
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 6279 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. 

με τίτλο «Σπουδές Στα Μαθηματικά», Τμήμα Μα-

θηματικών, Μονοτμηματική Σχολή Θετικών Επι-

στημών 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(Αριθμ. έκτακτης συνεδρίας 105/06.07.2018) 

 Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,

• Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του 
π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α’/03.11.2008) και με τις διατά-
ξεις των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Δια-
δικασίας»,

• Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιε και του άρ-
θρου 33, παραγρ. 2, και 45 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017, 
τ.Α’),

• Την υπ΄ αριθμ. 2757/27.04.2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου (αριθμ. συνεδρίας 34/25.04.2018) με θέμα «Επα-
νίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Σπουδές Στα Μαθηματικά», Τμήμα Μαθηματι-
κών, Μονοτμηματική Σχολή Θετικών Επιστημών»,

• Την υπ΄ αριθμ. 8η (επαναληπτική)/25.06.2018 Έκτα-
κτη Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών με την οποία 
καταρτίσθηκε ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Σπουδές Στα Μαθηματικά»,

• Το υπ’ αριθμ 34/25.04.2018 πρακτικό της συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου θέμα 3.1. «Ίδρυση/Επανίδρυση 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων 
του Ιδρύματος»,

• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

Εγκρίνει τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σπουδές Στα Μαθηματικά», όπως 
αυτός καταρτίσθηκε στην υπ΄ αριθμ. 8η (επαναληπτι-

κή)/25.06.2018 Έκτακτη Συνέλευση του Τμήματος Μα-
θηματικών, της Μονοτμηματικής Σχολής Θετικών Επι-
στημών, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρα-
κολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) όπως ορίζεται σχετικά 
στο άρθρο 30, παρ. 1 του ν. 4485/2017.

1.1  Αποστολή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών

Tα Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Π.Α.) οδηγούν 
στην απόκτηση Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) που είναι ακαδημαϊκοί τίτλοι υψηλού επιπέδου.

Μέσω της συστηματικής μελέτης, της ανάπτυξης της 
κριτικής σκέψης και της έρευνας επιδιώκουν την παρα-
γωγή νέας γνώσης και την προώθηση της έρευνας και 
της καινοτομίας.

1.2  Στόχοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών

Το Π.Α. διοργανώνει Π.Μ.Σ. τα οποία στοχεύουν, σύμ-
φωνα με το άρθρο 30, παρ. 1 του ν. 4485/2017:

• στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυ-
ξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανο-
ποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, 
πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,

• στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι-
μένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες 
ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του 
πρώτου κλάδου σπουδών των οικείων Τμημάτων.

Επιπλέον, τα Π.Μ.Σ. του Π.Α. στοχεύουν:
• στην καλλιέργεια της γνώσης και της εξειδίκευσης, με 

βάση τους διεθνείς κανόνες δεοντολογίας και ηθικής της 
έρευνας, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας,

• στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα σε 
ένα ελεύθερο ακαδημαϊκό περιβάλλον, που παρέχει το 
υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς και 
ευρύτατες ευκαιρίες στους φοιτητές/τριες για να κατα-
στούν χρήσιμοι/μες για την κοινωνία,
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• στην εκπαίδευση φοιτητών/τριών έτσι ώστε αφενός 
μεν, να κατανοήσουν τις θεωρίες και τις μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις που σχετίζονται με κάθε περιοχή εξειδί-
κευσης, αφετέρου δε, να εμπνευστούν για να παράξουν 
και να εφαρμόσουν νέες θεωρίες και νέες μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις,

• στην ανάπτυξη και στη διεύρυνση συνεργασιών σε 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με εκπαιδευτικά 
και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδα-
πής, με προσφορά ικανού αριθμού προγραμμάτων και 
σε άλλες (εκτός της ελληνικής) γλώσσες,

• στην προετοιμασία διπλωματούχων ικανών για επι-
τυχή σταδιοδρομία τόσο στον δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 2
Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών

Το Π.Α. ιδρύει, οργανώνει και λειτουργεί τα Π.Μ.Σ. 
και απονέμει Δ.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύουν.

2.1 Διαδικασία Ίδρυσης νέου Π.Μ.Σ.
Το νομικό πλαίσιο επανίδρυσης μονοτμηματικού 

Π.Μ.Σ. περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4485/2017 
και το νομικό πλαίσιο επανίδρυσης Διατμηματικού/Δι-
ιδρυματικού Π.Μ.Σ. περιγράφεται στα άρθρα 32 και 43 
του ν. 4485/2017. Διευκρινίσεις, επί των ως άνω διαδι-
κασιών, αποτυπώνονται στις σχετικές τυποποιηθείσες 
διαδικασίες του Ιδρύματος που έχουν κοινοποιηθεί στα 
Πανεπιστημιακά Τμήματα.

2.2 Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ. 

καταρτίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό 
τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (άρθρο 45, παρ. 
1 του ν. 4485/2017). Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και 
στις περιπτώσεις τροποποίησης του Κανονισμού.

Στον παρόντα Κανονισμό παρουσιάζονται η δομή και 
οι κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σπουδές στα 
Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθηματικών του Π.Α. το 
οποίο απονέμει Δ.Μ.Σ. με ειδίκευση στις κατευθύνσεις:

α) «Θεωρητικά Μαθηματικά»,
β) «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά».
Οι διατάξεις του εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το 

νομικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και 
συγκεκριμένα τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Ειδικότερα, στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. καθορίζονται 
όλα τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 45, παρ. 1 
του προαναφερόμενου νόμου.

Κάθε υποψήφιος/α, που επιλέγει για να φοιτήσει στο 
Π.Μ.Σ., θα πρέπει να λαμβάνει εγκαίρως γνώση του πα-
ρόντος Κανονισμού και να αποδέχεται τους κανόνες 
λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος.

Άρθρο 3
Αντικείμενο-Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σπουδές στα Μαθηματικά» εντάσ-
σεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Π.Α. Αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση στα Θεωρητικά και Εφαρ-
μοσμένα Μαθηματικά, καθώς και η μαθηματική επεξερ-
γασία θεωρητικών και τεχνολογικών προβλημάτων που 
εμφανίζονται σε Θετικές Επιστήμες. Σκοπός του Προ-
γράμματος είναι:

(α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανά-
πτυξη εξειδικευμένης έρευνας υψηλού επιπέδου στα 
Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,

(β) η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και ερευνη-
τικών μεθοδολογιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
που επιθυμούν να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή 
στα αντικείμενα που θεραπεύει το πρόγραμμα,

(γ) η κατάρτιση υψηλού και ανταγωνιστικού επιπέδου 
επιστημόνων οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την πλήρω-
ση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών 
αναγκών της χώρας σε μια εποχή όπου η πολύπλευρη 
γνώση με πυρήνα τα Μαθηματικά χαρακτηρίζει τις επι-
στημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Άρθρο 4
Αρμόδια Όργανα/Επιτροπές για την ίδρυση-
λειτουργία του Π.Μ.Σ.

Για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. 
αρμόδια όργανα/επιτροπές είναι:

1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος,
2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.),
3. Η Συνέλευση του Τμήματος,
4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.,
5. Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. (και ο/η Αναπλη-

ρωτής/τρια του/της Διευθυντή/τριας,
6. Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών/τριών,
7. Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.).
4.1  Πρυτανικό Συμβούλιο (άρθρο 30, παρ. 5 του 

ν. 4485/2017)
Επιπλέον των αρμοδίων οργάνων, και σύμφωνα με 

το άρθρο 30, παρ. 5 του ν. 4485/2017, «το Πρυτανικό 
Συμβούλιο του οικείου Ιδρύματος έχει την ευθύνη της 
τήρησης του νόμου, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και 
λειτουργία των Π.Μ.Σ. και την εκπόνηση διδακτορικών 
διατριβών, του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
που προβλέπεται στο άρθρο 45».

4.2 Σύγκλητος (άρθρο 31, παρ. 2 του ν. 4485/2017)
Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα 

ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού 
χαρακτήρα του Π.Μ.Σ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες 
αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από 
το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα (άρθρο 31, παρ. 2 του 
ν. 4485/2017).

4.3  Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (άρθρο 32, 
παρ. 5 και άρθρο 31, παρ. 6 και 7 του ν. 4485/2017)

Η Ε.Μ.Σ. αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/ι Ακα-
δημαϊκών Υποθέσεων, που εκτελεί χρέη Προέδρου και 
τους/τις Κοσμήτορες του οικείου Ιδρύματος, ως μέλη. 
Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για τη συμμετοχή 
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τους σε αυτή. Η Ε.Μ.Σ. εξετάζει τις εισηγήσεις για την 
ίδρυση νέων Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 5 
του ν. 4485/2017.

4.4  Συνέλευση του Τμήματος (άρθρο 31, παρ. 3 και 
άρθρο 43, παρ. 1 του ν. 4485/2017)

Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος
1. εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Ε.Μ.Σ. για την ανα-

γκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 32,
2. ορίζει τα μέλη της Σ.Ε.,
3. κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων/ουσών του Π.Μ.Σ.,
4. συγκροτεί επιτροπές επιλογής/εξέτασης των υπο-

ψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (Μ.Φ.),
5. διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 

για την απονομή του Δ.Μ.Σ.,
6. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 

τις διατάξεις του ν.4485/2017.
4.5  Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) (άρθρο 31, παρ. 5 και 

8 και άρθρο 44, παρ. 2 του ν. 4485/2017)
Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. 

του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό 
έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για 
διετή θητεία, κατά τη λήξη της οποίας με ευθύνη του/
της Διευθυντή/τριας συντάσσεται απολογισμός του 
ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ. καθώς 
και των λοιπών δραστηριοτήτων του. Η θητεία του/της 
Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Ο/Η 
Πρόεδρος της Σ.Ε. έχει ταυτόχρονα και το ρόλο του/της 
Διεθυντή/τριας του Π.Μ.Σ.

Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το 
συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και έχει 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

• δύναται να εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή 
του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων/ουσών 
του Π.Μ.Σ. και την αναμόρφωση του προγράμματος 
σπουδών,

• ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα και τα μέλη της 
τριμελούς εξεταστικής επιτροπής για την έγκριση 
των διπλωματικών εργασιών (άρθρο 34, παρ.4 του 
ν. 4485/2017),

• δύναται να εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως: αιτή-
σεις αναστολής φοίτησης, μερικής φοίτησης, παράτα-
σης σπουδών, διαγραφής φοιτητών/τριών και εισηγείται 
σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

4.6  Διευθυντής/τρια Π.Μ.Σ. (άρθρο 31, παρ. 8 του 
ν. 4485/2017)

Ο/Η Διευθυντής/τρια είναι Μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμί-
δας ή της βαθμίδας Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας 
του Τμήματος, του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με το 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., είναι επίσης μέλος της 
Σ.Ε. και ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μαζί 
με τον/την Αναπληρωτή/τρια, από τα εκλεγμένα μέλη 
της Σ.Ε. για διετή θητεία (Υ.Π.Ε.Π.Θ. Εγκύκλιος, 163204/
Ζ1/29.9.2017), χωρίς επιπλέον αμοιβή για το διοικητι-
κό του έργο ως Διευθυντής/τρια. Ο/Η Διευθυντής/τρια 
προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και εισηγείται 
στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για τα σχετικά με το 
Π.Μ.Σ. θέματα. Ο μέγιστος αριθμός συνεχόμενων θητει-
ών του/της Διευθυντή/τριας ορίζεται σε δύο (2).

Οι αρμοδιότητες του/της Διευθυντή/τριας του ΠΜΣ 
είναι:

α) συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Σ.Ε.,
β) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του Π.Μ.Σ.,

γ) εισηγείται τη διαδικασία για την αναπλήρωση μελών 
επιτροπών λόγω κένωσης θέσης,

δ) έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στη Συνέλευση για έγκριση,

ε) είναι υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των 
εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών,

στ) με ευθύνη του/της απερχόμενου/ης Διευθυντή/
ριας, κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. συντάσσεται ανα-
λυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτή-
των του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την 
καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη 
βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την 
κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του 
Π.Μ.Σ. O απολογισμός κατατίθεται στο οικείο Τμήμα στο 
οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 του ν. 4485/2017).

«Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ., κατόπιν απόφασης 
της Συνέλευσης, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πλη-
ρωμής των σχετικών δαπανών και συνυπογράφει τις 
συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμέ-
νο προϋπολογισμό. Η Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν 
εισήγησης του Δ/ντη του Π.Μ.Σ. (ή της Σ.Ε.), θα αποφα-
σίζει ως προς την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα 
ως προς την έγκριση των δαπανών του προγράμματος 
και θα πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του 
συγκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμε-
νες δαπάνες.»

