
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. 18327 
   Τροποποίηση της απόφασης της υπ΄αρ. 105 (επα-

ναληπτική)/6-7-2018 έκτακτης συνεδρίασης της 

Συγκλήτου με θέμα: Κανονισμός Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σπουδές στα Μα-

θηματικά», Τμήμα Μαθηματικών, Μονοτμηματι-

κή Σχολή Θετικών Επιστημών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 13/17-9-2020) 

 Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τo π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 
(Α΄ 31), το άρθρο 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με 
τα άρθρα 46 έως 49 του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220) και με 
τα άρθρα 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» 
(ν. 2690/1999 Α΄45).

2. Την περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 13 και τα άρθρα 
30 έως και 37, 45 και 85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

3. Την προφορική εισήγηση της Αντιπρυτάνισσας 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, 
σε συνέχεια της απόφασης της υπ΄ αρ. 13/10-9-2020 
έκτακτης συνεδρίασης της συνέλευσης του Τμήματος 
Μαθηματικών, θέμα 3.2.1.: «Τροποποίηση άρθρων του 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. "Σπου-
δές στα Μαθηματικά"».

4. Την υπ’ αρ. 2757/27-4-2018 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συν. 34/25-4-2018) με 
θέμα «Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Σπουδές στα Μαθηματικά», Τμήμα 
Μαθηματικών, Μονοτμηματική Σχολή Θετικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β΄ 1679).

5. Την υπ’ αρ. 6279/11-7-2018 απόφαση Συγκλήτου 
(αρ. εκτ. συνεδρ. 105(επαναληπτική)/6-7-2018) με θέμα 
«Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με 

τίτλο «Σπουδές στα Μαθηματικά», Τμήμα Μαθηματικών, 
Μονοτμηματική Σχολή Θετικών Επιστημών» (Β΄ 3331).

6. Την υπ΄ αρ. 1030/1-2-2019 απόφαση Συγκλήτου 
(αρ. συνεδρίαση 04/20-12-2018) με θέμα: Τροποποίη-
ση της υπ’αρ. 105/6-7-2018 έκτακτης συνεδρίασης της 
Συγκλήτου θέμα 3.1 «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σπουδές στα Μαθηματικά», 
Τμήμα Μαθηματικών, Μονοτμηματική Σχολή Θετικών 
Επιστημών (Β΄ 530).

7. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 13/17-9-2020 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου θέμα 10.2. «Τροποποίηση της απόφα-
σης της υπ΄ αρ. 105(επαναληπτική)/6-7-2018 έκτακτης 
συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα: Κανονισμός Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σπουδές στα 
Μαθηματικά», Τμήμα Μαθηματικών, Μονοτμηματική 
Σχολή Θετικών Επιστημών».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα, 
αποφασίζει και εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης 
της υπ΄ αρ. 105(επαναληπτική)/6-7-2018 έκτακτης συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα: Κανονισμός Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σπουδές στα 
Μαθηματικά», Τμήμα Μαθηματικών, Μονοτμηματική 
Σχολή Θετικών Επιστημών» (Β΄ 3331), σύμφωνα με την 
εισήγηση της υπ΄ αρ. 13/10-9-2020 έκτακτης συνεδρία-
σης της συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών θέμα 
3.2.1, ως προς τα άρθρα 10.1.1., 10.1.2, 10.5. και 10.8, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών

10.1 Πρόγραμμα μαθημάτων (παρ. 2 του άρθρου 32 
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. 
Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδη-
μαϊκού έτους.

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(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.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων περιλαμ-
βάνει 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-Χρηματο-
οικονομικών Μαθηματικών» (Σ.Α.Χ.Μ.).Τα μαθήματα που 
προσφέρονται από το Σ.Α.Χ.Μ. πιστώνονται με 7.5 ECTS.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

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 Μεταπτυχιακή Άλγεβρα 7.5

Α5 Θεωρία Ομάδων 7.5

Α6 Μέτρο και Πιθανότητες 7.5

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 Μέθοδοι Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών 7.5

Β2 Δυναμικά Συστήματα 7.5

Β3 Μαθηματικά Μοντέλα στις Φυσικές
Επιστήμες 7.5

Β4 Μαθηματική Φυσική 7.5

Β5 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 7.5

Β6 Στατιστική* 7.5

Β7 Στοχαστική Μοντελοποίηση 7.5

Β8 Αριθμητική Ανάλυση 7.5

Β9 Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά* 7.5

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

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 

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
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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

