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Άρθρο 1 

Γενικές Διατάξεις 
 

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την 

απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών οργανώνονται και 

λειτουργούν:  

α) σε αυτοδύναμα Τμήματα που παρέχουν σπουδές πρώτου κύκλου, 

β) από περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι. ή από Τμήματα 

Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που αναφέρονται στο άρθρο 13Α 

του ν. 4310/2014 (Α΄258), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 

4386/2016 (Α΄83) συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 

Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της 

Ακαδημίας Αθηνών. Απαραίτητη  προϋπόθεση είναι ένα τουλάχιστον από τα 

συνεργαζόμενα Τμήματα να είναι αυτοδύναμο και 

γ) από αυτοδύναμα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε συνεργασία με 

Τμήματα αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικά κέντρα και 

ινστιτούτα της αλλοδαπής. 

Στην περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. καταρτίζεται 

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) το οποίο εγκρίνεται από τις οικείες 

Συγκλήτους και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων. 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Π.Θ. εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο 

των σκοπών και της γενικότερης αποστολής του. Αναφέρονται σε συγγενείς με 

τα Τμήματά του ειδικότητες και αποσκοπούν στη μετάδοση και προαγωγή της 

επιστημονικής γνώσης για την κάλυψη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και εν γένει 

αναπτυξιακών αναγκών. 

 

Άρθρο 2 

Ισχύς του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

 Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εξειδικεύουν και συμπληρώνουν 

το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και συγκεκριμένα 

τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114)  και συμβάλλουν στην ρύθμιση με 

ενιαίο τρόπο των θεμάτων λειτουργίας του εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. 



Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο,  

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  αναρτάται στον διαδικτυακό 

τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων.  

 

 

Άρθρο 3 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. 

 

 Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό 

σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην 

περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικα-

νοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και 

αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,  στην υψηλού επιπέδου  εξειδίκευση 

των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων 

γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των 

γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.

  

 

Άρθρο 4 

Όργανα του Π.Μ.Σ.  

 

 

   Αρμόδια Όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι:  

 

1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος,η οποία είναι το αρμόδιο όργανο για τα 

θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού 

χαρακτήρα των Π.Μ.Σ., και ασκεί όσες  αρμοδιότητες σχετικά με τα 

Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα. 

 

2. Η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία έχει τις εξής αρμοδιότητες:  

α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 

της παραγράφου 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 για την 

αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32,  

β) ορίζει τα μέλη των Σ.Ε., 

γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,  

δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων 

μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων,  

ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να 

απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.,  

στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

Κεφαλαίου ΣΤ του ν. 4485/2017. 



Σημείωση:  
-  Σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. αρμόδιο όργανο αντί της 
Συνέλευσης Τμήματος είναι η επταμελής Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, η 
οποία συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων που 
εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος, ερευνητές που υποδεικνύονται 
από το συνεργαζόμενο ερευνητικό φορέα, κατ' αναλογία του αριθμού των 
διδασκόντων τους στο Π.Μ.Σ. για διετή θητεία, καθώς και δύο εκπροσώπους 
των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος, που εκλέγονται από τους 
φοιτητές του οικείου μεταπτυχιακού προγράμματος, για ετήσια θητεία και 
ασκεί τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος. 

 Ο Πρόεδρός της, όπως και ο Διευθυντής του Προγράμματος, 
προέρχονται από το Τμήμα που έχει τη διοικητική στήριξη του προγράμματος 
και σε περίπτωση συνεργασίας αυτοδύναμων και μη αυτοδύναμων Τμημάτων 
ή άλλων ερευνητικών φορέων, από το αυτοδύναμο Τμήμα.  

Σε ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται για την εύρυθμη λειτουργία του 
Π.Μ.Σ., ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής 
Επιτροπής, Πρόεδρος ή/και Διευθυντής αναλαμβάνει μέλος Δ.Ε.Π. από άλλο 
Τμήμα από αυτό που έχει τη διοικητική στήριξη του Π.Μ.Σ., ακόμη και από το 
μη αυτοδύναμο Τμήμα. 
- Σε περίπτωση Διϊδρυματικού Π.Μ.Σ. αρμόδιο όργανο αντί της 
Συνέλευσης Τμήματος είναι η εννεαμελής Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή, η 
οποία συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων που 
εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος, ερευνητές που υποδεικνύονται 
από το συνεργαζόμενο ερευνητικό φορέα, κατ' αναλογία του αριθμού των 
διδασκόντων τους στο Π.Μ.Σ. για διετή θητεία, καθώς και δύο εκπροσώπους 
των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος, που εκλέγονται από τους 
φοιτητές του οικείου μεταπτυχιακού προγράμματος, για ετήσια θητεία και ασκεί 
τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Ο Πρόεδρός της, όπως και ο Διευθυντής του Προγράμματος, 
προέρχονται από το Τμήμα που έχει τη διοικητική στήριξη του προγράμματος 
και σε περίπτωση συνεργασίας αυτοδύναμων και μη αυτοδύναμων Τμημάτων 
ή άλλων ερευνητικών φορέων, από το αυτοδύναμο Τμήμα.  