Ο/Η Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. 
είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια 
και εκπληρώνει τα καθήκοντα του/της Διευθυντή/τριας 
σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του/της.

4.7  Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μετα-
πτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών (άρθρο 31, 
παρ. 3δ του ν. 4485/2017)

Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος και ορίζεται με απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος.

Έργο της Επιτροπής αποτελούν:
• η αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολο-

γητικών, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τα 
ακαδημαϊκά κριτήρια που τυχόν έχουν τεθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 34, παρ. 2 του ν. 4485/2017, (Ο έλεγχος της 
πληρότητας των

δικαιολογητικών ενεργείται από τη Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. και του Τμήματος.),

• έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας,
• διενέργεια γραπτών εξετάσεων για τους πτυχιούχους 

των ΑΤΕΙ,
• διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων.
Η τελική κατάταξη των Υποψηφίων με βάση τη λίστα 

κριτηρίων του Προγράμματος και η πρόταση επιλογής 
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Υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή, υποβάλλονται 
προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέ-
λευση του Τμήματος, μπορεί να συγκροτήσει επιπλέον 
Επιτροπές όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες οι προ-
τάσεις ή αποφάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος.

4.8 Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), 
(άρθρο 44, παρ. 3 του ν. 4485/2017)

Η Ε.Σ.Ε. είναι αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή 
αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. Τα πέντε (5) Μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι 
Μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του 
άρθρου 13 Α΄ του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Κέ-
ντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατρο-
βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή επιστή-
μονες της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν 
τα προσόντα που προβλέπονται για τους/τις επισκέπτες/
ριες διδάσκοντες/ουσες στην παράγραφο 5 του άρθρου 
36, του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, και με την 
προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες/ουσες 
σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. Το έκτο μέλος είναι μεταπτυχια-
κός/η φοιτητής/τρια της Σχολής.

Η θητεία των μελών είναι πενταετής, με δυνατότητα 
ανανέωσης, εκτός από τον/την φοιτητή/τρια, του οποίου 
η θητεία είναι ετήσια.

Η ιδιότητα του/της Προέδρου, ο τρόπος επιλογής του/
της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, καθώς και κάθε 
ειδικότερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λει-
τουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, 
καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσι-
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε τριάντα (30) Μ.Φ.

«Επιπλέον ο μέγιστος αριθμός Μ.Φ. ανά διδάσκοντα/
ουσα του Π.Μ.Σ ανέρχεται σε δέκα (10) κατά μέσο όρο, 
ο μέγιστος αριθμός Μ.Φ. στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος σε 
σχέση με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών/τριών 
του Τμήματος είναι 19,7% και σε σχέση με τον αριθμό 
των διδασκόντων/ουσών του Τμήματος είναι 37,25% 
(άρθρο 45, παρ. 1β του ν. 4485/2017)». Τα ανωτέρω στοι-
χεία δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στα 
δεδομένα του έτους σύνταξης του Κανονισμού.

Άρθρο 6
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων 
Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οι-
κονομικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και 
πτυχιούχοι των Α.Τ.Ε.Ι. κατόπιν γραπτής εξέτασης, ή ομο-
ταγών αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής.

Επίσης, γίνονται δεκτοί/ές οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες 
των Ιδρυμάτων της ημεδαπής κατά τα ανωτέρω οριζόμε-
να, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις 
υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βε-
βαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Άρθρο 7
Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής 
γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας 
διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. Στα δε ακαδημαϊκά κριτήρια που 
συνεκτιμώνται, περιλαμβάνονται ιδίως, ο βαθμός του 
πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετι-
κά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση 
σε Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον 
πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική 
ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου (άρθρο 
34, παρ. 2 του ν. 4485/2017).

Η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να τροποποιήσει 
με απόφασή της τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτη-
ρίων, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων, τα απο-
τελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή 
των Μ.Φ. σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 8
Διαδικασίες επιλογής

8.1. Προκήρυξη
Κάθε χρόνο το Π.Μ.Σ. του Τμήματος, μετά από απόφα-

ση της Συνέλευσης δημοσιεύει, τουλάχιστον ένα (1) μήνα 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, 
προκήρυξη, σε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένης 
και της ιστοσελίδας του οικείου Τμήματος και του Ιδρύ-
ματος, σχετική με το Π.Μ.Σ, του οποίου η έναρξη έχει 
προγραμματισθεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό 
έτος ή εξάμηνο σπουδών.

Στην προκήρυξη αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισα-
γωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο αριθμός εισακτέων, 
ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, η προσωπική 
συνέντευξη, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς 
και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Για τον τρόπο 
εισαγωγής αποφοίτων AΤΕΙ που προϋποθέτει γραπτή 
εξέταση, θα καθορίζεται η διαδικασία, ο αριθμός και η 
ύλη των εξεταστέων μαθημάτων, οι ημερομηνίες εξέτα-
σης καθώς και ο τρόπος βαθμολόγησης

8.2 Υποβολή αιτήσεων
Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται 

από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την 
προκήρυξη. Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των 
δικαιολογητικών κατατίθενται στο Σύστημα Υποβολής 
Ηλεκτρονικών Αιτήσεων του Π.Α. - «Ναυτίλος» (https://
nautilus.aegean.gr/). Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται 
κατά την εγγραφή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περά-

τωσης σπουδών. Σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 7 του 
ν. 4485/2017: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν 
απονέμεται σε μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια του οποίου 
ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλ-
λοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη-
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 
(Α΄ 80). Οι φοιτητές/τριες από Ιδρύματα της αλλοδαπής 
πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
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4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογί-
ας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται 
και ο βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος.

5. Ανάτυπο της Διπλωματικής Εργασίας εφόσον υπάρ-
χει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

6. Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επι-
στημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρί-
ων με σύστημα κριτών (εφόσον υπάρχει συνάφεια με το 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.).

7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-
στηριότητας (εφόσον υπάρχουν).

8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
ή του διαβατηρίου.

9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσ-
σας τουλάχιστον επιπέδου Β2. Το επίπεδο γλωσσομά-
θειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής 
τρόπους:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 
3149/2003.

β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημε-
δαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί 
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην 
αλλοδαπή.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν 
αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι 
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει 
να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή 
μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκ-
δόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).

10. Συστατικές επιστολές (προαιρετικές).
8.3 Κριτήρια επιλογής
Η διαδικασία επιλογής των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. με 

στόχο την απόκτηση Δ.Μ.Σ. πραγματοποιείται με βάση 
τα ακόλουθα κριτήρια:

• Για πτυχιούχους των Μαθηματικών Τμημάτων:
Βαθμός πτυχίου/διπλώματος (συντελεστής βαρύτη-

τας: 60%).
• Για πτυχιούχους των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επι-

στημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Οικονομικών Σχολών 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρι-
σμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ιδρυμάτων της αλλοδαπής:

Βαθμός πτυχίου/διπλώματος (συντελεστής βαρύτη-
τας: 24%).

Ο μέσος όρος των προπτυχιακών μαθημάτων που είναι 
συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και η επί-
δοση στη Διπλωματική Εργασία, σε συναφές γνωστικό 
αντικείμενο, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο 
σπουδών (συντελεστής βαρύτητας: 36%).

• Για πτυχιούχους των Α.Τ.Ε.Ι.:
Βαθμός πτυχίου/διπλώματος (συντελεστής βαρύτη-

τας: 24%).

Γραπτή εξέταση σε τέσσερα (4) μαθήματα με την 
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους (αρχές Σεπτεμβρίου), 
η ημερομηνία της οποίας καθορίζεται με σχετική ανα-
κοίνωση της Γραμματείας. Η διενέργεια των εξετάσεων 
πραγματοποιείται με ευθύνη της Επιτροπής Εξέτασης/
Επιλογής των Υποψηφίων Μ.Φ., τα εξεταζόμενα μαθήμα-
τα είναι: «Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ», «Γραμμική Άλγεβρα 
ΙΙ», «Ανάλυση Ι» και «Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι». 
Η ύλη τους έχει αποτυπωθεί στον Οδηγό Σπουδών του 
α΄ κύκλου σπουδών και η σχετική βιβλιογραφία είναι 
αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Τμήματος (συντελε-
στής βαρύτητας: 26%).

Ο μέσος όρος των προπτυχιακών μαθημάτων που είναι 
συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και η επί-
δοση στη Διπλωματική Εργασία, σε συναφές γνωστικό 
αντικείμενο, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο 
σπουδών (συντελεστής βαρύτητας: 10%).

• Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ως 
απαραίτητη προϋπόθεση σε τουλάχιστον επίπεδο Β2.

• Άρθρα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του 
Π.Μ.Σ. που είναι δημοσιευμένα σε επιστημονικά περι-
οδικά ή σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα 
κριτών (συντελεστής βαρύτητας: 15%).

• Επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα (συντε-
λεστής βαρύτητας: 5%).

• Προσωπική συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας: 
20%).

8.4 Κατάρτιση Πίνακα Αξιολόγησης
Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλο-

γής καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφί-
ων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του 
Τμήματος.

Ειδικότερα:
α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη 

κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
β) Απορρίπτει τους/τις υποψηφίους/ες που δεν πλη-

ρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό 
(τίτλος σπουδών α’ κύκλου, επαρκής γνώση μίας του-
λάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του 
Π.Μ.Σ. εν προκειμένω της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο 
τουλάχιστον Β2).

γ) Καλεί σε προσωπική συνέντευξη όσους/ες υποψη-
φίους/ες έχουν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια. Η συνέντευξη 
πραγματοποιείται από τα Μέλη της οικείας Επιτροπής 
Επιλογής.

δ) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους/τις υποψηφίους/ες και 
καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής.

ε) Εισηγείται τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός πί-
νακας των επιτυχόντων/ουσών εγκρίνεται και επικυρώ-
νεται από τη Συνέλευση. Τα ονόματα των επιτυχόντων/
ουσων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

8.5 Εγγραφή επιλεγέντων/εισών στο Π.Μ.Σ.
Οι επιλεγέντες/είσες εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. εντός 

της προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία 
προσκομίζοντας για την εγγραφή τους τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στην ανακοίνωση.
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Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-
τητών/τριών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες/
ούσες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολο-
γικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις της παρ. 8 άρθρο 34 ν.4485/2017, μπορούν 
να εγγραφούν ως υπεράριθμοι (ένας/μία ανά Π.Μ.Σ. και 
ανά έτος) μετά από αίτησή τους σε Π.Μ.Σ. Τμήματος του 
Ιδρύματος που υπηρετούν συναφούς αντικειμένου με 
τον τίτλο σπουδών τους και του έργου που επιτελούν 
στο οικείο Ίδρυμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 9
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

9.1 Χρονική διάρκεια φοίτησης (άρθρο 33 ν. 4485/2017)
Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-

δημαϊκού έτους.
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που 

οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα 
οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης Διπλω-
ματικής Εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα εκτός 
αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί και εξαιρετικοί 
λόγοι.

9.2  Μερική φοίτηση (άρθρο 33, παρ. 2 του ν.4485/2017)
Για τους/τις εργαζόμενους/ες Μ.Φ. προβλέπεται η δυ-

νατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες θα εντάσ-
σονται σε αυτή την κατηγορία προσκομίζοντας σχετική 
σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη.

Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμε-
νους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκρι-
θούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους 
υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης καθώς και για λό-
γους ανωτέρας βίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτημα προς τη 
Συνέλευση του Τμήματος, αφού εγκριθεί ο πίνακας αξι-
ολόγησης των Υποψηφίων από τη Συνέλευση του Τμή-
ματος και πριν την έναρξη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια μερικής φοίτησης είναι 
τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα και ο μέγιστος χρόνος 
φοίτησης ορίζεται στα δώδεκα (12) ακαδημαϊκά εξά-
μηνα. Στην περίπτωση που Μ.Φ. υποβάλλει αίτηση στη 
Συνέλευση του Τμήματος για μερική φοίτηση, μετά το 
πέρας τουλάχιστον ενός εξαμήνου από την ημερομη-
νία αρχικής εγγραφής, τότε ο μέγιστος χρόνος φοίτησης 
υπολογίζεται από τη σχέση:

12 ακαδημαϊκά εξάμηνα-2*Τ
όπου Τ  είναι ο χρόνος, σε εξάμηνα, που έχει μεσολα-

βήσει από την ημερομηνία αρχικής εγγραφής 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

9.3  Αναστολή φοίτησης (άρθρο 33, παρ. 3 του 
ν.4485/2017)

Ο/Η Μ.Φ., που δεν υπάγεται στην κατηγορία της παρ. 
9.2 του παρόντος Κανονισμού, με αίτησή του εντός του 

χρόνου της κανονικής διάρκειας φοίτησης, μπορεί να 
ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα 
και ούτε να είναι μικρότερη του ενός εξαμήνου, όπως 
αυτά καθορίζονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του 
Π.Μ.Σ. του/της Μ.Φ. Η αίτηση αναστολής σπουδών που 
εγκρίνεται κατά τη διάρκεια ενός (1) διδακτικού εξαμή-
νου, με άμεση ισχύ, συνοδεύεται με ακύρωση της τυχόν 
εγγραφής στα μαθήματα του συγκεκριμένου διδακτικού 
εξαμήνου. Η μεταβολή αυτή καταγράφεται στη φοιτητι-
κή ταυτότητα του/της Μ.Φ. Τα εξάμηνα αναστολής της 
φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλε-
πόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

9.3.1 Διαδικασία αναστολής
Η διαδικασία αναστολής αναλύεται στα παρακάτω 

βήματα:
1. Αίτηση στην αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου του/

της ενδιαφερόμενου/ης, στη Συνέλευση του Τμήματος, 
στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 
αιτείται την αναστολή. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα 
σχετικά δικαιολογητικά εάν υπάρχουν.