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται με 
φυσική παρουσία. Προβλέπεται ωστόσο η δυνατότητα 
συνδυασμού διδακτικών μεθόδων δια ζώσης (σε πο-
σοστό τουλάχιστον 50%) και με μέσα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης (σε ποσοστό έως 50%), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 
μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και σχετική από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Το πρόγραμμα των 
προσφερόμενων μαθημάτων διαρθρώνεται με τέτοιο 
τρόπο ώστε κάθε ακαδημαϊκό έτος να διδάσκονται 
υποχρεωτικά τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα από 
την ομάδα Α και υποχρεωτικά τουλάχιστον τέσσερα (4) 
μαθήματα από την ομάδα Β. Τα μαθήματα των ομάδων 
Γ και Δ αποτελούν μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Λαμ-
βάνοντας υπόψη τον προηγούμενο περιορισμό, οι Μ.Φ. 
είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τόσα μαθήματα ώστε κάθε 
εξάμηνο να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 30 ECTS αλλά 
όχι περισσότερες από 45 ECTS. Πριν την έναρξη κάθε 
ακαδημαϊκού έτους η Συνέλευση του Τμήματος αποφα-
σίζει για τα προσφερόμενα μαθήματα που θα διδαχθούν 
το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και σχετική ανακοίνωση 
αναρτάται 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 διαφορίσιμης συνάρτησης. Εφαπτό-

μενος χώρος. Εφαπτόμενη δέσμη.
Διανυσματικά πεδία. Ολοκληρωτικές καμπύλες.
Ομάδες Lie. Ορισμοί/Παραδείγματα. Ο εφαπτόμενος 

χώρος στο ουδέτερο στοιχείο. Η Άλγεβρα Lie μιας ομά-
δας Lie. Αριστερά αναλλοίωτα διανυσματικά πεδία.

Μονοπαραμετρικές υποομάδες. Η εκθετική απεικόνι-
ση. 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: Ορισμοί/Ιδιότητες. 

Ημιαπλές Άλγεβρες Lie. Τα θεωρήματα Engel και Lie. 
Η μορφή Killing. Οι κλασσικές Άλγεβρες Lie.
Α2. Διαφορική Γεωμετρία
Σύντομη επανάληψη από γραμμική άλγεβρα, τοπολο-

γία και διαφορικό λογισμό.
Διαφορίσιμες πολλαπλότητες ορισμοί και παραδείγ-

ματα, πραγματικός προβολικός χώρος, διαφορίσιμες 

απεικονίσεις, εφαπτόμενος χώρος, διαφορικό απεικό-
νισης, καμπύλες σε πολλαπλότητες, εφαπτόμενη δέσμη, 
διανυσματικά πεδία. Το θεώρημα αντίστροφης συνάρ-
τησης στις πολλαπλότητες, εμβαπτίσεις, εμφυτεύσεις, 
υποπολλαπλότητες,, θεώρημα Whitney. Γινόμενο Lie.

Πολλαπλότητες Riemann, γραμμικές συνοχές.
A3. Θεωρία Τελεστών
Γεωμετρία των χώρων Hilbert. Η άλγεβρα των γραμ-

μικών τελεστών.
Άλγεβρες Banach, το φάσμα, μεταθετικές άλγεβρες 

Banach, Θεώρημα Gelfand-Mazur.
Μεταθετικές C*-άλγεβρες, Θεώρημα Gelfand-Naimark, 

αναπαραστάσεις C*-αλγεβρών, η κατασκευή GNS.
A4. Μεταπτυχιακή 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, προβολι-
κά και ενθετικά (injective) πρότυπα, Hom και δυϊκότητα.

Δακτύλιοι και πρότυπα Noether, επεκτάσεις δακτυλίων, 
Dedekind domains, Θεώρημα Hilbert (Nullstellensatz)

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, γε-
ωμετρικοί αυτομορφισμοί). 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
Διανυσματικοί χώροι με νόρμα, γραμμικοί τελεστές, 

γραμμικά συναρτησιακά, χώροι Banach (Θεωρήμα-
τα: Πλήρωσης ενός διανυσματικού χώρου με νόρμα, 
Hahn-Banach και μερικές από τις πολλές συνέπειές 
του, Κατηγορίας του Baire, Banach-Steinhaus, Ανοικτής 
Απεικόνισης, Αντίστροφης Απεικόνισης, Κλειστού Γρα-
φήματος, Συστολικής Απεικόνισης). Διαχωρίσιμοι χώροι. 
Δυικότητα. Ασθενείς Τοπολογίες και Θεώρημα Alaoglou. 
Παραδείγματα κλασικών χώρων Banach. Χώροι Hilbert 
(εσωτερικό γινόμενο, ορθογώνια συστήματα, διαδικασία 
Gram-Schmidt, βασικές γεωμετρικές ιδιότητες, ανισότη-
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τα Bessel, ταυτότητα Parseval, Θεώρημα Αναπαράστα-
σης του Riesz).

