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ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ    

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΩΩΝΝ    

««ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ»» 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ  --  ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ   

 
1.  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στα Μαθηματικά» του 

Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η εμβάθυνση στα θεωρητικά και 
εφαρμοσμένα μαθηματικά, καθώς και η μαθηματική επεξεργασία θεωρητικών και 
τεχνολογικών προβλημάτων που εμφανίζονται σε θετικές επιστήμες.  

2. Σκοπός του προγράμματος είναι:  
 (α) η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη έρευνας υψηλού επιπέδου στα θεωρητικά και 

εφαρμοσμένα μαθηματικά,  
 (β) η παροχή των αναγκαίων γνώσεων και τεχνικών στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που 

επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στα αντικείμενα που καλύπτονται από το 
πρόγραμμα,  

 (γ) η κατάρτιση σε υψηλό επίπεδο επιστημόνων οι οποίοι είναι αναγκαίοι/ες για την 
κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας σε μια 
εποχή όπου η πολύπλευρη γνώση με πυρήνα τα μαθηματικά χαρακτηρίζει τις επιστημονικές 
και τεχνολογικές εξελίξεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ 

 
1. H λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στα Μαθηματικά» του 

Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διέπεται από:  
 (α) την ισχύουσα νομοθεσία, 
 (β) την Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση 638/Β7/11-12-2001 (ΦΕΚ 1777/Β/31-12-2001) που 

αφορά στην Ίδρυση–Λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματική 
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Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» του Τμήματος 
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί και ισχύει, 

 (γ) τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Β1/108974, 
ΦΕΚ1376/Β/25 10-2002), 

 (ε) τα άρθρα του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
2. Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να αναθεωρείται μετά από 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μαθηματικών. Τυχόν 
αλλαγές ισχύουν κάθε φορά από χρόνο τον οποίο ορίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής 
Σύνθεσης.  

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3  

ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΑΑ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΩΩΝΝ 

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί με τα αρμόδια όργανα που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία: τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του 
Τμήματος Μαθηματικών, τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και τον/την 
Διευθυντή/τρια του Προγράμματος. 

2. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης αποτελεί το αρμόδιο όργανο για θέματα 
σχεδιασμού και εποπτείας των μεταπτυχιακών σπουδών και εκφράζει την πολιτική του 
Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Είναι αρμόδια 
για κάθε θέμα που προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και 
του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Ορίζει τις επιτροπές για την 
επιλογή των εισακτέων, επικυρώνει τους πίνακες των επιτυχόντων, εγκρίνει τα μέλη των 
εξεταστικών επιτροπών των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, εγκρίνει την 
απονομή των διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, ορίζει τα μέλη που συμμετέχουν στη 
Συντονιστική Επιτροπή, ορίζει τον/την Διευθυντή/τρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών. 

3. H Συντονιστική Επιτροπή ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Απαρτίζεται 
από τον/την Διευθυντή/τρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και από τον κατά 
περίπτωση απαραίτητο αριθμό καθηγητών/τριών και Λεκτόρων του Τμήματος 
Μαθηματικών που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. 
Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος. 

4. Ο/Η Διευθυντής/τρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται από τη Γενική 
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, είναι Καθηγητής/τρια πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτής 
Καθηγητής/τρια του Τμήματος Μαθηματικών και έχει διετή θητεία. Ο μέγιστος αριθμός 
συνεχόμενων θητειών ορίζεται σε δύο με δυνατότητα μιας ακόμη θητείας μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Ο/Η Διευθυντής/τρια 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προεδρεύει στη Συντονιστική Επιτροπή και 
εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης κάθε θέμα που αφορά στην 
αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4  

ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΟΟΙΙ  ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΙΙ 

 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις: 