2. Σχετική αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος, όπου θα αναφέρεται ότι κατά τη διάρ-
κεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική 
ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα 
του/της φοιτητή/τριας.

Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται ξανά αυτομάτως μετά 
τη λήξη της αναστολής. Όσοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοι-
τητές/τριες έχουν λάβει από τον Φορέα Εργασίας τους 
εκπαιδευτική άδεια για τη φοίτησή τους σε Π.Μ.Σ. δεν 
δικαιούνται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστολή 
φοίτησης.

9.4 Διαγραφή φοιτητή/τριας
Η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών, μετά την 

εισήγηση της Σ.Ε., δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή 
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών εάν:

• έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-
των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,

• υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 
Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, εκτός 
αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί και εξαιρετι-
κοί λόγοι (άρθρο 42, παρ. 3 του ν. 4521/2018, ΦΕΚ 38/ 
2-3-2018, τ.Α΄).

• υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν.2121/1993) κατά τη συγ-
γραφή των εργασιών τους,

• αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών.

Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών

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

1. Το μεταπτυχιακό ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η 
Σεπτεμβρίου του ημερολογιακού έτους και λήγει την 
31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους. 
Κάθε μεταπτυχιακό ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 
δύο (2) διδακτικά εξάμηνα: το χειμερινό και το εαρινό. 
Κάθε διδακτικό εξάμηνο αποτελείται από δεκατρείς (13) 
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εβδομάδες. Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκά-
στου ακαδημαϊκού έτους.

2. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Δ.Μ.Σ. στις κατευ-
θύνσεις:

(α) «Θεωρητικά Μαθηματικά»,
(β) «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά».
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-

τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 
ECTS. Εντός των τριών (3) πρώτων εβδομάδων κάθε 
διδακτικού εξαμήνου και σε προθεσμία που προσδιο-
ρίζεται σε σχετική ανακοίνωση, οι Μ.Φ. του Προγράμ-
ματος εγγράφονται με αίτησή τους, που κατατίθεται 
στη Γραμματεία του Προγράμματος, στα μεταπτυχιακά 
μαθήματα τα οποία σκοπεύουν να παρακολουθήσουν 

και να εξεταστούν. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθ-
μό των μαθημάτων που θα εγγραφεί ο/η Μ.Φ. σε κάθε 
διδακτικό εξάμηνο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων περιλαμβά-
νει τέσσερις (4) ομάδες μαθημάτων και Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία. Με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος μετά από εισήγηση της Σ.Ε. μαθήματα από 
αυτά που ακολουθούν (σημειώνονται με αστερίσκο στον 
παρακάτω πίνακα) μπορούν να αντικατασταθούν με 
αντίστοιχα μαθήματα που προσφέρονται από το Π.Μ.Σ. 
του Τμήματος «Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρημα-
τοοικονομικών Μαθηματικών» (Σ.Α.Χ.Μ.). Τα μαθήματα 
που προσφέρονται από το Σ.Α.Χ.Μ. πιστώνονται με 6 
ECTS.

Μαθήματα Ομάδας Α
(κατεύθυνση «Θεωρητικά Μαθηματικά»)

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.Μ. (ECTS)

Α1 Άλγεβρες και Ομάδες Lie 7.5

Α2 Διαφορική Γεωμετρία 7.5

Α3 Θεωρία Τελεστών 7.5

Α4 Άλγεβρα 7.5

Α5 Θεωρία Ομάδων 7.5

Α6 Μέτρο και Πιθανότητες* 7.5/6.0

Α7 Συναρτησιακή Ανάλυση 7.5

Α8 Τοπολογία 7.5

Α9 Αλγεβρική Τοπολογία 7.5

Μαθήματα Ομάδας B
(κατεύθυνση «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»)

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.Μ. (ECTS)

Β1 Αριθμητικές και ασυμπτωτικές μέθοδοι επίλυσης εξισώσεων 7.5

Β2 Δυναμικά Συστήματα 7.5

Β3 Μαθηματικά Μοντέλα στις Φυσικές Επιστήμες 7.5

Β4 Μαθηματική Φυσική 7.5
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Β5 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 7.5

Β6 Στατιστική* 7.5/6.0

Β7 Στοχαστική Μοντελοποίηση 7.5

Β8 Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά* 6.0

Μαθήματα Ομάδας Γ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.Μ. (ECTS)

Γ1 Διακριτά Μαθηματικά 7.5

Γ2 Ιστορία Μαθηματικών 7.5

Γ3 Μαθηματική Λογική 7.5

Γ4 Μαθηματικό Λογισμικό 7.5

Γ5 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 7.5

Γ6 Ιστορία Μη Δυτικών Μαθηματικών 7.5

Μαθήματα Ομάδας Δ, Δ1

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.Μ. (ECTS)

Δ1.1 Θέματα Άλγεβρας 5

Δ1.2 Θέματα Ανάλυσης 5

Δ1.3 Θέματα Γεωμετρίας 5

Δ1.4 Θέματα Διαφορικών Εξισώσεων 5

Δ1.5 Θέματα Μοντελοποίησης 5

Μαθήματα Ομάδας Δ, Δ2

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.Μ. (ECTS)

Δ2.1 Σεμινάριο Άλγεβρας 2.5

Δ2.2 Σεμινάριο Ανάλυσης 2.5

Δ2.3 Σεμινάριο Γεωμετρίας 2.5

Δ2.4 Σεμινάριο Διαφορικών Εξισώσεων 2.5

Δ2.5 Σεμινάριο Μοντελοποίησης 2.5

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30
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Ενδεικτικό Πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο

Χειμερινό Εξάμηνο

Ομάδα Μαθήματα Π.Σ. (ECTS)

Α

Συναρτησιακή Ανάλυση 7.5
Θεωρία Τελεστών 7.5
Τοπολογία 7.5

Β

Σύγχρονες μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 7.5
Μαθηματικά Μοντέλα στις Φυσικές Επιστήμες 7.5
Στοχαστική Μοντελοποίηση 7.5

Γ

Ιστορία Μη Δυτικών Μαθηματικών 7.5

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 7.5

Εαρινό Εξάμηνο

Α

Άλγεβρα 7.5

Μέτρο και Πιθανότητες 7.5

Β

Μαθηματική Φυσική 7.5

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 7.5

Γ

Διακριτά Μαθηματικά 7.5

Ιστορία Μαθηματικών 7.5

Όλα τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διδάσκονται μόνο με 
φυσική παρουσία. Το πρόγραμμα των προσφερόμενων 
μαθημάτων διαρθρώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε 
ακαδημαϊκό έτος να διδάσκονται υποχρεωτικά τουλά-
χιστον τέσσερα (4) μαθήματα από την ομάδα Α και υπο-
χρεωτικά τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα από την 
ομάδα Β. Τα μαθήματα των ομάδων Γ και Δ αποτελούν 
μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Λαμβάνοντας υπόψη 
τον προηγούμενο περιορισμό, οι Μ.Φ. είναι ελεύθεροι 
να επιλέξουν τόσα μαθήματα ώστε κάθε εξάμηνο να 
συγκεντρώνουν 30 ECTS. Πριν την έναρξη κάθε ακαδη-
μαϊκού έτους η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει 
για τα προσφερόμενα μαθήματα που θα διδαχθούν το 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος και σχετική ανακοίνωση αναρ-
τάται στην ιστοσελίδα του Μ.Π.Σ.

Η ύλη των μαθημάτων είναι ως ακολούθως.

Ομάδα Α 
(κατεύθυνση «Θεωρητικά Μαθηματικά»)

A1. Άλγεβρες και Ομάδες Lie
Διαφορικές Πολλαπλότητες. Ορισμοί/Παραδείγματα. 

Διαφορίσιμες συναρτήσεις. Διαφορικό μιας διαφορί-

σιμης συνάρτησης. Εφαπτόμενος χώρος. Εφαπτόμενη 
δέσμη. Διανυσματικά πεδία. Ολοκληρωτικές καμπύλες.

Ομάδες Lie. Ορισμοί/Παραδείγματα. Ο εφαπτόμε-
νος χώρος στο ουδέτερο στοιχείο. Η άλγεβρα Lie μιας 
ομάδας Lie. Αριστερά αναλλοίωτα διανυσματικά πεδία. 
Μονοπαραμετρικές υποομάδες. Η εκθετική απεικόνιση. 
Δράση ομάδων Lie σε διαφορικές πολλαπλότητες. Οι 
κλασσικές ομάδες Lie.

Βασικές έννοιες στις Άλγεβρες Lie: Άλγεβρες-υποάλ-
γεβρες Lie. Ισομορφισμοί Αλγεβρών Lie. Παραγωγίσεις 
Αλγεβρών Lie. Ιδεώδη. Ταξινόμηση Αλγεβρών Lie διά-
στασης 1,2,3. Άλγεβρες πηλίκο.

Επιλύσιμες/Ημιαπλές Άλγεβρες Lie: Μηδενοδύναμες 
Άλγεβρες Lie. Επιλύσιμες Άλγεβρες Lie. Ημιαπλές Άλγε-
βρες Lie. Τα θεωρήματα Engel και Lie. Η μορφή Killing. 
Οι κλασσικές άλγεβρες Lie.

A2. Διαφορική Γεωμετρία
Διαφορίσιμες πολλαπλότητες, παραδείγματα, διαφορί-

σιμες απεικονίσεις, εφαπτόμενα διανύσματα, διαφορικό 
απεικόνισης, εφαπτόμενη δέσμη, διανυσματικά πεδία, 
εμβαπτίσεις εμφυτεύσεις, μετρική Riemann, διαμερισμός 
της μονάδας, συνοχή Levi- Civita, γεωδαισιακές, τανυ-
στής καμπυλότητας.
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A3. Θεωρία Τελεστών
Άλγεβρες Banach, το φάσμα, μεταθετικές άλγεβρες 

Banach, θεώρημα Gelfand-Mazur. Μεταθετικές C*-
άλγεβρες, θεώρημα Gelfand-Naimark, αναπαραστάσεις 
C*-αλγεβρών, η κατασκευή GNS.

A4. Άλγεβρα
Ομάδες, υποομάδες, δράση ομάδας σε σύνολο, θεω-

ρήματα του Sylow, ταξινόμηση πεπερασμένων ομάδων, 
μηδενοδύναμες και επιλύσιμες ομάδες, κανονικές και 
υποκανονικές σειρές.

Δακτύλιοι, ιδεώδη, δακτύλιοι πολυωνύμων, πρώτα και 
κύρια ιδεώδη, primary decomposition.

Πρότυπα, ομομορφισμοί και ακριβείς ακολουθίες, 
ελεύθερα πρότυπα και διανυσματικοί χώροι, προβολικά 
και injective πρότυπα, Hom και δυϊκότητα.

Δακτύλιοι και πρότυπα Noether, επεκτάσεις δακτυλί-
ων, Dedekind domains, θεώρημα

Hilbert (Nullstelensatz).
A5. Θεωρία Ομάδων
Ελεύθερες ομάδες, υποομάδες, γεωμετρική αναπαρά-

σταση, εφαρμογές (Howson, Hanna Neumman).
Δράσεις ομάδων σε σύνολα, δέντρα και άλλα γεωμε-

τρικά αντικείμενα.
Τροχιές, σταθεροποιούσες, χώρος τροχιών, εφαρμογές 

(ελεύθερα γινόμενα με αμάλγαμα, ΗΝΝ-επεκτάσεις, γεω-
μετρικοί αυτο-μορφισμοί). Ομάδες ως γεωμετρικά αντι-
κείμενα, πέρατα ομάδων, θεώρημα Stallings, εφαρμογές.

