όταν η Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή εγκριθεί από την Εξεταστική Επιτροπή, ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής που την εκπόνησε 
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει στη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών.   

(α)  τρία (3) δακτυλογραφηµένα αντίτυπα της Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής και  

(β)  ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο της Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής αποθηκευµένο σε προσβάσιµη µορφή σε ένα 
ψηφιακό δίσκο (CD).  

8. Η Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών καταθέτει ένα αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

9. Στην περίπτωση απόρριψης της Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής δίνεται η δυνατότητα στον Μεταπτυχιακό Φοιτητή, µέσα 
στην προθεσµία ολοκλήρωσης της Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής που απορρίφθηκε όπως ορίζεται από την παράγραφο 4 
του άρθρου 4 του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών, είτε να την υποβάλει ξανά βελτιωµένη σύµφωνα µε τις 
παρατηρήσεις της Εξεταστικής Επιτροπής είτε να εκπονήσει άλλη Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής.  
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Άρθρο 7 
Υπολογισµός Τελικού Βαθµού 

1. Ο Τελικός Βαθµός ενός Μεταπτυχιακού Φοιτητή είναι το άθροισµα του 30% του βαθµού της Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής, 
µε το 70% του Μέσου Όρου των βαθµών ενός Καλαθιού Μεταπτυχιακών Μαθηµάτων τα οποία επιλέγονται από αυτά 
στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής. 

2. Όταν ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής υπάγεται στο Άρθρο 6 της Ιδρυτικής Υπουργικής Απόφασης, από το σύνολο των 
µεταπτυχιακών µαθηµάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς, για το Καλάθι Μεταπτυχιακών Μαθηµάτων επιλέγονται 
επτά (7) µε την υψηλότερη βαθµολογία και κάτω από τον περιορισµό ότι τουλάχιστον δύο (2) από αυτά προέρχονται 
από την οµάδα Β. Τότε ο Μέσος Όρος είναι ίσος µε το µέσο όρο των βαθµών των µαθηµάτων του Καλαθιού 
Μεταπτυχιακών Μαθηµάτων. 

3.  Όταν ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής υπάγεται στο Άρθρο 6 της Τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης, τα µαθήµατα του 
Καλαθιού Μεταπτυχιακών Μαθηµάτων επιλέγονται, από το σύνολο των µεταπτυχιακών µαθηµάτων στα οποία έχει 
εξεταστεί επιτυχώς ο µεταπτυχιακός φοιτητής, ως εξής: (i) από τα µαθήµατα που προέρχονται από την οµάδα Β1 
επιλέγονται δύο (2) µε τον υψηλότερο βαθµό τα οποία αναγκαστικά αντιστοιχούν σε 6∆Μ, (ii) από τα υπόλοιπα 
µαθήµατα της οµάδας Β1 µαζί µε εκείνα που προέρχονται από την οµάδα Α1, επιλέγονται δύο (2) µε τον υψηλότερο 
βαθµό τα οποία αναγκαστικά αντιστοιχούν σε 6∆Μ, και (iii) από τα υπόλοιπα µαθήµατα τα οποία δεν έχουν επιλεγεί 
στα (i) και (ii), επιλέγονται κατά σειρά εκείνα µε την υψηλότερη βαθµολογία µέχρι να συγκεντρωθούν οι υπόλοιπες 
9∆Μ, δηλ. η επιλογή συνεχίζεται όσο οι ∆ιδακτικές Μονάδες που έχουν συγκεντρωθεί, πέρα από τις 12∆Μ των (i) και 
(ii), είναι λιγότερες από εννέα (9). Αν Σ1 είναι το άθροισµα των γινοµένων του βαθµού κάθε µαθήµατος του Καλαθιού 
Μεταπτυχιακών Μαθηµάτων µε τον αριθµό των ∆ιδακτικών Μονάδων του, και Σ2 το άθροισµα των διδακτικών 
µονάδων των µαθηµάτων του Καλαθιού Μεταπτυχιακών Μαθηµάτων, τότε ο Μέσος Όρος είναι ίσος µε το πηλίκο της 
διαίρεσης του Σ1 µε το Σ2. 