Α. Θεωρητικά Μαθηματικά 
Β. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 

Μετά την περάτωση των σπουδών, όπως ορίζεται στα άρθρα 14 του παρόντος Κανονισμού, 
απονέμεται από το Τμήμα Μαθηματικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε μία από τις 
ανωτέρω Κατευθύνσεις. Η Κατεύθυνση που παρακολούθησε ο/η Μεταπτυχιακός/ή 
Φοιτητής/τρια αναγράφεται στον τίτλο του διπλώματος. 
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Μετά την περάτωση των σπουδών, όπως ορίζεται στα άρθρα 14 του παρόντος Κανονισμού, 
απονέμεται από το Τμήμα Μαθηματικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε μία από τις 
ανωτέρω Κατευθύνσεις. Η Κατεύθυνση που παρακολούθησε ο/η Μεταπτυχιακός/ή 
Φοιτητής/τρια αναγράφεται στον τίτλο του διπλώματος. 

 
ΑΡΘΡΟ 5  

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ//ΤΤΡΡΙΙΩΩΝΝ 

 

1. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών 
Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Οικονομικών Σχολών Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται και 
πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου κατόπιν προϋποθέσεων όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού. 

2. Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 Μεταπτυχιακούς/ες 
Φοιτητές/τριες (Μ.Φ.). 

 

 
ΑΡΘΡΟ 6  

ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ//ΤΤΡΡΙΙΩΩΝΝ 

 
1. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο το Τμήμα Μαθηματικών προκηρύσσει τις κενές θέσεις για το 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ύστερα από 
πρόταση του/της Διευθυντή/τριας του Προγράμματος εγκρίνει το περιεχόμενο και τη 
δημοσίευση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση των μεταπτυχιακών 
σπουδών με στόχο την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Σπουδές στα 
Μαθηματικά». Στην προκήρυξη καθορίζεται και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
αιτήσεων. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα από το 
Σύστημα Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ναυτίλος. Εκτός 
από τα πεδία συμπλήρωσης απαιτείται και η ηλεκτρονική επισύναψη συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
είναι: 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

 Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής 
υποχρεούνται να καταθέσουν βεβαίωση ισοτιμίας ή αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ) ή 
βεβαίωση περάτωσης σπουδών 

 Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας 

 Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 
3. Η επιλογή των νέων Μ.Φ. στο Πρόγραμμα γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής 

αποτελούμενη από καθηγητές/τριες του Τμήματος και η οποία συγκροτείται με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ύστερα από πρόταση του/της Διευθυντή/τριας. Ο 
πίνακας των επιτυχόντων/ουσών 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 Διπλώματος Ειδίκευσης διέπεται από τα ακόλουθα:  

(α) οι υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει υποτροφία του ΙΚΥ για να κάνουν 
μεταπτυχιακές σπουδές στα μαθηματικά γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών,  
(β) η επιλογή ανάμεσα σ’ αυτούς  που δεν έχουν εξασφαλίσει υποτροφία του ΙΚΥ 
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. 
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5. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, μετά από πρόταση της Επιτροπής Επιλογής της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, μπορεί να απαιτήσει από υποψηφίους που είναι 
απόφοιτοι ΤΕΙ την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μέχρι 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 παρών κανονισμός για την απονομή Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης Ο απόφοιτος ΤΕΙ στον οποίο επιβάλλεται η παραπάνω απαίτηση 
θεωρείται Μ.Φ. του Προγράμματος, αλλά δεν επιτρέπεται να εγγράφεται και να εξετάζεται 
σε μεταπτυχιακά μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μέχρι ότου 
εκπληρώσει τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η μη εκπλήρωση της απαίτησης αυτής μέσα στο 
προβλεπόμενο χρονικό διάστημα συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του Μ.Φ. του 
Προγράμματος. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7  

ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚOOII//ΕΕΣΣ  ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ//ΤΤΡΡΙΙΕΕΣΣ 

 

1. Μ.Φ. του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σπουδές στα Μαθηματικά” του 
Τμήματος Μαθηματικών θεωρούνται: 

   (α) όσοι/ες έχουν εγγραφεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απονομή 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Σπουδές στα Μαθηματικά» (για τους 
εγγεγραμμένους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις 
του Άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού). 