A6. Μέτρο και Πιθανότητες
Δοκιμές Bernoulli. Συναρτήσεις Rademacher. Σύνολα 

μέτρου μηδέν. Ασθενής νόμος των μεγάλων αριθμών.
Χώροι μέτρου και χώροι πιθανότητας. Κατασκευή του 

μέτρου Lebesgue.
Κατασκευή του Ολοκληρώματος Lebesgue. Βασικές 

ιδιότητες. Το Θεώρημα του Fubini.
Τυχαίες μεταβλητές. Ανεξαρτησία. Μέση τιμή. Ισχυρός 

νόμος των μεγάλων αριθμών.
Οι χώροι Lp, p > 1. Ροπές τυχαίων μεταβλητών. Στοι-

χεία θεωρίας χώρων Hilbert και Ανάλυσης Fourier. Το 
Κεντρικό Οριακό Θεώρημα.

A7. Συναρτησιακή Ανάλυση
Εισαγωγικά: Χώροι Banach. Χώροι Hilbert. Τα βασικά 

θεωρήματα της συναρτησιακής ανάλυσης και οι εφαρ-
μογές τους: Το θεώρημα Hahn-Banach, το θεώρημα 
ανοικτής απεικόνισης και η αρχή ομοιόμορφου φράγ-
ματος. Βασικά αποτελέσματα για τους χώρους Lp. Συ-
μπαγείς τελεστές. Το φάσμα ενός συμπαγούς τελεστή και 
η φασματική ανάλυση ενός αυτοσυζυγούς συμπαγούς 
τελεστή. Τo θεώρημα επέκτασης του Friedrichs. Συναρ-
τήσεις αυτοσυζυγών τελεστών. Η έννοια της ασθενούς 
και ασθενούς*-σύγκλισης. Το θεώρημα Eberlein-Šmuljan 
και εφαρμογές.

A8. Τοπολογία
Ομοτοπίες, συσταλτοί χώροι, θεμελιώδης ομάδα. Κα-

λύπτοντες χώροι. Ανύψωση μονοπατιών και ομοτοπιών.
Η Θεμελιώδης ομάδα του κύκλου. Ινώσεις και δέσμες 

ινώσεων. Κατασκευή δεσμών ινώσεων με δράσεις ομά-
δων. Ακριβείς ακολουθίες ινώσεων.

Παραδείγματα υπολογισμού θεμελιωδών ομάδων. 
Ελεύθερα γινόμενα ομάδων με αμάλγαμα. Θεώρημα 

Seifert-Van Kampen. Υπολογισμοί θεμελιωδών ομάδων 
συμπλόκων.

A9. Αλγεβρική Τοπολογία
Ομοτοπία, Singular Ομολογία, Chain Complexes, 

Mayer-Vietoris, υπολογισμοί, εφαρμογές.

Ομάδα Β 
(κατεύθυνση «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά») 

Β1. Σύγχρονες μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
Ενότητα Α: Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης εξισώσεων

(Α1) Αριθμητική επίλυση συστημάτων μη γραμμικών 
αλγεβρικών εξισώσεων (μέθοδος Newton).

(Α2) Αριθμητική επίλυση προβλημάτων αρχικών τι-
μών σε συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (μέθοδοι Euler, 
Trapezoidal, Adams-Bashforth, Adams-Moulton κ.τ.λ.).

(A3) Αριθμητική επίλυση προβλημάτων συνοριακών 
τιμών σε συνήθεις και μερικές διαφορικές εξισώσεις (μέ-
θοδοι σκόπευσης, πεπερασμένες διαφορές, φασματικές 
μέθοδοι κ.τ.λ.).

Ενότητα Β: Ασυμπωτικές μέθοδοι επίλυσης εξισώσεων
(Β1) Μέθοδοι κανονικών διαταραχών για την εύρεση 

της λύσης μη γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων και συ-
νήθων διαφορικών εξισώσεων.

(Β2) Μέθοδοι ιδιαζουσών διαταραχών για την λύση 
μη-γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων και συνήθων δι-
αφορικών εξισώσεων.

Β2. Δυναμικά Συστήματα
Βαθμωτές διαφορικές εξισώσεις (ύπαρξη και μονα-

δικότητα-έκρηξη λύσεων). Ροή βαθμωτής διαφορικής 
εξίσωσης. Ευστάθεια σημείων ισορροπίας-πορτραίτο 
φάσεων για τη βαθμωτή διαφορική εξίσωση. Εξάρτηση 
από παραμέτρους (παραδείγματα από τη θεωρία δια-
κλαδώσεων). Συστήματα στο επίπεδο (παραδείγματα 
απλών μαθηματικών μοντέλων). Αυτόνομα συστήματα 
στο επίπεδο. Θεώρημα ύπαρξης και μοναδικότητας. Ροή 
αυτόνομου συστήματος. Γραμμικά συστήματα. Επίλυ-
ση γραμμικών συστημάτων με τη μέθοδο ιδιοτιμών-
ιδιοδιανυσμάτων. Πορτραίτο φάσεων για τα γραμμικά 
συστήματα. Ροή γραμμικού συστήματος. Μη-γραμμικά 
συστήματα (θεώρημα γραμμικοποίησης, αναλλοίωτοι 
υπόχωροι, θεωρήματα Hartman-Grobman, αναλλοίω-
τες πολλαπλότητες, τοπολογικά συζυγή και τοπολογικά 
ισοδύναμα δυναμικά συστήματα). Η άμεση μέθοδος 
Lyapunov. Θεώρημα Cetaev. Συντηρητικά συστήματα 
δεύτερης τάξης. Πορτραίτο φάσεων συντηρητικών συ-
στημάτων δεύτερης τάξης. Ομοκλινική και ετεροκλινική 
τροχιά. Περιοδικές τροχιές και οριακοί κύκλοι. Εισαγωγή 
στη διακλάδωση Hopf. Το θεώρημα κεντρικής πολλα-
πλότητας. Το θεώρημα Poincaré-Bendixson και οι εφαρ-
μογές του.

Β3. Μαθηματικά Μοντέλα στις Φυσικές Επιστήμες
Συνοπτική εισαγωγή στις τεχνικές μαθηματικής μο-

ντελοποίησης με τη χρήση χαρακτηριστικών παραδειγ-
μάτων. Διαστατική ανάλυση. Κανονικοποίηση. Στοιχεία 
Ασυμπτωτικής Ανάλυσης. Μέθοδοι διαταραχών.

Παραγωγή βασικών εξισώσεων που χρησιμοποιούνται 
ευρέως στη μαθηματική μοντελοποίηση. Εξίσωση της 
Θερμότητας. Laplace, Κυματική Εξίσωση, Νόμοι Διατή-
ρησης, Εξισώσεις κίνησης ρευστού, Εξισώσεις Maxwell.
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Παραδείγματα μαθηματικών μοντέλων στις φυσικές 
επιστήμες. Μοντέλα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
Πληθυσμιακά μοντέλα. Μοντελοποίηση Χημικών Αντι-
δράσεων κ.τ.λ.

Β4. Μαθηματική Φυσική
Ο χώρος Hilbert. Ορθογώνια συμπληρώματα και ευθέα 

αθροίσματα. Πλήρη ορθοκανονικά σύνολα και ακολου-
θίες. Πολυώνυμα Legendre, Hermite και Laguerre.

Hilbert συζυγής τελεστής, αυτοσυζυγής, μοναδιαίος 
και κανονικός τελεστής. Μη φραγμένοι γραμμικοί τελε-
στές και οι Hilbert συζυγείς τελεστές τους. Συμμετρικοί 
και αυτοσυζυγείς γραμμικοί τελεστές. Ο πολλαπλασιαστι-
κός τελεστής και ο τελεστής παράγωγος. Η αναγκαιότητα 
της Κβαντομηχανικής. Τα αξιώματα του Von Neumann.

Το θεώρημα του Ehrenfest. Οι αναπαραστάσεις των 
Schrödinger και Heisenberg. Η αρχή αβεβαιότητας του 
Heisenberg και συνέπειες αυτής. Μία εκλεπτυσμένη 
αρχή αβεβαιότητας. Παραδείγματα. Επίλυση του κβα-
ντικού αρμονικού ταλαντωτή: α) στο χώρο των θέσε-
ων β) χρησιμοποιώντας τους τελεστές δημιουργίας και 
καταστροφής. Αντιστοιχία με την κλασική θεωρία. Το 
θεώρημα virial. Η εξίσωση συνέχειας. Επίλυση της εξίσω-
σης Schrödinger για δυναμικό με άπειρα τοιχώματα στις 
τρεις διαστάσεις και στον τόρο. Σκέδαση σωματιδίου 
από χρονοανεξάρτητο σκαλοπάτι και τετραγωνικό δυ-
ναμικό σε μία διάσταση. Φαινόμενο σήραγγας. Δέσμιες 
καταστάσεις και πηγάδια δυναμικών.

Β5. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
Βασικές έννοιες. Γραμμικές και ψευδογραμμικές εξισώ-

σεις 1ης τάξης (το πρόβλημα Cauchy και η επίλυσή του 
με την μέθοδο των χαρακτηριστικών). Γραμμικές εξισώ-
σεις 2ης τάξης: ταξινόμηση (υπερβολικές, παραβολικές, 
ελλειπτικές), παραδείγματα (κυματική εξίσωση, εξίσωση 
θερμότητας, εξίσωση Laplace). Προβλήματα αρχικών 
και συνοριακών τιμών για την κυματική εξίσωση και την 
εξίσωση θερμότητας. Προβλήματα συνοριακών τιμών 
για την εξίσωση Laplace. Το πρόβλημα Cauchy για την 
κυματική εξίσωση και την εξίσωση θερμότητας.

Β6. Στατιστική
Εισαγωγή στο SPSS (και στο SAS). Βασικές έννοιες 

(πληθυσμός, δείγμα, μεταβλητή, μέτρηση), Μορφή δε-
δομένων. Κλίμακες μέτρησης.

Ανάλυση μίας μεταβλητής (Περιγραφική Στατιστική, 
Στατιστική Συμπερασματολογία, Έλεγχος τυχαιότητας 
δείγματος, Έλεγχοι καλής προσαρμογής, Πιθανοθεωρη-
τικά γραφήματα, Έλεγχοι για τη μέση τιμή, για τις ανα-
λογίες, για τη διάμεσο).

Ανάλυση δύο μεταβλητών (Ανεξάρτητα δείγματα, 
Εξαρτημένα δείγματα, έλεγχος διαμέσων, έλεγχος ανα-
λογιών, έλεγχος διακυμάνσεων, πίνακες συνάφειας, Γρα-
φήματα, Διαγράμματα διασποράς).

Απλή γραμμική παλινδρόμηση, έλεγχος και σύγκριση 
μοντέλων, ανάλυση καταλοίπων. Πολλαπλή παλινδρό-
μηση.

Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα και κατά δύο κριτήρια. 
Ανάλυση χρονολογικών σειρών. Μοντέλα αυτοπαλιν-
δρόμησης.

Β7. Στοχαστική Μοντελοποίηση
Ανασκόπηση θεωρίας πιθανοτήτων. Κατανομές 

Gamma και Erlang.
Κατανομή ισορροπίας. Στοχαστικές διαδικασίες. Ανέ-

λιξη Poisson. Ανέλιξη γεννήσεως- θανάτου.
Εισαγωγή στο στοχαστικό δυναμικό προγραμματισμό. 

Μαρκοβιανές διαδικασίες αποφάσεων. Βέλτιστες πολιτι-
κές. Στάσιμες πολιτικές. Εξίσωση βελτιστοποίησης.

Στοχαστικά μοντέλα πεπερασμένου χρονικού ορί-
ζοντα. Παραδείγματα. Αποπληθωρισμένος δυναμικός 
προγραμματισμός και συστολές. Στοχαστικά μοντέλα 
άπειρου χρονικού ορίζοντα. Θεωρήματα ύπαρξης και 
βελτιστοποίησης.

Αριθμητικές υπολογιστικές τεχνικές για μία βέλτιστη 
στάσιμη πολιτική. Παραδείγματα. Μακροπρόθεσμο ανα-
μενόμενο μέσο κόστος ανά μονάδα χρόνου. Αλγόριθμος 
των διαδοχικών προσεγγίσεων. Αλγόριθμος βελτίωσης 
των πολιτικών. Παραδείγματα.

Συστήματα αναμονής. Εισαγωγή. Τύπος του Little. 
Μέτρα απόδοσης. Στοιχειώδη συστήματα αναμονής: 
Συστήματα Μ/Μ/1, Μ/Μ/1/Κ και Μ/Μ/m Εφαρμογές. 
Παραδείγματα.

Β8. Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Επιτόκιο και συναρτήσεις επιτοκίου, παρούσα και 

συσσωρευμένη αξία, είδη ραντών, μεταβλητές ράντες, 
χρηματορροές γενικά, εξισώσεις αξίας, απόδοση ενός 
κεφαλαίου, μέτρα απόδοσης (εσωτερική απόδοση, 
χρονοσταθμισμένη απόδοση, μέτρα αξιολόγησης των 
επενδυτικών επιλογών), χρεολυτικά σχήματα (γενικό 
πρότυπο, κλασσική μέθοδος, καταναλωτικά σχήματα).

Αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
Χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές, αξιόγραφα και 

εμπορεύματα, χρηματιστήρια, συνάλλαγμα, Είδη αξιό-
γραφων (έντοκα γραμμάτια, ομόλογα και ομολογίες, με-
τοχές, παράγωγα, κ.λπ.), δανεισμός, short sales, γραμμή 
της αγοράς, στάθμιση κινδύνου και στρατηγικές, τιμολό-
γηση futures και forwards, swaps, μετατρέψιμα ομόλογα, 
υβριδικά αξιόγραφα.

Υποδείγματα αποτίμησης παραγώγων προϊόντων Δι-
καιώματα προαιρετικής αγοράς (options) και είδη αυ-
τών, τιμολόγηση των δικαιωμάτων, διωνυμικό πρότυπο, 
τύπος Cοx Ιngersοll, πρότυπο Βlack Schοles. Ισοδύνα-
μα martingale μέτρα και κινδυνουδέτερες (risk neutral) 
πιθανότητες, αυτοχρηματοδοτούμενα χαρτοφυλάκια, 
τιμολόγηση ευρωπαϊκών και αμερικανικών δικαιωμά-
των (options), λογαριθμοκανονική κατανομή, ανέλιξη 
Wiener, γεωμετρική κίνηση Brown, στοχαστική ολοκλή-
ρωση, λήμμα Ιtο, θεώρημα Girsanov, τιμολόγηση μέσω 
στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων, στάθμιση κινδύ-
νου με delta−hedging, Greeks, εξωτικά παράγωγα προ-
ϊόντα, προσομοίωση από λογαριθμοκανική κατανομή.

Ομάδα Γ
Γ1. Διακριτά Μαθηματικά
Πρώτο Μέρος: Ορισμοί διαφόρων μοντέλων γράφων. 

Ορισμός κορυφής, ακμής και μονοπατιού σε ένα γράφο. 
Απόσταση δύο κορυφών, εκκεντρότητα κορυφής και 
βεβαρυμμένοι γράφοι. Συνεκτικότητα και διαπερασι-
μότητα γράφου (Euler και Hamilton κυκλώματα και μο-
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νοπάτια), ικανές συνθήκες για την ύπαρξη Hamiltonian 
κυκλωμάτων, το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή. 
Εύρεση του συντομότερου μονοπατιού (Dijkstra and 
Bellman-Ford ’s Algorithms). Δένδρα και αλγόριθμοι 
εύρεση ελάχιστου επικαλύπτοντος δένδρου ενός συνε-
κτικού γράφου. Επίπεδοι γράφοι (Kuratowski’s theorem) 
και εφαρμογές των επίπεδων γράφων. Χρωματισμός 
γράφου (το πρόβλημα των τεσσάρων χρωμάτων), χρω-
ματικός αριθμός γράφου και μέθοδοι εύρεσης χρωμα-
τικού πολυώνυμου ενός γράφου.

Δεύτερο Μέρος: Ορισμός υπολογιστικού προβλήμα-
τος. Προβλήματα απόφασης. Κανονικές γλώσσες και μέ-
θοδοι αντιστοίχισης στιγμιότυπου ενός προβλήματος 
απόφασης σε μια συμβολοσειρά μιας γλώσσας. Βασι-
κά υπολογιστικά μοντέλα: Πεπερασμένα αυτόματα και 
μηχανές Turing. Πολυπλοκότητα αλγορίθμων. Κατηγο-
ριοποίηση προβλημάτων με βάση την επιλυσιμότητά 
τους και την πολυπλοκότητα των αλγορίθμων που το 
επιλύουν.

Γ2. Ιστορία Μαθηματικών
Αρχαίοι Πολιτισμοί και Μαθηματικά. Απαρχές επιστη-

μονικής θεμελίωσης των Μαθηματικών: Θαλής, Πυθα-
γόρειοι, Ευκλείδης. Μαθηματικά και Πραγματικότητα: 
Ευκλείδειες και Μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες – Hilbert. 
Θεμέλια Μαθηματικών: Φιλοσοφικά ρεύματα στα Μα-
θηματικά. Σημαντικά θεωρήματα στην Ιστορία της 
Γεωμετρίας, της Θεωρίας Αριθμών, του Απειροστικού 
Λογισμού, της Άλγεβρας, της Λογικής.

Γ3. Μαθηματική Λογική
Στοιχεία Προτασιακής Λογικής και Λογικής Α Τάξεως. 

Προτάσεις, ποσοδείκτες, κανόνες De Morgan.
Χρήσιμες ταυτότητες. Κατασκευή λογικών μοντέλων 

και ο ορισμός της αλήθειας κατά Tarski.
Αποδεικτικές διαδικασίες. Η μαθηματική επαγωγή. 

Λογική και Διακριτά Μαθηματικά.
Διμελείς σχέσεις και ιδιότητές τους.
Ιδιότητες σχέσεων, αντίστροφη σχέσης και σύνθεση 

σχέσεων. Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων. Τελεστές Χει-
ρισμού Δεδομένων. Σχέσεις μερικής διάταξης, ολικής 
διάταξης και ισοδυναμίας Συναρτήσεις.

Εφαρμοσμένη Λογική. Λογικοί Πράκτορες. Αναπαρά-
στασης της Γνώσης. Ενέργειες, καταστάσεις και συμβά-
ντα. Εφαρμογή: Δημιουργία πράκτορα διαδικτυακών 
αγορών.

Γ4. Μαθηματικό Λογισμικό
Προβλήματα, αλγόριθμοι και υπολογιστικές μέ-

θοδοι. Εισαγωγή στις βασικές δομές (fornt-end, 
kernel, notebooks, variables, data types, arithmetic 
computations, symbolic computations, graphic 
presentations) στις προγραμματιστικές μεθόδους 
(procedural, functional, rule-based programming, script 
programming) και στις συναρτήσεις βιβλιοθήκης ενός ή 
περισσότερων λογισμικών μαθηματικών υπολογισμών 
(Mathematica, MATLAB, MAPLE). Επίλυση υπολογιστικών 
μαθηματικών προβλημάτων με την εφαρμογή των λογι-
σμικών αυτών και εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων 
επίλυσης υπολογιστικών μαθηματικών προβλημάτων 
από διάφορες περιοχές των μαθηματικών (ανάλυση, άλ-
γεβρα, γεωμετρία) με τη χρήση των λογισμικών αυτών.

Γ5. Νέες Τεχνολογίες στην Eκπαίδευση
Εισαγωγή στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφο-

ρίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθηματική εκπαί-
δευση. Βασικές αρχές διδακτικής σχεδίασης (καθορι-
σμός διδακτικών στόχων, σχεδιασμός δραστηριοτήτων 
και αξιολόγησης). Βασικές μεθοδολογίες αξιοποίησης 
εκπαιδευτικού λογισμικού και το θεωρητικό τους υπό-
βαθρο: Προσομοιώσεις, λογισμικό μοντελοποίησης, 
εκπαιδευτικά πολυμέσα και παιχνίδια, λογισμικό αυτο-
αξιολόγησης. Επισκόπηση του εκπαιδευτικού λογισμικού 
Mathematica. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών και 
διδακτικών δραστηριοτήτων με το Mathematica. Μελέτη 
ολοκληρωμένων υποδειγμάτων εκπαιδευτικών εφαρμο-
γών, υλικού και δραστηριοτήτων για συγκεκριμένα διδα-
κτικά προβλήματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. 
Κανόνες καλής πρακτικής για την ανάπτυξη εκπαιδευτι-
κών εφαρμογών. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Γ6. Ιστορία μη Δυτικών Μαθηματικών
Απαρχές Μαθηματικών και Εθνομαθηματικά: Μέτρη-

ση, Αριθμοί, Σχήματα. Γνώσεις Αζτέκων, Μάγια και Ίνκας.
Ανάπτυξη Μαθηματικών στον ασιατικό πολιτισμό: 

Αρχαία Κίνα, Ιαπωνία, Αρχαία Ινδία. Τα πρώτα χρόνια 
των Μαθηματικών στη Μέση Ανατολή: Αρχαία Αίγυπτος, 
Μεσοποταμία.

Σύντομη επισκόπηση Μαθηματικών στους αρχαίους 
ελληνικούς και ελληνιστικούς χρόνους: Σχολή Ιωνίας, 
Πυθαγόρειοι, Σχολή Χίου, Ευκλείδης.

Ομάδα Δ
Στα μαθήματα της ομάδας Δ, η ύλη καθορίζεται από 

τον διδάσκοντα.
3. Προϋποθέσεις για την Απονομή Διπλώματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών
(α) Για την απονομή Δ.Μ.Σ. στην κατεύθυνση «Θεωρη-

τικά Μαθηματικά» απαιτούνται:
i. η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μετα-

πτυχιακά μαθήματα των ομάδων Α, Β, Γ, Δ, με συνολικό 
βάρος 60 ECTS,

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

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

iv. η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μετα-
πτυχιακά μαθήματα των ομάδων Α ή/και Β ή/και Γ με 
συνολικό βάρος 52,5 τουλάχιστον ECTS (7 μαθήματα),

v. η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
στα «Θεωρητικά Μαθηματικά» με συνολικό βάρος 30 
ECTS.

(β) Για την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στη κατεύθυνση «Εφαρμοσμένα Μαθηματι-
κά» απαιτούνται:

(i) η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μετα-
πτυχιακά μαθήματα των ομάδων Α, Β, Γ, Δ, με συνολικό 
βάρος 60 ECTS,

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

(iii) η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα 
(1) τουλάχιστον μεταπτυχιακό μάθημα της ομάδας Α,
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(iv) η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μετα-
πτυχιακά μαθήματα των ομάδων Α ή/και Β ή/και Γ με 
συνολικό βάρος 52,5 τουλάχιστον ECTS (7 μαθήματα),

(v) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασί-
ας στα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» με συνολικό βάρος 
30 ECTS.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν 
τις προαναφερόμενες απαιτήσεις (α) (i, ii, iii, iv), ή (β) (i, 
ii, iii, iv) σχετικά με τα μεταπτυχιακά μαθήματα μέσα 
σε δύο (2) ημερολογιακά 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 Π.Μ.Σ. Στην 
περίπτωση που το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών 
δεν καλύπτει πλήρως τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και 
τις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους τους, τότε παρα-
τείνεται αυτοδίκαια έτσι ώστε να καλύπτεται πλήρως η 
εκπαιδευτική και εξεταστική δραστηριότητα τεσσάρων 
(4) διδακτικών εξαμήνων.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν 
τις απαιτήσεις για την απονομή του Δ.Μ.Σ. μέσα σε τρία 
(3) ημερολογιακά έτη από τη στιγμή της πρώτης εγγρα-
φής στο Π.Μ.Σ.

4. Μετακινήσεις Μ.Φ για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Μ.Φ. που έχει φοιτήσει τουλάχιστον δύο (2) διδακτικά 

εξάμηνα στο Π.Μ.Σ. μπορεί:
(α) να μετακινηθεί, το πολύ για ένα (1) εξάμηνο, σε 

Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού με σκο-
πό την πραγματοποίηση μέρους των σπουδών του υπό 
την προϋπόθεση ότι έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 
ECTS,

(β) να μετακινηθεί σε Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέ-
ντρο του εσωτερικού ή του εξωτερικού με σκοπό την εκ-
πόνηση μέρους ή και ολόκληρης της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής 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 άρθρο 10 παρ. 3(α) ή 3(β) 
του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις ο/η εν-
διαφερόμενος/η καταθέτει στη Γραμματεία του Προ-
γράμματος αίτηση στην οποία πρέπει να περιγράφει 
το χρονοδιάγραμμα και το αναλυτικό πρόγραμμα της 
μετακίνησής του. Η αίτηση εγκρίνεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος.

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.

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

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελλη-
νική και κάποια μαθήματα δύναται να προσφέρονται 
εν όλω ή εν μέρει στην αγγλική, κατόπιν απόφασης της 

Συνέλευσης του Τμήματος. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματι-
κή Εργασία συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί 
όμως να συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα όπως προβλέ-
πεται στο άρθρο 14.2 του παρόντος Κανονισμού.