A8. Τοπολογία
Τοπολογικοί χώροι. Βάσεις και υποβάσεις. Σύγκλιση 

και συνέχεια, δίκτυα. Υπόχωροι.
Γινόμενα. Διαχωριστικά αξιώματα. Λήμμα Urysohn 

και το Θεώρημα Tietze. Τα αξιώματα αριθμησιμότητας. 
Μετρικοί χώροι και μετρικοποιησιμότητα. Συμπάγεια, 
το Θεώρημα Tychonoff, έννοιες συναφείς προς τη συ-
μπάγεια. Θεώρημα μετρικοποιησιμότητας του Urysohn.

A9. Αλγεβρική Τοπολογία
Συνδυαστικά Σύμπλοκα, Ομοτοπία, Ιδιόμορφη Ομο-

λογία, Αλυσιδωτά Σύμπλοκα, Συνδυαστική Ομολογία, 
MayerVietoris, υπολογισμοί, εφαρμογές.

Ομάδα Β (κατεύθυνση «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»)
Β1. Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Βασικά 

στοιχεία ασυμπτωτικής ανάλυσης. H επαναληπτική μέ-
θοδος επίλυσης μη γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων. 
Η μέθοδος κανονικών διαταραχών επίλυσης αλγεβρι-
κών και διαφορικών εξισώσεων. Η μέθοδος Poincare-
Lindstedt. H μέθοδος των ιδιαζουσών διαταραχών. Θε-
ωρία συνοριακού στρώματος. Η προσέγγιση WKB.

Ασυμπτωτικά αναπτύγματα ολοκληρωμάτων και το 
λήμμα του Watson. Τεχνικές επιτάχυνσης της σύγκλισης 
σειρών. Θεωρία και τεχνικές προβλημάτων ιδιοτιμών.

Λύσεις ομοιότητας στις μερικές διαφορικές εξισώσεις.
Β2. Δυναμικά Συστήματα Βαθμωτές διαφορικές εξι-

σώσεις (ύπαρξη και μοναδικότητα-έκρηξη λύσεων). Ροή 
βαθμωτής διαφορικής εξίσωσης. Ευστάθεια σημείων 
ισορροπίας-πορτραίτο φάσεων για τη βαθμωτή διαφο-
ρική εξίσωση. Εξάρτηση από παραμέτρους (παραδείγ-
ματα από τη θεωρία διακλαδώσεων). Συστήματα στο 
επίπεδο (παραδείγματα απλών μαθηματικών μοντέλων). 
Αυτόνομα συστήματα στο επίπεδο. Θεώρημα ύπαρξης 
και μοναδικότητας.

Ροή αυτόνομου συστήματος. Γραμμικά συστήματα. 
Επίλυση γραμμικών συστημάτων με τη μέθοδο ιδιοτιμώ-
νιδιοδιανυσμάτων. Πορτραίτο φάσεων για τα γραμμικά 
συστήματα.

Ροή γραμμικού συστήματος. Μη-γραμμικά συστήμα-
τα (θεώρημα γραμμικοποίησης, αναλλοίωτοι υπόχωροι, 
θεωρήματα Hartman-Grobman, αναλλοίωτες πολλαπλό-
τητες, τοπολογικά συζυγή και τοπολογικά ισοδύναμα 
δυναμικά συστήματα). Η άμεση μέθοδος Lyapunov. 
Θεώρημα Cetaev. Συντηρητικά συστήματα δεύτερης 
τάξης. Πορτραίτο φάσεων συντηρητικών συστημάτων 
δεύτερης τάξης. Ομοκλινική και ετεροκλινική τροχιά. 
Περιοδικές τροχιές και οριακοί κύκλοι. Εισαγωγή στη δι-
ακλάδωση Hopf. Το θεώρημα κεντρικής πολλαπλότητας. 
Το θεώρημα Poincaré-Bendixson και οι εφαρμογές 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. 