 (β) όσοι/ες έχουν εγγραφεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απονομή 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές 
Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και 
στους/τις οποίους/ες δεν έχει απονεμηθεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 

2. Μ.Φ. που έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απονομή 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μπορεί να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση Ειδικής 
Σύνθεσης αίτηση αναστολής των σπουδών του/της. Αναστολή φοίτησης μπορεί να 
χορηγηθεί για ένα (1), δύο (2) ή τρία (3) εξάμηνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, όπως αυτά 
καθορίζονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Στο χρονικό αυτό διάστημα δεν υπολογίζεται η περίοδος αναστολής φοίτησης που δίνεται:  

  (α) για την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων και  
  (β) για την κάλυψη εγκυμοσύνης,  
 η οποία δεν μπορεί να είναι, ανά περίπτωση, μεγαλύτερη από ένα (1) ακαδημαϊκό έτος. Η 

αίτηση αναστολής φοίτησης εγκρίνεται  από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. 
3. Μ.Φ. του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, που έχει αναστείλει τις σπουδές 

του/της κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης χάνει την ιδιότητα 
του/της Μ.Φ. για όσο διαρκεί η αναστολή των σπουδών του/της. Η αίτηση αναστολής 
σπουδών που εγκρίνεται κατά τη διάρκεια ενός (1) διδακτικού εξαμήνου, με άμεση ισχύ, 
συνοδεύεται με ακύρωση της εγγραφής στα μαθήματα του συγκεκριμένου διδακτικού 
εξαμήνου. Η μεταβολή αυτή καταγράφεται στη φοιτητική ταυτότητα του/της Μ.Φ. 

4. Μ.Φ. που έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διατηρεί την ιδιότητα 
του Μ.Φ. για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται εντός των προθεσμιών για την απόκτηση 
των προϋποθέσεων για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.   

 
 

ΑΡΘΡΟ 8  

ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΩΩΝΝ 

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει τέσσερις (4) ομάδες μαθημάτων και 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 
Σύνθεσης μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής μαθήματα από αυτά που 
ακολουθούν (ενδεικτικά σημειώνονται με αστερίσκο) μπορούν να αντικατασταθούν με 
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αντίστοιχα μαθήματα που προσφέρονται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Στατιστική και Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» του Τμήματος. 

 
□ ΟΟμμάάδδαα  ΑΑ 

 
A1 Άλγεβρες και Ομάδες Lie 
A2 Διαφορική Γεωμετρία            
A3 Θεωρία Τελεστών 
A4 Άλγεβρα 
A5 Θεωρία Ομάδων 
A6 Μέτρο και Πιθανότητες* 
A7 Συναρτησιακή Ανάλυση* 
A8 Τοπολογία 
Α9 Αλγεβρική Τοπολογία 
 
 □ ΟΟμμάάδδαα  ΒΒ 
 
Β1 Αριθμητικές και ασυμπτωτικές μέθοδοι επίλυσης εξισώσεων 
Β2 Δυναμικά Συστήματα 
Β3 Μαθηματικά Μοντέλα στις Φυσικές Επιστήμες                                                                                                                                                                           
Β4 Μαθηματική Φυσική 
Β5 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 
Β6 Στατιστική* 
Β7 Στοχαστική Μοντελοποίηση* 
Β8 Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 
 
□ ΟΟμμάάδδαα  ΓΓ 
 
Γ1 Διακριτά Μαθηματικά 
Γ2 Ιστορία Μαθηματικών 
Γ3 Μαθηματική Λογική* 
Γ4 Μαθηματικό Λογισμικό* 
Γ5 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 
Γ7 Ιστορία Μη Δυτικών Μαθηματικών 
 