4.  Ο Τελικός Βαθµός δεν στρογγυλοποιείται, αναγράφεται πάνω στο έντυπο του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης 
σύµφωνα µε το Άρθρο 50 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και περιέχεται σε κάθε βεβαίωση αναλυτικής 
βαθµολογίας που χορηγεί η Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

 
Άρθρο 8 

Απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης 
1. Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών ο οποίος 

έχει εγγραφεί στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στη 
«Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» και έχει κρίνει ότι έχει 
εκπληρώσει τις απαιτήσεις για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, όπως περιγράφονται στην 
Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση ή στην Τροποποιητική Υπουργική Απόφαση και στο άρθρο 4 του Κανονισµού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχει το δικαίωµα να καταθέσει αίτηση στη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών ζητώντας 
την απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στη «Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες 
και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες». 

2. Η Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι υποχρεωµένη µέσα σε µία (1) εβδοµάδα από την υποβολή της αίτησης 
απονοµής του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης να απαντήσει µετά από σχετικό έλεγχο. 

3. Στην περίπτωση που ο αιτών Μεταπτυχιακός Φοιτητής εκπληρώνει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για την απονοµή 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, η Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδει αναλυτική κατάσταση, η 
οποία περιέχει (α) όλα τα µαθήµατα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο αιτών µεταπτυχιακός φοιτητής συνοδευόµενα 
µε την αντίστοιχη βαθµολογία, τον κωδικό τους όπως περιγράφεται στην Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση ή στην 
Τροποποιητική Υπουργική Απόφαση, και το ∆ιδακτικό Εξάµηνο, στο οποίο εξετάστηκαν επιτυχώς, (β) το βαθµό της 
Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής, και (γ) το Τελικό Βαθµό, ο οποίος υπολογίζεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 του 
Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η παραπάνω αναλυτική κατάσταση κοινοποιείται στον αιτούντα 
Μεταπτυχιακό Φοιτητή, στον ∆ιευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη Συντονιστική Επιτροπή και στον Πρόεδρο του 
Τµήµατος.  Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης είναι υποχρεωµένη, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της 
αίτησης απονοµής του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης να λάβει την απόφαση απονοµής του Μεταπτυχιακού 
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης.  

4. Σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 12 του Ν 2083/92, ο τύπος του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης  
αποτελεί τµήµα του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών και καθορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π.∆. 380/89. Στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου ο τύπος του 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης καθορίζεται στο άρθρο 50(Α2) του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και 
του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στο άρθρο 50(Β9β) του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας. 
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Άρθρο 9 
Ανάληψη επικουρικού εκπαιδευτικού έργου 

1. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι υποχρεωµένοι, σε κάθε ∆ιδακτικό 
Εξάµηνο, να προσφέρουν επικουρικό εκπαιδευτικό έργο στο Τµήµα Μαθηµατικών. Απαλλαγή από το επικουρικό 
εκπαιδευτικό έργο µπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης µε εισήγηση του ∆ιευθυντή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών µόνο αν συντρέχουν ισχυροί κοινωνικοί λόγοι. 

2. Η ανάθεση του επικουρικού εκπαιδευτικού έργου στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές γίνεται από την Γενική Συνέλευση 
του Τµήµατος Μαθηµατικών (µε βάση το άρθρο 49(6) του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας) µετά από εισήγηση της 
Επιτροπής Σπουδών του Μαθηµατικού Τµήµατος η οποία διαµορφώνεται σε συνεργασία µε τη Συντονιστική Επιτροπή 
του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών και µε γνώµονα τις διδακτικές και εργαστηριακές ανάγκες του Τµήµατος 
Μαθηµατικών. 

3. Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο ορίζεται να είναι: (α) η διόρθωση ή η διδασκαλία ασκήσεων σε προπτυχιακά µαθήµατα 
µε τη σύµφωνη γνώµη των διδασκόντων των µαθηµάτων αυτών και λαµβάνοντας υπ’όψιν την παράγραφο 6 του 
Άρθρου 49 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας, (β) η υποστήριξη του εργαστηριακού τµήµατος κάποιου 
προπτυχιακού µαθήµατος µε τη σύµφωνη γνώµη του διδάσκοντα του µαθήµατος και λαµβάνοντας υπ’όψιν την 
παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας, (γ) η συµµετοχή στην επιτήρηση των τελικών 
εξετάσεων και των ενδιάµεσων διαγωνισµάτων (προόδων) των προπτυχιακών µαθηµάτων, και (δ) η υποστήριξη της 
εργαστηριακής υποδοµής του Τµήµατος, της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφορικής. 

4. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές δεν µπορούν να αναλάβουν αυτοδύναµο διδακτικό έργο. 

5. Η ανάθεση του επικουρικού έργου στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές πρέπει να διέπεται από το πνεύµα της ισότητας και 
δεν µπορεί να ξεπερνά τις 2 ώρες ανά εβδοµάδα ∆ιδακτικού Εξαµήνου. 

 
Άρθρο 10 

Υποτροφίες και Βραβεία 
1. Το άρθρο 15 του Ν 2327/95 και το άρθρο 23 του Ν 2083/92 προβλέπουν τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών στους 

Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. 

2. Υποτροφία θεωρείται η καταβολή (κατά τη διάρκεια του Μεταπτυχιακού Ακαδηµαϊκού έτους) ανά µήνα χρηµατικού 
ποσού µεγαλύτερου ή ίσου των 175 ευρώ. Βραβείο θεωρείται η απονοµή εφ’άπαξ, ανά Μεταπτυχιακό Ακαδηµαϊκό Έτος, 
ενός ποσού όχι µεγαλύτερου από 2.000 ευρώ. 

3. Βραβεία απονέµονται στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε την καλύτερη 
επίδοση στα Μεταπτυχιακά Μαθήµατα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του προηγούµενου 
Μεταπτυχιακού Ακαδηµαϊκού Έτους.  

4. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές οι οποίοι λαµβάνουν υποτροφία από κάποια πηγή για την υποστήριξη των σπουδών τους 
στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών είναι υποχρεωµένοι να το δηλώσουν στη 
Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

5. Στην περίπτωση που το Μαθηµατικό Τµήµα έχει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών στους Μεταπτυχιακούς 
Φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης µετά από εισήγηση του 
∆ιευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποφασίζει (α) τον αριθµό και τη χρονική διάρκεια των διαθέσιµων υποτροφιών, 
(β) το χορηγούµενο ανά µήνα ποσό, (γ) την ποσοτική κατανοµή των διαθέσιµων υποτροφιών ανάµεσα στους 
υποψήφιους διδάκτορες και στους µεταπτυχιακούς φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών για την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, και (δ) την προθεσµία υποβολής αιτήσεων από 
τους ενδιαφερόµενους για τη χορήγηση υποτροφίας Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης κοινοποιείται σε όλους τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

6. Υποτροφία από το Τµήµα Μαθηµατικών δύνανται να λαµβάνουν µόνο οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών που δεν εργάζονται ως µισθωτοί στον ιδιωτικό ή στον δηµόσιο τοµέα, µε οποιοδήποτε µορφή 
εργασιακής σχέσης. Εξαίρεση µπορεί να υπάρξει µόνο αν η συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Μαθηµατικού Τµήµατος έχει συνδυαστεί µε προσωρινό καθεστώς εργασίας µειωµένων αποδοχών. Για την απονοµή 
βραβείων δεν υπάρχει κανένας περιορισµός ως προς την εργασιακή κατάσταση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

7. Υποτροφία από το Τµήµα Μαθηµατικών δεν µπορούν λάβουν Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που λαµβάνουν υποτροφία 
από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών ή κάποιο άλλο οργανισµό ή φορέα.  

8. Αν κάποιος Μεταπτυχιακός Φοιτητής συµµετέχει αµειβόµενος σε πρόγραµµα του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου µπορεί να κάνει αίτηση για την χορήγηση υποτροφίας µε την προϋπόθεση ότι η µέση µηνιαία 
αµοιβή του είναι κατώτερη από το µηνιαίο ποσό της υποτροφίας που προκηρύσσεται. 

9. Η Συντονιστική Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις των ενδιαφερόµενων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη χορήγηση υποτροφίας και τους κατατάσσει σε σειρά προτεραιότητας. Η κατάταξη των 
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Μεταπτυχιακών Φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι για την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης γίνεται 
µε βάση το µέσο όρο της βαθµολογίας που έχουν λάβει στα µεταπτυχιακά µαθήµατα του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς. Για τους νεοεισαχθέντες 
Μεταπτυχιακούς Φοιτητές στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε στόχο την απονοµή Μεταπτυχιακού 
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ισχύει η κατάταξη εισαγωγής τους στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µέχρι το τέλος 
του πρώτου ∆ιδακτικού Εξαµήνου των σπουδών τους.  Η κατάταξη των  υποψήφιων διδακτόρων γίνεται µε βάση τις 
εκθέσεις προόδου των Τριµελών Επιτροπών τους. 