Παραδείγματα μαθηματικών μοντέλων στις φυσικές 
επιστήμες. Μοντέλα για το φαινόμενο του θερμοκηπί-
ου. Πληθυσμιακά μοντέλα. Μοντελοποίηση Χημικών 
Αντιδράσεων κ.τλ.

Β4. Μαθηματική Φυσική
• Καταστάσεις ενός συστήματος, δυναμικοί νόμοι και 

παρατηρήσιμα μεγέθη στην Κλασική και Κβαντική Φυ-
σική. Ερμηνεία πειραματικών αποτελεσμάτων σύμφω-
να με την Κβαντομηχανική. Η αρχή της αντιστοιχίας και 
συνέπειες αυτής.

• Χώροι εσωτερικού γινομένου και χώροι με νόρμα. 
Ο χώρος Hilbert. Ορθογώνια συμπληρώματα και ευθέα 
αθροίσματα. Πλήρη ορθοκανονικά σύνολα και ακολου-
θίες. Τα πολυώνυμα Legendre, Hermite και Laguerre. 
Αναπαράσταση συναρτησοειδών σε χώρους Hilbert. 
Ο δυϊκός του χώρου Hilbert.

• Φραγμένοι τελεστές και οι έννοιες των Hilbert συζυ-
γών, αυτοσυζυγών, μοναδιαίων και κανονικών τελεστών.

• Μη φραγμένοι γραμμικοί τελεστές και οι έννοιες των 
Hilbert συζυγών, συμμετρικών, αυτοσυζυγών και μονα-
διαίων τελεστών. Ο πολλαπλασιαστικός τελεστής και ο 
τελεστής παράγωγος.

• Το φάσμα των τελεστών.
• Η αναγκαιότητα της Κβαντομηχανικής. Τα αξιώματα 

του Von Neumann.
• Το Θεώρημα του Ehrenfest. Οι αναπαραστάσεις των 

Schrödinger και Heisenberg. Μέση τιμή και διασπορά 
παρατηρήσιμων μεγεθών.

• Η αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg και συνέ-
πειες αυτής. Ανισότητα του Hardy και Κβαντομηχανική. 
Παραδείγματα.

• Ο κλασικός αρμονικός ταλαντωτής. Επίλυση του κβα-
ντικού αρμονικού ταλαντωτή: 

α) στο χώρο των θέσεων 
β) χρησιμοποιώντας τους τελεστές δημιουργίας και 

καταστροφής.
Αντιστοιχία με την κλασική θεωρία.
• Το Θεώρημα virial κλασικά και κβαντομηχανικά. 
Η εξίσωση συνέχειας.
• Επίλυση της εξίσωσης Schrödinger για δυναμικό με 

άπειρα τοιχώματα στις τρεις διαστάσεις και στον τόρο.
• Σκέδαση σωματιδίου από χρονοανεξάρτητο σκαλο-

πάτι και τετραγωνικό δυναμικό σε μία διάσταση.
• Φαινόμενο σήραγγας. Δέσμιες καταστάσεις και πη-

γάδια δυναμικών.
Β5. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
Βασικές έννοιες. Γραμμικές, σχεδόν-γραμμικές και ημι-

γραμμικές εξισώσεις 1ης τάξης.
Το πρόβλημα Cauchy και η επίλυσή του με τη μέθοδο 

των χαρακτηριστικών καμπυλών.
Γραμμικές εξισώσεις 2ης τάξης: ταξινόμηση (υπερβο-

λικές, παραβολικές, ελλειπτικές), παραδείγματα (κυμα-
τική 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.
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Β6. Στατιστική
Εκθετική οικογένεια κατανομών. H έννοια της σημεια-

κής εκτίμησης. Μέσο τετραγωνικό σφάλμα, αμεροληψία, 
(ελάχιστη) επάρκεια, πληρότητα. Αμερόληπτες εκτιμή-
τριες ομοιόμορφα ελάχιστης διασποράς. Πληροφορία 
Fisher. Ανισότητα Cramer-Rao.

Ancillarity και το θεώρημα του Basu. Εκτίμηση με τη 
μέθοδο των ροπών. Εκτίμηση με τη μέθοδο μέγιστης 
πιθανοφάνειας. Κεντρικό οριακό Θεώρημα, μέθοδος 
δέλτα, συνέπεια, ασυμπτωτική κανονικότητα και απο-
δοτικότητα, ασυμπτωτική σχετική αποδοτικότητα, ασυ-
μπτωτικές ιδιότητες εκτιμητριών μέγιστης πιθανοφάνει-
ας. Εκτίμηση με διάστημα.

Κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης με τη μέθο-
δο της αντιστρεπτής ποσότητας, ελάχιστου μήκους και 
ίσων ουρών. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων και έλεγ-
χοι σημαντικότητας. Το λήμμα Neyman-Pearson και 
ισχυρότατοι έλεγχοι. Η ιδιότητα του μονότονου λόγου 
πιθανοφανειών και ομοιόμορφα ισχυρότατοι έλεγχοι. 
Αμερόληπτοι και αμερόληπτοι ομοιόμορφα ισχυρότατοι 
έλεγχοι. Tο τεστ γενικευμένου πηλίκου πιθανοφανειών 
και ασυμπτωτική θεωρία.

Β7. Στοχαστική Μοντελοποίηση
Εισαγωγή στις Στοχαστικές Διαδικασίες. Βασικά Στοι-

χεία. Εξισώσεις Chapman-Kolmogorov. Μαρκοβιανές 
αλυσίδες σε διακριτό και σε συνεχή χρόνο. Διαδικασία 
Poisson. Διαδικασία Γεννήσεως-Θανάτου. Παραδείγματα. 
Εισαγωγή στο Στοχαστικό Δυναμικό Προγραμματισμό. 
Μαρκοβιανές Διαδικασίες Αποφάσεων σε διακριτό χρό-
νο.

Μοντέλα πεπερασμένου χρονικού ορίζοντα. Πολιτι-
κές και Στάσιμες Πολιτικές. Κριτήρια Βελτιστοποίησης. 
Ελαχιστοποίηση του συνολικού αναμενόμενου κόστους. 
Αποπληθωρισμένος Δυναμικός Προγραμματισμός. Μο-
ντέλα Άπειρου χρονικού ορίζοντα Raphson για την εύ-
ρεση των ριζών συστήματος μη-γραμμικών αλγεβρικών 
εξισώσεων.

Αναλυτικός και αριθμητικός υπολογισμός παραγώγων 
συναρτήσεων.

Ενότητα 2: Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (ΣΔΕ) και 
Προβλήματα Αρχικών Τιμών (ΠΑΤ). Ύπαρξη και μοναδι-
κότητα της λύσης στα ΠΑΤ. Μέθοδοι επίλυσης των ΠΑΤ 
(Euler, Trapezoidal, Adams-Bashforth, Adams-Moulton, 
Backwards differentiation, κ.τλ.). Η έννοια της συνέπειας. 
Η έννοια της ευστάθειας. Αριθμητική και μαθηματική 
ευστάθεια.

Χωρική και χρονική ευστάθεια. Δύσκαμπτες (stiff ) 
εξισώσεις. Μέθοδοι Runge-Kutta και Runge-Kutta-
Fehlberg.

Ενότητα 3: Προβλήματα συνοριακών τιμών σε ΣΔΕ. 
Μετατροπή και επίλυση ενός προβλήματος συνορια-
κών τιμών σε πρόβλημα αρχικών τιμών με τις μεθόδους: 
(α) επαλληλίας, (β) ημιγραμμικοποίησης, (γ) αναλλοίωτης 
ένταξης και (δ) σκόπευσης.

Επίλυση των προβλημάτων συνοριακών τιμών με τη 
μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών.

Ενότητα 4: Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΔΕ) ελλει-
πτικού, υπερβολικού και παραβολικού τύπου. Μέθοδοι 
αριθμητικής επίλυσης. Η μέθοδος των Πεπερασμένων 

Διαφορών. Χωρικοί τελεστές διαφορών και η μέθοδος 
των γραμμών. Ακρίβεια, ευστάθεια και σύγκλιση. Το Θε-
ώρημα ισοδυναμίας του Lax. To κριτήριο CFL (Courant- 
FriedrichsLewy). H συνθήκη von-Neumann για βαθμωτά 
μεγέθη ή μονοβηματικές φόρμουλες. H συνθήκη von-
Neumann για διανύσματα ή πολυ-βηματικές μεθόδους. 
Ευστάθεια της μεθόδου των γραμμών. Συστήματα ΜΔΕ 
σε υψηλότερες διαστάσεις.