□ ΟΟμμάάδδαα  ΔΔ 
 

ΔΔ11 
Δ11 Θέματα Άλγεβρας 
Δ12 Θέματα Ανάλυσης 
Δ13 Θέματα Γεωμετρίας 
Δ14 Θέματα Διαφορικών Εξισώσεων 
Δ15 Θέματα Μοντελοποίησης  

ΔΔ22 
Δ21 Σεμινάριο Άλγεβρας 
Δ22 Σεμινάριο Ανάλυσης 
Δ23 Σεμινάριο Γεωμετρίας 
Δ24 Σεμινάριο Διαφορικών Εξισώσεων 
Δ25 Σεμινάριο Μοντελοποίησης 
 
□ ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκήή  ΔΔιιππλλωωμμααττιικκήή  ΕΕρργγαασσίίαα 
 

2. Τα μαθήματα των ομάδων Α, Β και Γ αντιστοιχούν σε 7,5 ECTS το καθένα. Τα μαθήματα της 
ομάδας Δ1 αντιστοιχούν σε 5 ECTS και τα μαθήματα της ομάδας Δ2 αντιστοιχούν σε 2,5 
ECTS το καθένα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 ECTS.  

3. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα είναι εξαμηνιαίο και διδάσκεται σε διάστημα δεκατριών (13) 
εβδομάδων. Οι ώρες διδασκαλίας είναι τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως για τα μαθήματα που 
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αντιστοιχούν σε 7,5 ECTS, δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως για τα μαθήματα που αντιστοιχούν 
σε 5 ECTS και μία (1) ώρα εβδομαδιαίως για τα μαθήματα που αντιστοιχούν σε 2,5 ECTS. 

4. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα της ομάδας Δ είναι δυνατό να διδαχθούν με εντατική μορφή, 
δηλαδή, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δεκατριών (13) εβδομάδων, αλλά με τον ίδιο 
συνολικό αριθμό ωρών.  

5. Τα μαθήματα μπορούν να διδάσκονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 
6. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί να 

συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα μετά από εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 
Σύνθεσης. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 9  

ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΩΩΝΝ 

 
Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών στο Πρόγραμμα μαζί με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα από τη στιγμή της πρώτης 
εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 10  

ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΠΠΛΛΩΩΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ 

 
1. (α) Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση «Θεωρητικά 

Μαθηματικά» απαιτούνται: 

 η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα των Ομάδων Α, 
Β, Γ, Δ, με συνολικό βάρος 60 ECTS, 

 η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τέσσερα (4) τουλάχιστον μεταπτυχιακά 
μαθήματα της ομάδας Α, 

 η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα (1) τουλάχιστον μεταπτυχιακό 
μάθημα της ομάδας B, 

 η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα των ομάδων Α, 
Β και Γ με συνολικό βάρος 52,5 τουλάχιστον ECTS (7 μαθήματα), 

 η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στα «Θεωρητικά Μαθηματικά». 
  
 (β) Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση 

 «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» απαιτούνται:  

  η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα των Ομάδων Α, 
Β, Γ, Δ, με συνολικό βάρος 60 ECTS, 

 η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τέσσερα (4) τουλάχιστον μεταπτυχιακά 
μαθήματα της ομάδας Β, 

 η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα (1) τουλάχιστον μεταπτυχιακό 
μάθημα της ομάδας Α, 

 η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα των ομάδων Α, 
Β και Γ με συνολικό βάρος 52,5 τουλάχιστον ECTS (7 μαθήματα), 

 η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στα «Εφαρμοσμένα 
Μαθηματικά». 