10.3 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος
Στην αρχή κάθε εξαμήνου και πριν την έναρξη των 

μαθημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή 
του Π.Μ.Σ. το ετήσιο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προ-
γράμματος, το οποίο έχει επιμεληθεί ο/η Διευθυντής/
τρια του Π.Μ.Σ. και έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση και το 
οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης 
των διδακτικών περιόδων, τις εβδομάδες εκπαιδευτικών 
αναγκών, τη δημόσια υποστήριξη των μεταπτυχιακών 
διπλωματικών εργασιών, το χρονικό πλαίσιο κατάθεσης 
βαθμολογιών από τους διδάσκοντες/ουσες, τις περιό-
δους εξετάσεων και τις αργίες. Το Ακαδημαϊκό Ημε-
ρολόγιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών 
εναρμονίζεται κατά το δυνατόν με το Ακαδημαϊκό Ημε-
ρολόγιο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών 
του Ιδρύματος. Στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου 
ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου, 
στο οποίο περιλαμβάνονται οι διδάσκοντες, οι ημέρες 
και οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.

10.4 Ημερομηνίες εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, πριν την 

έναρξη των μαθημάτων καθορίζονται και αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. του Τμήματος οι ημερομη-
νίες εγγραφής των φοιτητών/τριών, καθώς και η διαδι-
κασία δηλώσεων των μαθημάτων που θα επιλέγονται 
σε κάθε εξάμηνο.

10.5 Διάρκεια Μαθημάτων
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/2.7.2015/θέμα 3.2 από-

φαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, για την ολοκλή-
ρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα 
έως δεκατρείς ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης (συ-
μπεριλαμβάνονται σε αυτές διαλέξεις, θεωρητικές ειση-
γήσεις, εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα 
πεδίου κ.λ.π.). Το εν λόγω Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα 
με δεκατρείς (13) ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης 
ανά εξάμηνο και η διάρκεια εκάστης ενότητας ορίζεται 
ανάλογα με τις πιστωτικές μονάδες: σε τρεις (3) ώρες 
εβδομαδιαίως για τα μαθήματα που αντιστοιχούν σε 
7,5 ECTS, δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως για τα μαθήματα 
που αντιστοιχούν σε 5 ECTS και μία (1) ώρα εβδομαδι-
αίως για τα μαθήματα που αντιστοιχούν σε 2,5 ECTS. 
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.

10.6 Ημέρες Μαθημάτων
Τα μαθήματα διεξάγονται τις εργάσιμες ημέρες της 

εβδομάδας.
10.7 Αναπληρώσεις μαθημάτων
Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-

βλέπεται η έγκαιρη ανακοίνωση και αναπλήρωσή του. Η 
ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
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10.8  Τρόπος Διδασκαλίας (άρθρο 30 παρ. 3 του 
ν.4485/2017)

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται μόνο 
με φυσική παρουσία.

Άρθρο 11
Διδάσκοντες/ουσες στο ΠΜΣ/Ανάθεση 
διδασκαλίας μαθήματος

Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν/μία ή περισσότε-
ρους/ες διδάσκοντες/ουσες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται 
από τη Συνέλευση ένας/μια διδάσκων/ουσα ως υπεύ-
θυνος/η του μαθήματος.

Η ανάληψη διδασκαλίας μαθήματος στο Π.Μ.Σ. γίνε-
ται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του 
ν. 4485/2017 και μετά από απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος. Επιπλέον, με απόφαση της Συνέλευσης 
και στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, θα οριστούν:

• οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία πρό-
σκλησης από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθώς και 
οι ειδικότεροι όροι απασχόλησης και κάθε θέμα σχετικό 
με τους επισκέπτες/τριες διδάσκοντες/ουσες οι οποίοι 
δύναται να είναι καταξιωμένοι/ες επιστήμονες που έχουν 
θέση ή προσόντα καθηγητή/τριας ή ερευνητή/τριας σε 
ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνω-
ρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική 
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (άρθρο 
36, παρ. 5 του ν. 4485/2017),

• οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 
ομοτίμων καθηγητών ή αφυπηρεσάντων μελών Δ.Ε.Π. 
σε Π.Μ.Σ. (άρθρο 36, παρ. 6 του ν. 4485/2017 και άρθρο 
69 του ν. 4386/2016).

Σε κάθε περίπτωση, η ανάθεση διδασκαλίας των μα-
θημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφα-
σίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος κατά κανόνα 
ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

11.1 Υποχρεώσεις Διδασκόντων/ουσών
Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων/ουσών περιλαμ-

βάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος, 
του συνοπτικού περιεχομένου και τίτλου των διαλέξεων 
με παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, του τρόπου εξέ-
τασης του μαθήματος, η επίβλεψη της Διπλωματικής 
Εργασίας και η επικοινωνία με τους/τις Μ.Φ.

Άρθρο 12
Αξιολόγηση επίδοσης στα μαθήματα

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται με εργασίες 
και γραπτή ή προφορική εξέταση.

Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιο-
λόγησης των φοιτητών/τριών σε ένα μάθημα, αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη του/της διδάσκοντος/ουσας, στον/
ην οποίο/α από τη Συνέλευση έχει ανατεθεί η διδασκαλία 
του μαθήματος. Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε 
κάθε μάθημα γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα 
μαθήματα και αποτελεί παράγωγο της αντικειμενικής 
εκτίμησης της απόδοσης του φοιτητή/τριας στο συγκε-
κριμένο μάθημα (εργασίες, εξετάσεις, κ.λπ.). Τα κριτήρια 
αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα, γνωστοποι-
ούνται στην αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου από τον/
την διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος και αναγράφονται 

επίσης στην φόρμα περιγραφής (περίγραμμα) του κάθε 
μαθήματος που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 
Π.Μ.Σ.

Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το 
σύνολο των επιδόσεων του φοιτητή/τριας σε συγκεκρι-
μένους τομείς (όπως εργασίες, εξετάσεις) σύμφωνα με 
τις οδηγίες που παρέχει ο διδάσκων/ουσα στην αρχή 
του εξαμήνου. 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 ισο-
δυναμεί με την απονομή βαθμού που είναι μεγαλύτερος 
ή ίσος του πέντε (5).

Άρθρο 13
Εξεταστικές περίοδοι

Σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα υπάρχει μία εξέταση 
(πρώτη εξέταση), η οποία γίνεται μετά το τέλος του δι-
δακτικού εξαμήνου στο οποίο έχει διδαχθεί το μάθημα 
και μία μόνο επανεξέταση (δεύτερη εξέταση) η οποία 
γίνεται στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Οι 
εξεταστικές περίοδοι εναρμονίζονται κατά το δυνατόν 
με τις εξεταστικές περιόδους των προπτυχιακών προ-
γραμμάτων σπουδών, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά 
στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος και τη Συ-
νέλευση του Τμήματος.

Αν ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποτύχει στην 
εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και στην επαναληπτι-
κή εξεταστική του Σεπτεμβρίου, τότε του/της δίνονται 
οι εξής επιλογές:

(α) δύναται να εξετασθεί ύστερα από αίτησή του/της, 
στην ίδια εξεταστική περίοδο, από Τριμελή Επιτροπή 
μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι/ες έχουν το ίδιο ή 
συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μά-
θημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της εξέ-
τασης του μαθήματος διδάσκων/ουσα (άρθρο 34, παρ. 6 
του ν.4485/2017). Το αίτημα επανεξέτασης από Τριμελή 
Επιτροπή θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση 
του αποτελέσματος της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. 
Εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν υποβάλει αίτηση εντός των 
προβλεπόμενων από το Τμήμα χρονικών ορίων ή εάν 
αποτύχει στην εξέταση από την Τριμελή Επιτροπή, τότε 
διαγράφεται με απόφαση της Συνέλευσης.

(β) ο /η φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει:
i) να επαναπαρακολουθήσει το ή τα μαθήματα στα 

οποία απέτυχε κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, εφό-
σον αυτά προσφέρονται και δεν υπάρχει υπέρβαση του 
ανώτατου χρονικού ορίου φοίτησης στο Π.Μ.Σ. (άρθρο 
10.1, παρ. 3 του παρόντος κανονισμού). Σε περίπτωση 
που αποτύχει, μετά την επαναπαρακαλούθηση, στην εξέ-
ταση μαθήματος ή μαθημάτων, ισχύουν οι όροι εξέτασης 
που αναφέρονται παραπάνω υπό (α), ή

ii) να παρακολουθήσει άλλο ή άλλα μαθήματα που 
ανήκει/κουν στην ίδια ομάδα με αυτό ή αυτά στα οποία 
απέτυχε, εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου 
χρονικού ορίου φοίτησης στο Π.Μ.Σ. (άρθρο 10.1, παρ. 3 
του παρόντος κανονισμού). Σε περίπτωση που αποτύχει 
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στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και στην επανα-
ληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, ισχύουν οι όροι 
εξέτασης που αναφέρονται παραπάνω υπό (α).

Οι εξετάσεις των μαθημάτων διεξάγονται σε εξετα-
στικές περιόδους διάρκειας όχι μεγαλύτερης των δύο 
(2) εβδομάδων.

Οι διδάσκοντες/ουσες ενός μεταπτυχιακού μαθήμα-
τος υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος, 
να καταθέσουν εγγράφως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
τη βαθμολογία. 

Βελτίωση Βαθμολογίας
Οι Μ.Φ. που έχουν επιτύχει σε κάποιο μάθημα μπορούν 

με αίτησή τους να ζητήσουν επανεξέταση στο μάθημα 
αυτό με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας του. Η αίτη-
ση κατατίθεται στη Γραμματεία πριν από την εξεταστική 
περίοδο, στην οποία προτίθενται να επανεξεταστούν. 
Σε περίπτωση επανεξέτασης ο τελικός βαθμός είναι το 
μέγιστο των δύο βαθμολογιών.

Άρθρο 14
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
- Επιβλέποντες/ουσες Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας

Ο/Η Μ.Φ. μπορεί να ζητήσει την έναρξη εκπόνησης 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μετά το πέρας 
τουλάχιστον δύο (2) διδακτικών εξαμήνων από την πρώ-
τη εγγραφή του/της στο Π.Μ.Σ. και υπό την προϋπόθεση 
ότι έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μεταπτυχιακά μαθήματα 
που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 37,5 ECTS.

Με την έναρξη του εξαμήνου κατά το οποίο θα εκπο-
νηθεί η εργασία, ο/η Μ.Φ. υποβάλλει αίτηση στην οποία 
αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της Διπλωματι-
κής Εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα, 
η προτεινόμενη γλώσσα σύνταξης και επισυνάπτεται 
περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, στη Γραμματεία 
του Π.Μ.Σ. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. προωθεί την αίτηση 
στη Σ.Ε.

14.1 Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Η Σ.Ε. ύστερα από την αίτηση του/της ενδιαφερόμε-

νου/ης στην οποία αναγράφεται, ο προτεινόμενος τίτ-
λος της Διπλωματικής Εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η 
επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προ-
τεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα 
αυτής και συγκροτεί την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή 
για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας 
είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα (άρθρο. 34, παρ. 4 του ν. 
4485/2017). Η Σ.Ε. υποχρεούται να ενημερώσει για τις 
αποφάσεις της τη Συνέλευση.

Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει 
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με 
το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας 
άσκησης καθηκόντων επίβλεψης επί μακρό χρονικό διά-
στημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η Σ.Ε., δύναται 
να προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην 
αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους 
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν αίτησης 
του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας και γνώμη του/

της προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας ή Μέλους. 
Η Σ.Ε. υποχρεούται να ενημερώσει για τις αποφάσεις 
της, τη Συνέλευση.

Στην αρχή κάθε εξαμήνου κάθε διδάσκων/ουσα του 
Τμήματος προτείνει θέματα μεταπτυχιακών διπλωματι-
κών εργασιών. Τα θέματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του Π.Μ.Σ.

Ο/Η επιβλέπων/ουσα της Μεταπτυχιακής Διπλωματι-
κής Εργασίας μπορεί να είναι Μέλος Δ.Ε.Π. Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ 
βαθμίδας ή άλλη κατηγορία διδασκόντων που διδάσκει 
στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή του Π.Α., σύμφωνα πάντα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017. Τα λοιπά 
δύο (2) μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μπο-
ρεί να είναι όλες οι κατηγορίες διδασκόντων/ουσών που 
δύναται να αναλάβουν αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε 
Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.

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

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είναι μία συν-
θετική ή ερευνητική εργασία με πρωτότυπο χαρακτήρα 
και εκπονείται μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο 
από ένα (1) διδακτικό εξάμηνο από τη στιγμή που η αίτη-
ση του ενδιαφερόμενου Μ.Φ. εγκριθεί από τη Συνέλευση 
του Τμήματος.

Ο τρόπος συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές που 
περιλαμβάνονται σε απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Ο σχεδιασμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας κάθε φοιτητή/τριας γίνεται με ευθύνη του/της 
επιβλέποντος/ουσας. Σημειώνεται επίσης ότι με ευθύνη 
του/της επιβλέποντος/ουσας και του/της Μ.Φ. όλες οι 
μεταπτυχιακές εργασίες θα πρέπει να αποδέχονται τις 
αρχές Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας και ηθικής της έρευ-
νας του Ιδρύματος.