Μέθοδοι ADI (Alternative Direction Implicit method).
Β9. Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Επιτόκιο και 

συναρτήσεις επιτοκίου, παρούσα και συσσωρευμένη 
αξία, Αγορές χρήματος και κεφαλαίου, Είδη αξιόγραφων 
(ομόλογα, μετοχές, παράγωγα). Εισαγωγή στις βασικές 
έννοιες και στο φορμαλισμό των χρηματοοικονομικών 
μαθηματικών: κατανάλωση, επενδύσεις, arbitrage, ισορ-
ροπία, μέτρα πιθανότητας Arrow-Debreu, τιμολόγηση 
συγκυριακών συμβολαίων, αντισταθμιστικά χαρτοφυλά-
κια, πλήρεις και μη πλήρεις αγορές, κίνδυνος και απόδο-
ση. Το διωνυμικό μοντέλο, το γενικό διακριτό μοντέλο, 
το μοντέλο Black-Scholes.

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 βε-
βαρημένοι γράφοι. Συνεκτικότητα και διαπερασιμότητα 
γράφου (Euler και Hamilton κυκλώματα και μονοπάτια), 
ικανές συνθήκες για την ύπαρξη Hamiltonian κυκλωμά-
των, το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή. Εύρεση 
του συντομότερου μονοπατιού (Dijkstra and Bellman-
Ford’s Algorithms). Δένδρα και αλγόριθμοι εύρεση ελάχι-
στου επικαλύπτοντος δένδρου ενός συνεκτικού γράφου. 
Επίπεδοι γράφοι (Kuratowski’s theorem) και εφαρμογές 
των επίπεδων γράφων. Χρωματισμός γράφου (το πρό-
βλημα των τεσσάρων χρωμάτων), χρωματικός αριθμός 
γράφου και μέθοδοι εύρεσης χρωματικού πολυώνυμου 
ενός γράφου.

Δεύτερο Μέρος: Ορισμός υπολογιστικού προβλήμα-
τος.

Προβλήματα απόφασης.
Κανονικές γλώσσες και μέθοδοι αντιστοίχισης στιγ-

μιότυπου ενός προβλήματος απόφασης σε μια συμβο-
λοσειρά μιας γλώσσας. Βασικά υπολογιστικά μοντέλα:

Πεπερασμένα αυτόματα και μηχανές Turing. Πολυπλο-
κότητα αλγορίθμων.

Κατηγοριοποίηση προβλημάτων με βάση την επιλυ-
σιμότητά 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 Μαθηματικά. Σημαντικά 
θεωρήματα στην Ιστορία της Γεωμετρίας, της Θεωρίας 
Αριθμών, του Απειροστικού Λογισμού, της Άλγεβρας, 
της Λογικής.
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Γ3. Μαθηματική Λογική
Αναπαράσταση γνώσης. Στοιχεία Προτασιακού και 

Κατηγορηματικού Λογισμού. Λογική πρόταση, λογικοί 
σύνδεσμοι, ταυτολογίες. Οι κανόνες της κατασκευής μιας 
απόδειξης.

Οι σημαντικοί πίνακες. Άλλα αποδεικτικά συστήματα: 
Η μέθοδος της επίλυσης.

Στοιχεία λογικού προγραμματισμού και της γλώσσας 
Prolog.

Οι βασικές αρχές της τεχνητής νοημοσύνης.
Intelligent και λογικοί πράκτορες.
Αναπαράσταση της γνώσης και διαδικασίες αποφά-

σεων.
Εισαγωγή στην Ασαφή (Fuzzy) Λογική με εφαρμογές 

στο web.
Γ4. Μαθηματικό Λογισμικό
Εισαγωγή στη μοντελοποίηση προβλημάτων, στους 

αλγόριθμους και σε υπολογιστικές μεθόδους.
Μέρος Πρώτο: Εισαγωγή στη γλώσσα Fortran 90/95. 

Δομή προγράμματος, μεταβλητές, παραστάσεις. Εντολές 
ελέγχου και επανάληψης. Πίνακες. Υποπρογράμματα, 
μονάδες και διασυνδέσεις. Αρχεία. Υλοποίηση αριθμη-
τικών αλγορίθμων. Αναδρομή. Αφαίρεση δεδομένων. 
Δείκτες και δυναμική δέσμευση μνήμης. Γραφικά.