 
2. Οι Μ.Φ. πρέπει να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1(α) ή 1(β) του παρόντος 

άρθρου, σχετικά με τα μεταπτυχιακά μαθήματα μέσα σε δύο (2) έτη, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτά καλύπτουν πλήρως τουλάχιστον τέσσερα (4) διδακτικά 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) ετών δεν 
καλύπτει πλήρως τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και τις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους 
τους, τότε παρατείνεται αυτοδίκαια έτσι ώστε να καλύπτεται πλήρως η εκπαιδευτική και 
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εξεταστική δραστηριότητα τεσσάρων (4) διδακτικών εξαμήνων. 
3. Οι Μ.Φ. πρέπει να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 

μέσα σε τρία (3) έτη από τη στιγμή της πρώτης εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11  

ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  --  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  --  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ 

 
1. Το μεταπτυχιακό ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου του ημερολογιακού έτους 

και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους.  
2. Κάθε μεταπτυχιακό ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο (2) διδακτικά εξάμηνα: το 

χειμερινό και το εαρινό. Κάθε διδακτικό εξάμηνο αποτελείται από δεκατρείς (13) 
εβδομάδες. 

3. Εντός των τριών (3) πρώτων εβδομάδων κάθε διδακτικού εξαμήνου και σε προθεσμία που 
προσδιορίζεται σε σχετική ανακοίνωση, οι Μ.Φ. του Προγράμματος εγγράφονται με αίτησή 
τους, που κατατίθεται στη Γραμματεία του Προγράμματος, στα μεταπτυχιακά μαθήματα τα 
οποία σκοπεύουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν. 

4. Οι εξετάσεις των μαθημάτων διεξάγονται σε εξεταστικές περιόδους διάρκειας όχι 
μεγαλύτερης των δύο (2) εβδομάδων. Οι ημερομηνίες των εξεταστικών περιόδων ορίζονται 
από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. 

5. Σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα υπάρχει μία εξέταση (1η εξέταση), η οποία γίνεται μετά το 
τέλος του διδακτικού εξαμήνου στο οποίο έχει διδαχθεί το μάθημα και μία μόνο 
επανεξέταση (2η εξέταση) η οποία γίνεται στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου Σε 
περίπτωση αποτυχίας στην επανεξέταση μπορεί ο φοιτητής, εφόσον το μάθημα 
προσφέρεται και το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο, να το παρακολουθήσει και να εξεταστεί 
στην αντίστοιχη 1η και 2η εξέταση. 

6. Οι διδάσκοντες/ουσες ενός μεταπτυχιακού μαθήματος υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος, να καταθέσουν 
εγγράφως στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών τη βαθμολογία. 

7. Ο βαθμός, που απονέμεται σε Μ.Φ. είναι ένας 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. Μ.Φ. που έχει επιτύχει σε κάποιο μάθημα μπορεί με αίτησή του να ζητήσει επανεξέταση στο 
μάθημα αυτό με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας του. Η αίτηση κατατίθεται στη 
Γραμματεία πριν από την εξεταστική περίοδο, στην οποία προτίθεται να επανεξεταστεί. Σε 
περίπτωση επανεξέτασης ο τελικός βαθμός είναι το μέγιστο των δύο βαθμολογιών.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 12  

ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΠΠΛΛΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ 

 

1. Στην αρχή κάθε εξαμήνου κάθε διδάσκων/ουσα του Τμήματος προτείνει θέματα 
μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. Τα θέματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

2. Για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας απαιτείται κοινή αίτηση στη 
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Μ.Φ. και του/της διδάσκοντα/ουσας που επιθυμεί 
να τον καθοδηγήσει, στην αρχή του εξαμήνου κατά το οποίο θα εκπονηθεί η εργασία. Η 
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης εγκρίνει την αίτηση και ορίζει τον/την 
επιβλέποντα/ουσα, την τριμελή εξεταστική επιτροπή καθώς και την κατεύθυνση 
(Θεωρητικά Μαθηματικά ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά) στην οποία υπάγεται η μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία. Η εξεταστική επιτροπή  αποτελείται από τον/την επιβλέποντα/ουσα, 
από καθηγητές/τριες ή διδάσκοντες/ουσες με βάση το ΠΔ407/80. Δύο (2) τουλάχιστον 
μέλη της επιτροπής πρέπει να είναι διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος Μαθηματικών. Ο/Η 
επιβλέπων/ουσα μπορεί να είναι διδάσκων/ουσα του Τμήματος ή του Πανεπιστημίου. 
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3. Στην αίτηση αναφέρεται το θέμα της διπλωματικής εργασίας. 
4.  Ο/H Μ.Φ. υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Προγράμματος πριν την 

υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει τα 
ακόλουθα  «δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι συγγραφέας αυτής της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας και κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της είναι 
πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, έχω αναφέρει τις όποιες 
πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων ή ιδεών είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε 
παραφρασμένες. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα 
προσωπικά, ειδικά για τη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία». Το κείμενο 
αυτό εισάγεται επίσης υποχρεωτικά στην πρώτη σελίδα κάθε αντίτυπου της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας. 

5. O/H Μ.Φ. μπορεί να ζητήσει την έναρξη εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
μετά το πέρας τουλάχιστον δύο (2) διδακτικών εξαμήνων από την πρώτη εγγραφή του στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξεταστεί επιτυχώς 
σε μεταπτυχιακά μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 37,5 ECTS. 

6. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι μία συνθετική ή ερευνητική εργασία και 
εκπονείται μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από ένα (1) διδακτικό εξάμηνο από τη 
στιγμή που η αίτηση του ενδιαφερόμενου Μ.Φ. εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής 
Σύνθεσης.  

7. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποστηρίζεται δημόσια κατά τη διάρκεια των 
εξεταστικών περιόδων των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. Οι εξεταστικές 
περίοδοι των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών αρχίζουν δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες πριν και λήγουν δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες μετά τις 
επίσημες εξεταστικές περιόδους όπως αυτές ανακοινώνονται από το Ίδρυμα.  

8. Η εξεταστική επιτροπή βαθμολογεί την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με την κλίμακα 
του άρθρου 11 της παραγράφου 8 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημόσια υποστήριξή της. Η μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία 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 του Προγράμματος και είναι πλήρως αιτιολογημένη 
όταν είναι απορριπτική. 

9. Στην περίπτωση απόρριψης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δίνεται η 
δυνατότητα στο/τη Μ.Φ., μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 10 παράγραφος 
3 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (Προϋποθέσεις Απονομής), είτε να  την 
υποβάλει εκ νέου βελτιωμένη σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της εξεταστικής επιτροπής 
είτε να εκπονήσει άλλη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

10. Κάθε διδάσκων/ουσα μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα (δηλαδή ανά πάσα χρονική στιγμή) 
το πολύ τρεις (3) διπλωματικές εργασίες. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13  

ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΥΥ  

  

1. Ο τελικός βαθμός ενός/μιας Μ.Φ. είναι το άθροισμα του 30% του βαθμού της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας συν το 70% του μέσου όρου των βαθμών μεταπτυχιακών 
μαθημάτων συνολικού βάρους 60 ECTS (σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος 
Κανονισμού) στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο/η Μ.Φ. 
 (α) Για τους φοιτητές της κατεύθυνσης «Θεωρητικά Μαθηματικά»  από το σύνολο των 
μεταπτυχιακών μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς,  επιλέγονται μαθήματα 
συνολικού βάρους 60 ECTS  με την υψηλότερη βαθμολογία και κάτω από τον περιορισμό 
ότι τουλάχιστον τέσσερα  (4) από αυτά προέρχονται από την ομάδα Α, ένα  (1) από την 
ομάδα Β  και τουλάχιστον επτά (7) από αυτά από τις ομάδες Α, Β και  Γ.  
(β) Για τους φοιτητές της κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»  από το σύνολο των 
μεταπτυχιακών μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς, επιλέγονται μαθήματα 
συνολικού βάρους 60 ECTS  με την υψηλότερη βαθμολογία και κάτω από τον περιορισμό 
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ότι τουλάχιστον τέσσερα  (4) από αυτά προέρχονται από την ομάδα Β, ένα  (1) από την 
ομάδα Α  και τουλάχιστον επτά (7) από αυτά από τις ομάδες Α, Β και  Γ.  