10. Η απονοµή βραβείων αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης µετά από εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής. 

11. Για την επιλογή των υποψηφίων για την απονοµή των υποτροφιών του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών καθορίζεται 
ότι: (α) ένας µεταπτυχιακός φοιτητής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Α΄ 
έτος των µεταπτυχιακών του σπουδών, όταν σε ένα ηµερολογιακό έτος από την πρώτη του εγγραφή στο Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του για την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος 
Ειδίκευσης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 6 της Τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης και η επιλογή γίνεται 
µε βάση τον Τελικό Βαθµό. Όταν κανείς µεταπτυχιακός φοιτητής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν 
πληροί αυτή την απαίτηση, τότε η επιλογή γίνεται, µε βάση τη συνολική βαθµολογία στα µεταπτυχιακά µαθήµατα, 
µεταξύ αυτών που σε ένα ηµερολογιακό έτος από την πρώτη τους εγγραφή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους στα µεταπτυχιακά µαθήµατα όπως αυτές προσδιορίζονται στην 
παράγραφο 1(α) του άρθρου 4 του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει την εκπόνηση 
της µεταπτυχιακής τους διατριβής. Στην περίπτωση που κανένας µεταπτυχιακός φοιτητής του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν πληροί και το δεύτερο αυτό κριτήριο, τότε η επιλογή γίνεται ανάµεσα σε αυτούς που σε 
ένα ηµερολογιακό έτος από την πρώτη τους εγγραφή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν περάσει 
τουλάχιστον 15 ∆ιδακτικές Μονάδες κατατάσσοντάς τους πρώτα µε κριτήριο το σύνολο των ∆ιδακτικών Μονάδων τις 
οποίες έχουν συγκεντρώσει, και έπειτα µε βάση τη συνολική βαθµολογία στα µαθήµατα αυτά. Στην περίπτωση που 
κανένας µεταπτυχιακός φοιτητής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν πληροί κάποιο από τα παραπάνω 
τρία κριτήρια τότε θεωρείται ότι κανένας µεταπτυχιακός φοιτητής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Ά έτος των µεταπτυχιακών του σπουδών, (β) ένας µεταπτυχιακός φοιτητής του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Β΄ έτος των µεταπτυχιακών του σπουδών, όταν 
έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του για την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στο άρθρο 6 της Τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης µέσα σε δύο (2) ηµερολογιακά έτη από την 
πρώτη του εγγραφή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ή, µέσα σε τέσσερα (4) ∆ιδακτικά Εξάµηνα από την 
πρώτη του εγγραφή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µόνο στην περίπτωση που έχει µεσολαβήσει κάποιο 
διάστηµα αναστολής σπουδών. Ως καταληκτική ηµεροµηνία για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων θεωρείται η 
31η Οκτωβρίου και η επιλογή γίνεται µε βάση τον Τελικό Βαθµό.  

12. Το Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µπορεί, µέσω της Γραµµατείας Μεταπτυχιακών Σπουδών, να 
συνδράµει στην απονοµή βραβείων ή υποτροφιών σε µεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών από φυσικά πρόσωπα ή κοινωνικούς φορείς, µόνο υπό την προϋπόθεση ότι το κριτήριο απονοµής του 
βραβείου ή της υποτροφίας είναι σύµφωνο µε την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου του Κανονισµού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.  Σε διαφορετική περίπτωση, το φυσικό πρόσωπο ή ο κοινωνικός φορέας πρέπει να κάνει 
µόνος του την επιλογή ανάµεσα στους µεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι 
οποίοι θα ανταποκριθούν σε σχετική ανακοίνωση ή δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

 
Άρθρο 11 

Εκπαιδευτικές µετακινήσεις 
1. Ένας µεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος: (α1) έχει εγγραφεί στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απονοµή 

Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στη «Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες 
Τεχνολογίες», και (α2) έχει φοιτήσει τουλάχιστον δύο (2) ∆ιδακτικά Εξάµηνα στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, µπορεί: (β1) να µετακινηθεί, το πολύ για ένα εξάµηνο, σε πανεπιστήµιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού µε 
σκοπό την πραγµατοποίηση µέρους των σπουδών του υπό την προϋπόθεση ότι έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 18 
∆ιδακτικές Μονάδες, (β2) να µετακινηθεί σε πανεπιστήµιο ή ερευνητικό κέντρο του εσωτερικού ή του εξωτερικού µε 
σκοπό την εκπόνηση µέρους ή και ολόκληρης της Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής µετά από σύµφωνη γνώµη του 
Επιβλέποντα της Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στα 
µεταπτυχιακά µαθήµατα όπως αυτές προβλέπονται από την παράγραφο 1(α) του  άρθρου 4 του Κανονισµού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

2. Ένας υποψήφιος διδάκτορας του Τµήµατος Μαθηµατικών µπορεί να µετακινηθεί για ορισµένο χρόνο σε πανεπιστήµιο 
ή ερευνητικό κέντρο του εσωτερικού ή του εξωτερικού µε σκοπό την πραγµατοποίηση µέρους της έρευνας που 
απαιτείται για την συγγραφή της διδακτορικής διατριβής. 

3. Σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις ο ενδιαφερόµενος καταθέτει στη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών 
αίτηση στην οποία πρέπει να περιγράφει το χρονοδιάγραµµα και το αναλυτικό πρόγραµµα της µετακίνησής του. Η 
αίτηση κρίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης µετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. 
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Άρθρο 12 
Προϋποθέσεις έναρξης εκπόνησης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν 2083/92 η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνεται µόνο µέσα από το Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.  Επίσης το άρθρο 11 του Ν 2083/92 αναφέρει ότι ένα Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
προβλέπει υποχρεωτικά πριν από την απονοµή του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος τη δυνατότητα απονοµής 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης. 

2. Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών, µε στόχο την απονοµή ∆ιδακτορικού 
∆ιπλώµατος, γίνονται δεκτοί, καταθέτοντας σχετική αίτηση στη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών: (α) οι κάτοχοι 
του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στη «Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις 
Σύγχρονες Τεχνολογίες» του παρόντος Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, και (β) κάτοχοι Μεταπτυχιακού 
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης σε αντικείµενο σχετιζόµενο µε τις Μαθηµατικές Επιστήµες ή τη Μαθηµατική Μοντελοποίηση, 
από Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµου αναγνωρισµένου της αλλοδαπής µετά από συνέντευξη ενώπιον της Συντονιστικής 
Επιτροπής. Στην περίπτωση (β) η αποδοχή της αίτησης γίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης µετά από 
θετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.  

3. Η εκπόνηση της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής αρχίζει µε τον ορισµό από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, µετά από 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 5α 
του Ν 2083/92. Με τον ορισµό της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής ο µεταπτυχιακός φοιτητής φέρει την ιδιότητα 
του Υποψηφίου ∆ιδάκτορα του Τµήµατος Μαθηµατικών. Η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία µε τον 
υποψήφιο καθορίζει το θέµα της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής. Η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή κοινοποιεί το θέµα της 
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής στη Γραµµατεία Mεταπτυχιακών Σπουδών σε διάστηµα το πολύ έξι µηνών από την 
ηµεροµηνία ορισµού της από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. 

4. Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών, µε στόχο την απονοµή ∆ιδακτορικού 
∆ιπλώµατος στην Ιστορία ή στη ∆ιδακτική των Μαθηµατικών, µπορούν να γίνουν δεκτοί, καταθέτοντας σχετική αίτηση 
στη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, πτυχιούχοι Μαθηµατικών Τµηµάτων οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι κάποιου 
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,  µετά από συνέντευξη ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή  η 
αποδοχή της αίτησης γίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης µετά από θετική εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής και την υποστήριξή της από µέλος ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Μαθηµατικών που προτίθεται να αναλάβει 
αργότερα µέλος της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής και ορίζεται ως Υπεύθυνος. Μετά την αποδοχή της αίτησής 
του, ο αιτών είναι Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ο οποίος έχει εγγραφεί για 
την απονοµή ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος, και έχει την υποχρέωση να εξεταστεί επιτυχώς µέσα σε 2 ∆ιδακτικά Εξάµηνα, 
σε τέσσερα (4) µεταπτυχιακά µαθήµατα τα οποία: (i) υποδεικνύονται από τον Υπεύθυνο, (ii) εγκρίνονται από τη Γενική 
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης µετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, και (iii) θεωρούνται µεταπτυχιακά 
µαθήµατα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών και συνεπώς υπόκεινται στο Άρθρο 5 του Κανονισµού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή για την εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής ορίζεται, 
µόνο όταν ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής εκπληρώσει απόλυτα τις υποχρεώσεις του όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί από 
τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.  

5. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης µπορεί να επιβάλει πρόσθετα κριτήρια στους κατόχους Μεταπτυχιακού 
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης για την ένταξή τους στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε στόχο την απόκτηση 
∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος. 

 
Άρθρο 13 

Επιβλέποντες 
1. Σύµφωνα µε την παράγραφο 4(α) του άρθρου 12 του Ν 2083/92, για κάθε Μεταπτυχιακό Φοιτητή, ο οποίος έχει 

εγγραφεί στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται 
από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής., ως «Επιβλέπων» ένα 
µέλος ∆.Ε.Π. από εκείνα στα οποία έχει ανατεθεί µεταπτυχιακό έργο. 

2. Η Συντονιστική Επιτροπή και ο Επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των 
σπουδών του Μεταπτυχιακού Φοιτητή. 

3. Η Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή το Σεπτέµβριο κάθε Ακαδηµαϊκού Μεταπτυχιακού Έτους συντάσσει Έκθεση 
Προόδου για τον υποψήφιο διδάκτορα τον οποίο επιβλέπει, η οποία κατατίθεται στη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και στον ∆ιευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

4. Τον Οκτώβριο κάθε Ακαδηµαϊκού Μεταπτυχιακού Έτους, η Συντονιστική Επιτροπή σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες 
του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα µέλη ∆.Ε.Π. τα οποία επιβλέπουν Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, και µε 
βάση τις Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου των υποψηφίων διδακτόρων του Τµήµατος Μαθηµατικών, προχωρεί σε 
συµβουλευτική αξιολόγηση του συνόλου των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
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Άρθρο 14 
Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. 

1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ύστερα από εισήγηση του ∆ιευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών µπορεί να ορίσει 
µια Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελούµενη από διεθνώς 
αναγνωρισµένους επιστήµονες έχοντες γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε το αντικείµενο του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

2. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης αξιολογεί το πρόγραµµα σπουδών καθώς και το σύνολο των εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών δραστηριοτήτων του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, µε βάση το διαθέσιµο έντυπο υλικό και 
πραγµατοποιώντας µια σειρά από συναντήσεις µε τους διδάσκοντες και τους µεταπτυχιακούς φοιτητές του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης καταγράφει τα συµπεράσµατά της και 
τις παρατηρήσεις της σε µια έκθεση την οποία παραδίδει στο ∆ιευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών και στον Πρόεδρο 
του Τµήµατος Μαθηµατικών. 

3. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ύστερα από πρόταση του ∆ιευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών µπορεί να 
εγκρίνει τη διανοµή συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου αυτοαξιολόγησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
το οποίο συµπληρώνουν οι µεταπτυχιακοί φοιτητές. Το ερωτηµατολόγιο έχει σκοπό την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και της υποδοµής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

 
Άρθρο 15 

Επιλογή νέων µεταπτυχιακών 
1. Το άρθρο 4 της Ιδρυτικής Υπουργικής Απόφασης περιγράφει τις κατηγορίες των πτυχιούχων που µπορούν να 

ενταχθούν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Μαθηµατικού Τµήµατος, ενώ το άρθρο 7 της Ιδρυτικής 
Υπουργικής Απόφασης ορίζει ότι ο αριθµός των εισακτέων δεν µπορεί να ξεπερνά τους είκοσι (20) ανά ακαδηµαϊκό 
έτος. 

2. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ύστερα από πρόταση του ∆ιευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών εγκρίνει το 
περιεχόµενο και τη δηµοσίευση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πραγµατοποίηση Μεταπτυχιακών Σπουδών στο 
Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε στόχο την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στη 
«Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες». 