Δεύτερο Μέρος: Εισαγωγή στις βασικές δομές (front-
end, kernel, notebooks, variables, data types, arithmetic 
computations, symbolic computations, graphic presen-
tations) στον προγραμματισμό σεναρίων καθώς και στις 
συναρτήσεις βιβλιοθήκης του MATLAB.

Επίλυση υπολογιστικών μαθηματικών προβλημάτων 
και εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων επίλυσης υπο-
λογιστικών μαθηματικών προβλημάτων από διάφορες 
περιοχές των μαθηματικών (ανάλυση, άλγεβρα, γεωμε-
τρία) με τη χρήση της Fortran και του MATLAB.

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

ρίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη μαθηματική εκπαί-
δευση. Βασικές αρχές διδακτικής σχεδίασης (καθορισμός 
διδακτικών στόχων, σχεδιασμός δραστηριοτήτων και 
αξιολόγησης). Βασικές μεθοδολογίες αξιοποίησης εκπαι-
δευτικού λογισμικού και το θεωρητικό τους υπόβαθρο: 
προσομοιώσεις, λογισμικό μοντελοποίησης, εκπαιδευτι-
κά πολυμέσα και παιχνίδια, λογισμικό αυτοαξιολόγησης.

Εισαγωγή στο μαθηματικό λογισμικό Mapple.
Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών και διδακτικών 

δραστηριοτήτων με το Mapple και με εξειδικευμένα μα-
θηματικά περιβάλλοντα: Geogebra, Desmos.

Μελέτη ολοκληρωμένων υποδειγμάτων εκπαιδευτι-
κών εφαρμογών, υλικού και δραστηριοτήτων για συ-
γκεκριμένα διδακτικά προβλήματα όλων των βαθμίδων 
της εκπαίδευσης.

Κανόνες καλής πρακτικής για την ανάπτυξη εκπαιδευ-
τικών εφαρμογών.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού.
Γ6. Ιστορία μη Δυτικών Μαθηματικών Απαρχές Μαθη-

ματικών και Εθνομαθηματικά:
Μέτρηση, Αριθμοί, Σχήματα. Γνώσεις Αζτέκων, Μάγια 

και Ίνκας. Ανάπτυξη Μαθηματικών στον ασιατικό πο-
λιτισμό: Αρχαία Κίνα, Ιαπωνία, Αρχαία Ινδία. Τα πρώτα 
χρόνια των Μαθηματικών στη Μέση Ανατολή: Αρχαία 
Αίγυπτος, Μεσοποταμία.

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

τον/την εκάστοτε διδάσκοντα/σκουσα και αφορά προ-
χωρημένα θέματα Άλγεβρας, Ανάλυσης, Γεωμετρίας, Δια-
φορικών Εξισώσεων και Μαθηματικής Μοντελοποίησης.

10.5. Διάρκεια Μαθημάτων
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8/2-7-2015/θέμα 3.2 απόφαση 

της Συγκλήτου του Ιδρύματος, για την ολοκλήρωση κάθε 
εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα έως δεκατρείς 
ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης (συμπεριλαμβάνο-
νται σε αυτές διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, εργα-
στηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα πεδίου κ.λπ.).

Το εν λόγω Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα με δεκα-
τρείς (13) ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης ανά εξάμη-
νο 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 εβδομαδιαίως για τα μαθήματα 
που αντιστοιχούν σε 2,5 ECTS. Τα μεταπτυχιακά μαθήμα-
τα είναι δυνατό να διδαχθούν με εντατική μορφή, δηλα-
δή, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δεκατριών (13) 
εβδομάδων, αλλά με τον ίδιο συνολικό αριθμό ωρών.

10. 6 Τρόπος διδασκαλίας (παρ. 3 του άρθρου 30 του 
ν. 4485/2017):

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται με 
φυσική παρουσία. Προβλέπεται ωστόσο η δυνατότητα 
συνδυασμού διδακτικών μεθόδων δια ζώσης (σε πο-
σοστό τουλάχιστον 50%) και με μέσα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης (σε ποσοστό έως 50%), σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 μετά 
από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και σχετική απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος.

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ΄ αρ. 105(επαναλη-
πτική)/6-7-2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου 
με θέμα: Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σπουδές στα Μαθηματικά», Τμήμα Μα-
θηματικών, Μονοτμηματική Σχολή Θετικών Επιστημών»
(Β΄ 3331), με τις τροποποιήσεις της, εξακολουθεί να 
ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μυτιλήνη, 25 Σεπτεμβρίου 2020

 Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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