2. Ο τελικός βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, αναγράφεται πάνω στο 
έντυπο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και περιέχεται σε κάθε βεβαίωση 
αναλυτικής βαθμολογίας που χορηγεί η Γραμματεία του Προγράμματος. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 14  

ΑΑΠΠΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΠΠΛΛΩΩΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ 

 
1. Κάθε Μ.Φ. που έχει ολοκληρώσει τις απαιτήσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 του 

Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης, καταθέτει αίτηση στη Γραμματεία του Προγράμματος προς έγκριση της 
απονομής του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής 
Σύνθεσης.  

2. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης εγκρίνει την απονομή του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης. 

3. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των σπουδών θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία έχουν 
καλυφθεί οι προϋποθέσεις απονομής του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 10 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 

4. Δύναται να χορηγηθεί βεβαίωση ολοκλήρωσης των προϋποθέσεων απόκτησης του 
διπλώματος πριν την απονομή. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 15  

ΑΑΝΝΑΑΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΜΜ..ΦΦ.. 

 
1. Οι Μ.Φ. του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών υποχρεούνται να προσφέρουν 

επικουρικό εκπαιδευτικό έργο στο Τμήμα Μαθηματικών εφόσον τους ανατεθεί από τη 
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης με γνώμονα τις διδακτικές και εργαστηριακές ανάγκες 
του Τμήματος. 

2. Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο ορίζεται να είναι: 

 η διόρθωση ή η διδασκαλία ασκήσεων σε προπτυχιακά μαθήματα με τη σύμφωνη 
γνώμη των διδασκόντων/ουσών των μαθημάτων αυτών,  

 η υποστήριξη εργαστηριακών προπτυχιακών μαθημάτων με τη σύμφωνη γνώμη 
του/της διδάσκοντα/ουσας του μαθήματος,  

 η συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιάμεσων 
διαγωνισμάτων (προόδων) των προπτυχιακών μαθημάτων. 

3. Η ανάθεση του επικουρικού έργου σε Μ.Φ. πρέπει να διέπεται από το πνεύμα της ισότητας 
και, πλην της συμμετοχής στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων, δεν μπορεί να ξεπερνά 
τις δύο (2) ώρες την εβδομάδα ανά διδακτικό εξάμηνο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 16  

ΥΥΠΠΟΟΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΙΙΑΑ 

 

Στην περίπτωση που το Τμήμα Μαθηματικών έχει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών ή 
βραβείων σε Μ.Φ., η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης μετά από εισήγηση του/της 
Διευθυντή/τριας, αποφασίζει: 

 τον αριθμό και τη χρονική διάρκεια των διαθέσιμων υποτροφιών,  

 το χορηγούμενο ανά μήνα ποσό,  

 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση 
υποτροφίας και 

 τη διαδικασία επιλογής των υποτρόφων.  
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Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης κοινοποιείται σε όλους τους Μ.Φ. του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17  

ΜΜΕΕΤΤΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ//ΤΤΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ  ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΥΥΣΣ 

 

1. Μ.Φ. που έχει φοιτήσει τουλάχιστον δύο (2) διδακτικά εξάμηνα στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί:  

 (α) να μετακινηθεί, το πολύ για ένα (1) εξάμηνο, σε πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού με σκοπό την πραγματοποίηση μέρους των σπουδών του υπό την προϋπόθεση 
ότι έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 ECTS,  

 (β) να μετακινηθεί σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο του εσωτερικού ή του εξωτερικού 
με σκοπό την εκπόνηση μέρους ή και ολόκληρης της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας  μετά από σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/ουσας της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
στα μεταπτυχιακά μαθήματα όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρου 10 παράγραφος 
1(α) ή 1(β) του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

2. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις ο/η ενδιαφερόμενος/η καταθέτει στη 
Γραμματεία του Προγράμματος αίτηση στην οποία πρέπει να περιγράφει το 
χρονοδιάγραμμα και το αναλυτικό πρόγραμμα της μετακίνησής του. Η αίτηση εγκρίνεται 
από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. 

3. Στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, παρέχεται στους 
φοιτητές/τριες η δυνατότητα να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το Πρόγραμμα ERASMUS+. Η προκήρυξη των θέσεων 
κινητικότητας φοιτητών/τριών ανακοινώνεται στην αρχή του εαρινού εξαμήνου κάθε 
ακαδημαϊκού έτους. 

 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 18  

ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ 

 
1. Οι Μ.Φ. που έχουν εισαχθεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματική 

Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» και έχουν 
εκπληρώσει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1(α) του άρθρου 4 του κανονισμού 
λειτουργίας του μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με βάση τον κανονισμό 
λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Μαθηματική Μοντελοποίηση 
στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες». 

2. Οι Μ.Φ. που έχουν εισαχθεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματική 
Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» και δεν έχουν 
εκπληρώσει τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού 
μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους  

 είτε αφού: 
Α.   (i) επιτύχουν σε επτά (7) τουλάχιστον μαθήματα από τις ομάδες Α1 και Β1 του 
 Προγράμματος «Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις 
 Σύγχρονες Τεχνολογίες» και τις ομάδες Α, Β και Γ του Προγράμματος «Σπουδές στα 
 Μαθηματικά» ή «Σπουδές στα Μαθηματικά» όπως έχει αντικατασταθεί 
  (ii) επιτύχουν σε δύο (2) τουλάχιστον μαθήματα  από την ομάδα Β1 του Προγράμματος
 «Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» 
 και την ομάδα Β του Προγράμματος «Σπουδές στα Μαθηματικά» ή «Σπουδές στα 
 Μαθηματικά» όπως έχει αντικατασταθεί 
 (iii) εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 
είτε αφού: 
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Β.  (i) επιτύχουν σε 6 τουλάχιστον μαθήματα από τις ομάδες Α1 και Β1 του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και 
στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» και τις ομάδες Α, Β και Γ του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στα Μαθηματικά» ή «Σπουδές στα Μαθηματικά» 
όπως έχει αντικαστασταθεί συγκεντρώσουν επιπλέον 3 ECTS από μαθήματα των 
ομάδων Α2, Α3, Β2 και Β3 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματική 
Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες».  

 (ii) επιτύχουν σε δύο (2) τουλάχιστον μαθήματα  από την ομάδα Β1 του 
 Προγράμματος «Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις 
 Σύγχρονες Τεχνολογίες» και την ομάδα Β του Προγράμματος «Σπουδές στα 
 Μαθηματικά» ή «Σπουδές τα Μαθηματικά» όπως έχει αντικατασταθεί 
 (iii) εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

3. Για τους Μ.Φ. που θα κάνουν χρήση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική 
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης καθορίζει ποια μαθήματα του Προγράμματος «Σπουδές στα 
Μαθηματικά» μπορούν να δηλώσουν κατόπιν αίτησής τους και εισήγησης του/της 
Διευθυντή/τριας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

4. Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν εισαχθεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Σπουδές στα Μαθηματικά» πριν την 1/9/2016 και δεν έχουν ολοκληρώσει τις 
απαιτήσεις του άρθρου 5, παράγραφος 2, (α) ή (β) από (i) έως (iv) απαιτείται η επιτυχής 
εξέτασή τους σε τουλάχιστον 7 μαθήματα (κατηγορίες Α, Β, Γ και Δ1).  

 
 

ΑΡΘΡΟ 19  

ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΩΩΝΝ 

 
Η αναθεώρηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ 
των εξαμήνων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από τη Γενική Συνέλευση 
Ειδικής Σύνθεσης μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Η αναθεώρηση εγκρίνεται 
από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20 

 
Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το οποίο 
δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
στην Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει ή στον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.  