14.2  Γλώσσα συγγραφής (άρθρο 32, παρ. 2, περιπτ. στ’ 
του ν. 4485/2017)

Η γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας μπορεί πλήν της ελληνικής να είναι και 
η αγγλική.

14.3  Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
(άρθρο 34, παρ.4 του ν. 4485/2017)

Για να εγκριθεί η εργασία, ο/η Μ.Φ. οφείλει να την υπο-
στηρίξει ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
(άρθρο 34, παρ. 4 του ν. 4485/2017). Ο τρόπος παρουσί-
ασης της Μ.Δ.Ε. περιλαμβάνει συνδυασμό ηλεκτρονικού 
εποπτικού μέσου και πίνακα. Η αξιολόγησή της βασίζεται 
στα εξής κριτήρια:

• Ποιότητα της εργασίας (εισαγωγή, θεωρητικό υπό-
βαθρο/ανασκόπηση βιβλιογραφίας, μεθοδολογία, απο-
τελέσματα, συζήτηση/συμπεράσματα, εύρος θέματος) 
και βαθμός εκπλήρωσης των στόχων της όπως αυτοί 
αποτυπώνονται στην εισαγωγή της εργασίας.

• Μορφοποίηση και βιβλιογραφικές αναφορές, οργά-
νωση και συνοχή, ύφος και ορθότητα γραπτού λόγου.

• Γραπτή ή/και προφορική παρουσίαση.
Μετά το πέρας της περιόδου συγγραφής της Μεταπτυ-

χιακής Διπλωματικής Εργασίας και έπειτα από τη σύμ-
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φωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας, οι φοιτητές/
τριες παραδίδουν ηλεκτρονικώς ή εντύπως αντίτυπό της 
στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι 
η κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασί-
ας στα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται του-
λάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την προγραμματισμένη 
εξέταση-παρουσίαση. Σε αντίθετη περίπτωση, τα μέλη 
της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα παρα-
πομπής της εξέτασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι Μ.Φ. υποχρεούνται επίσης να καταθέσουν στη 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. πριν την υποστήριξη, υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία θα αναφέρουν τα ακόλουθα: «Είμαι 
συγγραφέας αυτής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας και κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προ-
ετοιμασία της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέ-
ρεται 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 προετοιμάστη-
κε 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.

Ακολουθείται η εξής διαδικασία (απόφαση της υπ’ 
αριθμ. 10/05.11.2015/θέμα 2.1.8 Συνεδρίασης της Συ-
γκλήτου):

Α) Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει για 
την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας. Συνεδριάζει νο-
μίμως, μόνο όταν παρευρίσκονται και τα τρία Μέλη της 
(εδάφιο 5 παρ. 1 άρθρο 14 ν.2690/1999). Σε περίπτωση 
δε που σε αυτήν μετέχουν Εξωτερικά Μέλη (Μέλη άλλων 
Τμημάτων του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ), δίνεται η δυνατότη-
τα τηλεδιάσκεψης για τη διευκόλυνση των Εξωτερικών 
Μελών (σχετική η υπ’ αριθμ. φ122.1/42/23076/β2/24-2-
2011, κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 433/17-3-2011, 
τ.Β΄)».

Κατά την ημέρα της συνεδρίασης, τα Μέλη της Τριμε-
λούς Επιτροπής ανταλλάσσουν απόψεις, υποβάλλουν 
ερωτήσεις στον εξεταζόμενο ή την εξεταζόμενη, ακο-
λούθως αποφαίνονται για τον τελικό αξιολογικό βαθ-
μό, συντάσσουν το σχετικό έντυπο αξιολογικής κρίσης, 
το υπογράφουν και σε επόμενο χρόνο το παραδίδουν 
στη Γραμματεία. Η ημέρα της εξέτασης καθορίζεται από 
την Τριμελή Επιτροπή. Για την έγκριση της Μεταπτυχια-
κής Διπλωματικής Εργασίας απαιτείται σωρευτικά: α) η 
σύμφωνη γνώμη των 2/3 των Μελών της Επιτροπής και 
β) ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών μελών της 
επιτροπής να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του πέντε (5). Η 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται από 
μηδέν (0,00) έως δέκα (10,00).

Β) Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία υποστηρί-
ζεται δημόσια κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περι-
όδων των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. Οι 
εξεταστικές περίοδοι των μεταπτυχιακών διπλωματι-
κών εργασιών αρχίζουν δεκαπέντε (15) ημερολογιακές 
ημέρες πριν και λήγουν δεκαπέντε (15) ημερολογιακές 
ημέρες μετά τις επίσημες εξεταστικές περιόδους όπως 
αυτές ανακοινώνονται από το Ίδρυμα. Επίσης απαιτείται 
υποχρεωτικά η παρουσία και των τριών (3) μελών της 
εξεταστικής επιτροπής την ώρα της εξέτασης-παρουσί-

ασης. Ένα από τα τρία μέλη είναι ο/η Επιβλέπων/ουσα 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Η απόφαση της εξεταστικής επιτροπής κατατίθεται 
εγγράφως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και είναι πλήρως 
αιτιολογημένη όταν είναι απορριπτική.

Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργα-
σία, μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που 
προτείνει η Επιτροπή, και πριν την καθομολόγηση του 
φοιτητή ή της φοιτήτριας κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη 
του Π.Α. σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαδικτυακής 
Πύλης της Βιβλιοθήκης και αναρτάται στον ιστότοπο της 
οικείας Σχολής (άρθρο 34, παρ. 5 του νόμου 4485/2017). 
Ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο κατατίθεται στη Γραμματεία 
του Π.Μ.Σ.

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης δίνεται η δυνατό-
τητα στο/στη Μ.Φ., μέσα στο πολύ τρεις (3) εβδομάδες, 
είτε να την υποβάλει εκ νέου βελτιωμένη σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις της εξεταστικής επιτροπής είτε να αιτηθεί 
εκ νέου την εκπόνηση άλλης Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας.

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή, 
ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλείεται από τη 
χορήγηση του Δ.Μ.Σ.

Άρθρο 15
Πρακτική Άσκηση

Στο Π.Μ.Σ. δεν προβλέπεται πρακτική άσκηση.
Ο Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. εγκρίνει την υποβολή 

υποψηφιότητας συμμετοχής φοιτητή/τριας σε προγράμ-
ματα Erasmus+ στα οποία τυχόν συμμετέχει το ίδρυμα.

Άρθρο 16
Τελικός Βαθμός

Ο τελικός βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους 
βαθμούς σε μαθήματα συνολικού βάρους 60 ECTS με 
την υψηλότερη βαθμολογία και τον βαθμό της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας με 30 ECTS.

Ο αλγόριθμος βάσει του οποίου υπολογίζεται ο τελικός 
βαθμός του Δ.Μ.Σ. είναι:

 

όπου αi οι βαθμοί των τρίωρων μαθημάτων από τα 
οποία τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα της ομάδας 
Α (ομάδας Β) και τουλάχιστον ένα (1) μάθημα της ομά-
δας Β (ομάδας Α) για την Θεωρητική (Εφαρμοσμένη) 
κατεύθυνση, γj οι βαθμοί από τα μαθήματα της ομάδας 
Δ1, δk οι βαθμοί από τα μαθήματα της ομάδας Δ2 και β 
ο βαθμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 
Τα m, n, p ≤ 3 είναι οι μέγιστοι αριθμοί μαθημάτων από 
κάθε ομάδα. Ο τελικός βαθμός στρογγυλοποιείται στο 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, αναγράφεται πάνω στο έντυπο 
του Δ.Μ.Σ. και περιέχεται σε κάθε βεβαίωση αναλυτικής 
βαθμολογίας που χορηγεί η Γραμματεία του Προγράμ-
ματος.

Άρθρο 17
Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος/ουσας από 
τους Μ.Φ., οι οποίοι/ες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
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στο εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας του 
Ιδρύματος, με τη λήξη κάθε μαθήματος αξιολογούν συ-
νολικά το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο 
διδασκαλίας, τα προτεινόμενα συγγράμματα κ.τ.λ. (άρ-
θρο 44, παρ. 1 του ν. 4485/2017).

Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερ-
χόμενου Διευθυντή/τριας, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και 
των λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., με στόχο την 
αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού, την βελτιστοποίηση των 
υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κα-
τατίθεται στο Τμήμα ( άρθρο 44, παρ.2 του ν. 4485/2017). 
Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας απο-
στέλλεται αμελλητί στα μέλη της Ε.Σ.Ε. (άρθρο 44, παρ. 5 
του ν. 4485/2017).

Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης 
της ποιότητας με ευθύνη της ΑΔΙΠ, οι οποίες προβλέπο-
νται στο ν. 4009/2011 (Α’ 189), εξωτερική ακαδημαϊκή 
αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. κάθε Σχολής, διενεργεί εξαμελής 
Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.). (άρθρο 
44, παρ. 3 του ν. 4485/2017).

Έχει θεσπιστεί στο Ίδρυμα η ακόλουθη διαδικασία τα-
κτικής εσωτερικής αλλά και εξωτερικής αξιολόγησης: Οι 
φοιτητές/τριες με τη λήξη κάθε μαθήματος αξιολογούν 
συνολικά το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο 
διδασκαλίας, τα προτεινόμενα συγγράμματα μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Π.Α. Σύμφωνα 
με τη συγκεκριμένη διαδικασία, οι φοιτητές/τριες λαμ-
βάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) με τη λίστα των 
μαθημάτων που έχουν δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο. 
Κάθε μάθημα είναι ένας σύνδεσμος (link) προς το ερω-
τηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος. Η συλλογή και η 
διαχείριση των ερωτηματολογίων του φοιτητικού δυ-
ναμικού υλοποιείται σε ένα μοντέρνο, φιλικό και ασφα-
λές ηλεκτρονικό περιβάλλον, το οποίο διασφαλίζει την 
απαραίτητη ανωνυμία.

Στο πληροφοριακό σύστημα έχουν πρόσβαση ο/η Δι-
ευθυντής/τρια και όλοι οι Διδάσκοντες/ουσες των Π.Μ.Σ. 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς μέσω αυτού έχουν 
διαρκή ενημέρωση για τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων τους.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά τριετία) και με ευ-
θύνη του/της Διευθυντή/τριας του Π.Μ.Σ. συλλέγονται 
στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση του προγράμ-
ματος μαθημάτων και του περιεχομένου τους μεταξύ 
του οικείου Π.Μ.Σ. και άλλων αντίστοιχων Π.Μ.Σ. που 
προσφέρονται από Ιδρύματα του εσωτερικού και εξω-
τερικού γνωστά για την πρωτοπορία τους.

Άρθρο 18
Πόροι και δαπάνες - Τέλη φοίτησης - υποτροφίες 
και βραβεία

18.1 Πόροι (άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4485/2017)
Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρχεται 

από:

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζό-
μενων του φορέων (άρθρο 43, ν. 4485/2017),

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στο άρθρο 14, παρ. 1, περίπτ. α΄ του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία (άρθρο 37, παρ. 1 του 

ν. 4485/2017).
18.2 Τέλη φοίτησης (άρθρο 35 του ν. 4485/2017)
Το Π.Μ.Σ. δεν προβλέπει τέλη φοίτησης.
18.3 Υποτροφίες και βραβεία
Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών 

βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές/τριες πλή-
ρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης 
στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα 
δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών 
και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων 
(άρθρο 35, παρ. 4 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 19
Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. έχει την ιστοσελίδα του στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα. Η επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ενη-
μερώνεται διαρκώς και παρέχει όλες τις πληροφορίες 
του Προγράμματος. Αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέ-
ρωσης των Μ.Φ. Στην ιστοσελίδα αναρτώνται:

• ο Κανονισμός των Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα 
περιγράμματα των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.,

• το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Π.Μ.Σ. που περιλαμ-
βάνει: την έναρξη και λήξη των διδακτικών περιόδων, 
τις εβδομάδες εκπαιδευτικών αναγκών, την περίοδο δη-
μόσιας υποστήριξης των μεταπτυχιακών διπλωματικών 
εργασιών, το χρονικό πλαίσιο κατάθεσης βαθμολογιών 
από τους διδάσκοντες/ουσες, τις περιόδους εξετάσεων 
και τις αργίες,

• τα προσφερόμενα μαθήματα για το τρέχον ακαδη-
μαϊκό έτος,

• το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για κάθε 
ακαδημαϊκό εξάμηνο,

• τις προκηρύξεις για υποβολή αιτήσεων στο Π.Μ.Σ.,
• τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων του Π.Μ.Σ.,
• τις ημερομηνίες εγγραφής των Μ.Φ. και τη δήλωση 

μαθημάτων,
• τις ανακοινώσεις αναβολής και αναπλήρωσης μα-

θημάτων,
• τα θέματα των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργα-

σιών,
• τον τρόπο συγγραφής των μεταπτυχιακών διπλωμα-

τικών εργασιών.
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Άρθρο 20
Καθομολόγηση και Απονομή Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών

20.1 Καθομολόγηση
(Σχετικά με το κείμενο καθομολόγησης των αποφοί-

των του Π.Μ.Σ. βλέπετε Παράρτημα)
20.2 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Σπουδές στα Μαθηματικά» 

απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
στις εξής ειδικεύσεις:

1 «Θεωρητικά Μαθηματικά»,
2 «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά». Το Δ.Μ.Σ. είναι δημό-

σιο έγγραφο.
Ο τύπος του καθορίστηκε σύμφωνα με την απόφαση 

της υπ’ αριθμ. 95/09.03.2018 (θέμα 5.1)
Συνεδρίασης της Συγκλήτου. Υπογράφεται από τον/

την Πρύτανη/ι, τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και τον/
την Γραμματέα του Τμήματος ή τους/τις νόμιμους/ες 
Αναπληρωτές/τριες τους.