3. Η επιλογή των νέων µεταπτυχιακών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής 
αποτελούµενη από µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος και η οποία συγκροτείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 
Σύνθεσης ύστερα από πρόταση του ∆ιευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο πίνακας των επιτυχόντων στον οποίο 
καταλήγει η Επιτροπή Επιλογής επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. 

4. Η διαδικασία επιλογής των εισακτέων στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε στόχο την απόκτηση 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης διέπεται από τα ακόλουθα: (α) οι υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει υποτροφία 
του Ι.Κ.Υ. για να κάνουν µεταπτυχιακές σπουδές στα Μαθηµατικά είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό γίνονται δεκτοί 
στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, (β) οι υποψήφιοι που έχουν µεταπτυχιακό τίτλο της ηµεδαπής ή ισότιµο της 
αλλοδαπής γίνονται δεκτοί στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης, (γ) η επιλογή ανάµεσα σ’ αυτούς που δεν έχουν εξασφαλίσει υποτροφία του Ι.Κ.Υ. και δε διαθέτουν 
κάποιο µεταπτυχιακό τίτλο γίνεται κυρίως µε βάση τα εξής κριτήρια: (i) το γενικό βαθµό πτυχίου, (ii) τη βαθµολογία 
στα προπτυχιακά µαθήµατα που έχουν σχέση µε το πρόγραµµα µαθηµάτων του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, (iii) την επίδοση σε διπλωµατική εργασία εφόσον έχει εκπονηθεί, (iv) τις τυχόν ερευνητικές δραστηριότητες 
του υποψηφίου, (v) το αποτέλεσµα προσωπικής συνέντευξης από την επιτροπή επιλογής, και (vi) το αποτέλεσµα 
γραπτής εξέτασης πάνω σε βασικές γνώσεις των µαθηµατικών ή σε γνωστικές περιοχές σχετικές µε το αντικείµενο του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

5. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, µετά από πρόταση της Επιτροπής Επιλογής της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου, µπορεί να απαιτήσει από αποφοίτους Τ.Ε.Ι. την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση τεσσάρων (4) µαθηµάτων 
του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε ένα 
(1) ακαδηµαϊκό έτος το οποίο δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν στις προθεσµίες που προβλέπει ο Κανονισµός Μεταπτυχιακών 
Σπουδών για την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ή ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής. Η µη εκπλήρωση της 
απαίτησης αυτής µέσα στο προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του 
Μεταπτυχιακού Φοιτητή του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ένας απόφοιτος Τ.Ε.Ι. στον οποίο επιβάλλεται 
η παραπάνω απαίτηση θεωρείται µεταπτυχιακός φοιτητής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, αλλά δεν 
επιτρέπεται να εγγράφεται και να εξετάζεται σε µεταπτυχιακά µαθήµατα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών.  
Ο απόφοιτος Τ.Ε.Ι. στον οποίο επιβάλλεται η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ενηµερώνει κάθε εξάµηνο τη Γραµµατεία 
Μεταπτυχιακών Σπουδών για τα προπτυχιακά µαθήµατα τα οποία παρακολουθεί, ώστε στη συνέχεια η Γραµµατεία 
Μεταπτυχιακών Σπουδών να ενηµερώνει τους διδάσκοντες των µαθηµάτων αυτών και να φροντίζει για την έκδοση της 
σχετικής κατάστασης για την κατάθεση της βαθµολογίας µόνο στην Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
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Άρθρο 16 
Μεταβατική ∆ιάταξη 

1. Για οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα σχετικό µε το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη 
στον παρόντα κανονισµό, στην Ιδρυτικής Υπουργικής Απόφασης, στην Τροποποιηµένη Υπουργική Απόφαση ή στον 
Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας., η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης αποφασίζει όχι κατά περίπτωση αλλά µε 
ρυθµιστικό τρόπο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ενσωµάτωση της απόφασής της στον κανονισµό µεταπτυχιακών 
σπουδών. 

2. Η Τροποποιηµένη Υπουργική Απόφαση ισχύει υποχρεωτικά για όσους εγγράφονται στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών για την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης από το Μεταπτυχιακό Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004 
και µετά. 
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