(Σχετικά με τον τύπο του απονεμόμενου τίτλου σπου-
δών σε Π.Μ.Σ., βλέπετε Παράρτημα -2-).

Στον/ην απόφοιτο/η του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, 
πριν από την απονομή, βεβαίωση ότι έχει περατώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμματος.

Ο/Η κάτοχος Δ.Μ.Σ. δικαιούται να πάρει δωρεάν δυο 
(2) αντίγραφα του Διπλώματος καθώς και Παράρτημα 
Διπλώματος.(βλέπετε παρακάτω περιπτ. - 20.3-)

Το Δ.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται και σε Περγαμηνή, αν 
τούτο ζητηθεί από τον ίδιο/ια με την καταβολή της αξίας 
της η οποία καθορίζεται κάθε φορά αρμοδίως.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν 
ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις ακαδημαϊκές υπο-
χρεώσεις του Προγράμματος και να έχουν ολοκληρώσει 
τυχόν υποχρεώσεις τους προς τη Φοιτητική Μέριμνα και 
τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

20.3 Παράρτημα Διπλώματος
Σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του ν. 3374/2005 και 

την υπουργική απόφαση Φ5/89656/Β3/13-8-2007 (ΦΕΚ 
1466/13-8-2007 τ.Β΄) τα Π.Μ.Σ. οφείλουν να οργανώνο-
νται με βάση το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων.

Ως εκ τούτου, στα Δ.Μ.Σ. που χορηγούνται από το Π.Α. 
επισυνάπτεται υποχρεωτικά το προβλεπόμενο Παράρ-
τημα Διπλώματος το οποίο αποτελεί επεξηγηματικό έγ-
γραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το 
επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχό-
μενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκλη-
ρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο 
τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων 
που χορηγούν τα Ιδρύματα. Το εν λόγω έγγραφο εκδίδε-
ται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση 
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

20.4 Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η καθομολόγηση και απονομή των Δ.Μ.Σ γίνεται δημό-

σια σε ειδική τελετή ενώπιων των Πρυτανικών Αρχών και 
του/της Προέδρου του Τμήματος ή του/της Αναπληρω-
τή/τριας του και συγχρόνως με την απονομή των πτυχίων 
του α’ κύκλου σπουδών του Τμήματος. Κατά την τελετή 
οι απόφοιτοι και απόφοιτες του Π.Μ.Σ. προηγούνται των 

πτυχιούχων του Τμήματος. Τα ονόματα των διπλωμα-
τούχων εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, 
που διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 
προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ. (άρθρο 31, παρ. 
3 του ν. 4485/2017). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυνα-
μίας φυσικής παρουσίας για σοβαρούς λόγους υγείας, 
δύναται να τροποποιηθεί η διαδικασία καθομολόγησης/
απονομής διπλώματος αποκλειστικά και μόνο με από-
φαση του/της Πρυτάνεως του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/19-1-2017, θέμα 7.4 
Απόφαση της Συγκλήτου, ή όπως κάθε φορά ισχύει, δί-
νεται η δυνατότητα πραγματοποίησης καθομολόγησης 
και απονομής του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών 
σε αποφοίτους/ες προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπου-
δών του Ιδρύματος που διαμένουν αποδεδειγμένα στο 
εξωτερικό, ενώπιον των ελληνικών, πρεσβευτικών και 
προξενικών αρχών.

Άρθρο 21
Ανάκληση Τίτλου

Δ.Μ.Σ. που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να ανακληθεί ή 
ακυρωθεί αν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή 
της απόκτησής του οι εκ του νομικού και θεσμικού πλαι-
σίου προϋποθέσεις κτήσης του. Η ανάκληση ή ακύρω-
ση γίνεται μετά από απόφαση της οικείας Συνέλευσης η 
οποία κοινοποιείται στον/στην Πρύτανη/ι του Ιδρύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: 
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 22
Άλλες Ρυθμίσεις

22.1 Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-

γκών του Π.Μ.Σ., οι Μ.Φ. έχουν πρόσβαση στην υλικοτε-
χνική υποδομή του αντίστοιχου Τμήματος και συνολικά 
του Πανεπιστημίου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθε-
σία και τους Κανονισμούς του Ιδρύματος (Βιβλιοθήκη, 
Εργαστήρια κ.λπ.).

22.2 Διοικητική Υποστήριξη του Προγράμματος
Η γραμματειακή κάλυψη του Π.Μ.Σ. γίνεται από το 

υπάρχον μόνιμο Προσωπικό του Τμήματος.
22.3 Βραβεία Αριστείας
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει θεσπίσει Βραβεία Αρι-

στείας για Μ.Φ., τα οποία προκηρύσσει περιοδικά και 
καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών πεδίων που 
θεραπεύει το Ίδρυμα. Σκοπός είναι η ενθάρρυνση ερευ-
νητικών προσπάθειών και σε μεταπτυχιακό επίπεδο οι 
οποίες οδηγούν είτε σε ανακοινώσεις σε αναγνωρισμένα 
διεθνή συνέδρια, είτε σε δημοσιεύσεις σε έγκριτα επι-
στημονικά περιοδικά με κριτές και οι οποίες συμβάλλουν 
καταλυτικά στην ανάδειξη του ερευνητικού χαρακτήρα 
του Ιδρύματος.

22.4  Νομοθεσία σχετική με θέματα φοιτητικής μέρι-
μνας

Σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 3 του ν. 4485/2017 
«Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές 
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του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος 
παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα Ιδρύ-
ματα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στους φοιτητές 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προ-
σβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη 
διδασκαλία.»

22.5 Θέματα Δεοντολογίας
Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες εκπονού-

νται αποκλειστικά από τους/τις Μ.Φ. Οι αναφορές σε 
έργα άλλων συγγραφέων πρέπει να τυγχάνουν ανάλο-
γης παραπομπής και να ακολουθούνται οι καθιερωμένοι 
κανόνες αξιοποίησης εξωτερικών πηγών στη συγγραφή 
επιστημονικών εργασιών. Σημειώνεται ότι η οποιαδή-
ποτε αντιγραφή έργου άλλου/ης συγγραφέα ή δημι-
ουργού θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα, 
αντίκειται στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. 
ν.2121/1993) και υπόκειται στις προβλεπόμενες ρυθμί-
σεις περί εννόμου προστασίας (άρθρα 63Α-66Δ).

Άρθρο 23
Ειδικές Διατάξεις

Οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με την οργάνωση και 
λειτουργία του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. που δεν καλύπτε-
ται από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με απο-
φάσεις των αρμόδιων οργάνων και όπου απαιτείται με 
τροποποίηση του Κανονισμού.

Άρθρο 24
Τελικές Διατάξεις

Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2 του ν. 4485/2017 
(Α’114) από 1/9/2018, το Τμήμα Μαθηματικών της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με 
έδρα τη Σάμο, κατατμείται στα Τμήματα:

α) Μαθηματικών και
β) Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομι-

κών Μαθηματικών,

στα οποία εντάσσονται οι υφιστάμενες κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος ομώνυμες Eισαγωγικές 
Kατευθύνσεις του Τμήματος Μαθηματικών. Η έναρξη 
της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων που προ-
κύπτουν από την κατάτμηση, καθώς και η εισαγωγή των 
πρωτοετών φοιτητών, ορίζονται από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019. Ο παρών κανονισμός θα εξακολουθήσει να 
ισχύει και μετά από 1/9/2018, ενώ η Συνέλευση του ανα-
συσταθέντος Τμήματος Μαθηματικών δύναται να προβεί 
στις αναγκαίες τροποποιήσεις του παρόντος, εφόσον 
κριθεί σκόπιμο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα 1. Συντομογραφίες

Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) 
Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπκό (Ε.Τ.Ε.Π.) 
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.) 
Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) 
Μεταπτυχιακός/ή/οί/ες Φοιτητής/τρια/ές/τριες (Μ.Φ) 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Π.Α.)
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)

Παράρτημα 2. Δίπλωμα Π.Μ.Σ.

Παράρτημα 3. Καθομολόγηση διπλωματούχου 
Π.Μ.Σ. (Απόφαση της υπ’ αριθμ. 21/19.1.2017 
Συνεδρίασης της Συγκλήτου)    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ : ….

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.:  ……

O/H…(ονοματεπώνυμο) 

του ..(πατρώνυμο) και της …(μητρώνυμο) 

από τ… (πόλη γέννησης)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

ΤΗΝ ……..(ημερομηνία ανακήρυξης)

ΜΕ ΒΑΘΜΟ   …..

(Χαρακτηρισμός)
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(Πόλη Πανεπιστημιακής Μονάδας), (ημερομηνία ορκωμοσίας)

Ο/Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ/ΙΣ           Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ       

                                                             ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                                                    

          ………………….               …………………..              ………………………….

  (υπογραφή/ονοματεπώνυμο)     (υπογραφή/ονοματεπώνυμο)         (υπογραφή/ονοματεπώνυμο) 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ41878 Τεύχος Β’ 3331/10.08.2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ : ….

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.:  ……

O/H…(ονοματεπώνυμο) 

του ..(πατρώνυμο) και της …(μητρώνυμο) 

από τ… (πόλη γέννησης)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

ΤΗΝ ……..(ημερομηνία ανακήρυξης)

ΜΕ ΒΑΘΜΟ   …..

(Χαρακτηρισμός)
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(Πόλη Πανεπιστημιακής Μονάδας), (ημερομηνία ορκωμοσίας)

Ο/Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ/ΙΣ           Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ       

                                                             ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                                                    

          ………………….               …………………..              ………………………….

  (υπογραφή/ονοματεπώνυμο)     (υπογραφή/ονοματεπώνυμο)         (υπογραφή/ονοματεπώνυμο) 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ41880 Τεύχος Β’ 3331/10.08.2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κάτοχος από σήμερα του Διπλώματος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Σπουδές στα Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στο όνομα της τιμής και της συνείδησής μου καθομολογώ, ενώπιον του/της 
Πρύτανη/εως του Πανεπιστημίου, του/της Προέδρου του Τμήματος, του/της 
Διευθυντή/τριας του ΠΜΣ, της ακαδημαϊκής κοινότητας του Αιγαίου και της κοινωνίας, 
ότι θα θεραπεύω την επιστήμη, θα επιδιώκω την προαγωγή και την αρτιότητα της 
επιστημονικής γνώσης με ευρύνοια και κριτικό πνεύμα, με αίσθημα ευθύνης και 
ελεύθερο φρόνημα, σύμφωνα με τις αρχές και τις γνώσεις που διδάχθηκα στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Κατά τη σταδιοδρομία μου, θα ασκώ τα δικαιώματα και θα εκπληρώνω τις υποχρεώσεις 
που συνεπάγεται η ιδιότητα του/της διπλωματούχου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με 
ευσυνειδησία, ήθος, αξιοπρέπεια, όπως επιτάσσουν η επιστημονική δεοντολογία και η 
ακαδημαϊκή ελευθερία.

Θα συνυπηρετώ την προσωπική μου πρόοδο και την κοινωνική ευημερία. 

Θα αποφεύγω κάθε άδικη και άνομη πράξη, θα προασπίζω τη  δημοκρατία, την 
ελευθερία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη. 

Θα υπερασπίζομαι πάντοτε τα δικαιώματα των συνανθρώπων μου  και θα ενεργώ  με 
γνώμονα το σεβασμό της φύσης. 

Θα προσβλέπω ως ενεργός/ή και δημιουργικός/ή πολίτης και επιστήμονας σε μια 
κοινωνία δίχως έμφυλες, φυλετικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και 
πολιτικές διακρίσεις και διαχωρισμούς. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 11 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02033311008180024*
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