Σε ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται για την εύρυθμη λειτουργία του 
Π.Μ.Σ., ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής 
Επιτροπής, Πρόεδρος ή/και Διευθυντής αναλαμβάνει μέλος Δ.Ε.Π. από άλλο 
Τμήμα από αυτό που έχει τη διοικητική στήριξη του Π.Μ.Σ., ακόμη και από το 
μη αυτοδύναμο Τμήμα. 

 
3. Η Συντονιστική Επιτροπή(Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία 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 Διευθυντή 

συντάσσεται απολογισμός του Π.Μ.Σ., και είναι αρμόδια για την 

παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ.  

 

4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία αποτελείται από 

τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο/η οποίος/α εκτελεί 

χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις 

αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην παράγραφο 5του 



ν. 4485/2017. Ειδικότερα,αν η Επιτροπή κρίνει την εισήγηση ελλιπή, 

διαφωνεί ως προς το περιεχόμενο των στοιχείων των παραγράφων 2 

και 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, καθώς και αν διαπιστώνει 

αλληλεπικάλυψη των γνωστικών αντικειμένων που τα Π.Μ.Σ. του 

Ιδρύματος θεραπεύουν, αναπέμπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών την εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος με 

αιτιολογημένη απόφασή της. Το Τμήμα αφού λάβει υπόψη τις υποδείξεις 

της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, υποβάλλει εκ νέου σε αυτήν, 

την εισήγησή του. Αν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών, για δεύτερη φορά η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν 

κάνει αποδεκτή την εισήγηση, το Τμήμα μπορεί να υποβάλει απευθείας 

την εισήγησή του στη Σύγκλητο. 

 

5. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον 

αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή 

θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της 

βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού 

αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα 

καθήκοντα που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΣΤ του ν. 4485/2017 και στον 

Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του 

Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία 

του προγράμματος.  

 

Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) 

συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό 

του έργο ως Διευθυντής. 

 

Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου 

Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και 

εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών 

δραστηριοτήτων 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.. Ο απολογισμός κατατίθεται στο οικείο 

Τμήμα, στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. 

 

 

6. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), η 

οποία είναι αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των 

Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του ν. 4485/2017). 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 13Α του ν. 4310/2014, 



όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπεριλαμ-βανομένων των 

Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 

Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή επιστήμονες της 

αλλοδαπής ή της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν τα προσόντα που 

προβλέπονται για τους επισκέπτες διδάσκοντες στην παράγραφο 5 του 

άρθρου 36, του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, και με την 

προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. 

Το έκτο μέλος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής 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 Προέδρου, ο τρόπος επιλογής του/της 

μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που 

αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της 

Επιτροπής, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 έως 6 του ν. 4485/2017, 

καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 
  

Άρθρο 5 
Αριθμός Εισακτέων 

 

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 

μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. 

Επιπλέον ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά 

διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 2,5 (30/12), ο μέγιστος αριθμός του 

συνολικού αριθμού των Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε σχέση με τον αριθμό των 

προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος είναι 0,108 (90/832)   και σε 

σχέση με τον αριθμό των διδασκόντων του Τμήματος είναι 2.2 (90/41)  (άρθρο 

45 παρ. 1β του ν.4485/2017). 

 

 

 
Άρθρο 6 

Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. 

 
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου 

σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια 

του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της 

αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 



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

σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80). 

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που 

πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν 

μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ' έτος 

και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο 

άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το 

έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του 

Π.Μ.Σ. 

 

 
 

Άρθρο 7 

Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων 
 

i. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Το Τμήμα σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Συνέλευση ή την 

Ε.Δ.Ε. προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκηρύσσοντας 

θέσεις με ανοιχτή διαδικασία για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Δ.Π.Μ.Σ.  

Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι 

κατηγορίες  πτυχιούχων και ο αριθμός εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα 

κριτήρια επιλογής, κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

Σε περίπτωση που ο τρόπος εισαγωγής προϋποθέτει γραπτή εξέταση, 

θα πρέπει να καθορίζεται η διαδικασία, ο αριθμός και η ύλη των εξεταστέων 

μαθημάτων, οι ημερομηνίες εξέτασης καθώς και ο τρόπος βαθμολόγησης. 

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη 

Γραμματεία του  οικείου Τμήματος είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

ii. Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων. 

Η επιλογή των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή 

μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος (ή των Τμημάτων σε περίπτωση διατμηματικού ή 

διιδρυματικού Π.Μ.Σ.) που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, η οποία 

συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης  ή της Ε.Δ.Ε., εάν πρόκειται για 

διατμηματικό ή διιδρυματικό Π.Μ.Σ.  

 

iii. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συγκεκριμένα, 

ποσοτικά ή/και ποιοτικά, και γίνονται γνωστά στους/στις υποψηφίους/ες με την 

προκήρυξη του Δ.Π.Μ.Σ. 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, ενδεικτικά, δύναται να 

περιλαμβάνουν: 

1. Γενικό βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος. 

2. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με 

το Π.Μ.Σ. 



3. Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον 

πρώτο κύκλο σπουδών. 

4. Επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, σε 

επίπεδο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Το επίπεδο γλωσσομάθειας 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 ημεδαπής 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 εκδόθηκε η 

άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 

5. Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου 

σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., 

6. Συστατικές επιστολές(Ο αριθμός και το είδος των συστατικών επιστολών 

από μέλη ΔΕΠ, εργοδότες κ.λπ. καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης 

ή της ΕΔΕ). 

7. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή. 

8. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα. 

Ο τρόπος αξιολόγησης(μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων ανήκει 

στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος(ή της Ε.Δ.Ε. σε περίπτωση 

διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ.). 

 

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται μέσω ειδικού αλγόριθμου 

ποσοτικοποίησης των πιο πάνω κριτηρίων και η ένταξη γίνεται με βάση 

τη σειρά αξιολόγησης. 

 

iv. Διαδικασία επιλογής 
Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής: 

α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων 

έχουν υποβάλει αίτηση.  

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά 

κριτήρια σε περίπτωση που έχουν τεθεί τέτοια από την Συνέλευση  ή την Ε.Δ.Ε. 

σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. 



γ) Καλεί σε συνέντευξη (εφόσον προβλέπεται) όσους υποψηφίους 

αποφασισθεί να κληθούν. Η συνέντευξη πραγματοποιείται από τα μέλη της 

οικείας Επιτροπής Επιλογής.  

δ) Διεξάγει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις. 

ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική 

επιλογή. 

στ) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός πίνακας των 

επιτυχόντων επικυρώνεται από την Συνέλευση ή την Ε.Δ.Ε.(σε περίπτωση 

διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ.) και αναρτάται στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση του πίνακα επιτυχόντων 

υποψηφίων γίνεται εισαγωγή όλων των ισοβαθμησάντων ως υπεράριθμων. 

 

 
 

Άρθρο 8 
Διάρκεια Σπουδών 

1.Χρονική διάρκεια φοίτησης 

Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη 

λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ΄ 

ελάχιστο στα δύο (2) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την 

τυχόν εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας. Ο χρόνος 

που αφορά την διπλωματική εργασία, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις 

μήνες. 

Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται ότι λήγει με την ολοκλήρωση της 
συγγραφής και της δημόσιας παρουσίασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. 

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις 

μεταπτυχιακές του σπουδές μέσα στο διπλάσιο της προβλεπόμενης στο 

αντίστοιχο Π.Μ.Σ. διάρκειας.  

 

 2.Μερική φοίτηση 

Στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) η δυνατότητα μερικής 

φοίτησης για εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες, η διάρκεια της οποίας δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. 

Πρέπει οι φοιτητές  να προσκομίζουν δικαιολογητικά που να 

αποδεικνύουν ότι εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα. 

 

Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους 

μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 

ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος πλήρους φοίτησης και για ιδιαίτερες 

εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις.  



Επίσης η μερική φοίτηση επεκτείνεται και για περιπτώσεις σοβαρής 

ασθένειας, φόρτου εργασίας, σοβαρών οικογενειακών λόγων, στράτευσης και 

λόγων ανωτέρας βίας.  

 

3.Αναστολή Σπουδών 

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες 

παρέχεται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή 

σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα  εξάμηνα. Κατά 

την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του 

φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται  στην ανώτατη διάρκεια 

κανονικής φοίτησης. 

 

 4.Διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών 

 Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα ή 

διαγραφής αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος ή η Ε.Δ.Ε. σε περίπτωση 

διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. μετά από πρόταση της Συντονιστικής 

Επιτροπής, η οποία αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης και τους 

λόγους διαγραφής και τους περιλαμβάνει στον οικείο Κανονισμό 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Λόγοι διαγραφής είναι: 

α)  η μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή (η οποία 

τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή 

παρακολουθήσεις, εξετάσεις),  

β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που ορίζονται από 

τον οικείο Κανονισμό,  

γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία, όπως 

π.χ. η λογοκλοπή, και  

δ) αίτηση του/της ίδιου/ας του μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας. 

 

 

 

Άρθρο 9 

Όροι φοίτησης 

 

Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια  αποτύχει στην εξέταση μαθήματος 

ή μαθημάτων και θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, 

εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της 

Σχολής, τα οποία έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το 

εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από 

την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. 

 Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες εγγράφονται και συμμετέχουν στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα υπό τους προβλεπόμενους όρους και τις 

προϋποθέσεις. 



Μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος στην οποία 

ορίζεται και  η χρονική διάρκεια των εγγραφών  και τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για την εγγραφή αρχίζουνοι εγγραφές των εισαγομένων 

μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. 

Σημείωση: Στην αίτησή τους δηλώνουν την ειδίκευση, εφόσον 
προβλέπονται περισσότερες της μίας, καθώς και τα μαθήματα του 
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος που έχουν την 
υποχρέωση να παρακολουθήσουν, στην περίπτωση που κατά την εισαγωγή 
τους έχει κριθεί ότι απαιτείται κάτι τέτοιο.  

 

Κάθε υποψήφιος/ια, πριν εγγραφεί, πρέπει να λαμβάνει γνώση αυτού 

του Κανονισμού και να αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. Η 

αποδοχή του Κανονισμού συνιστά βασική προϋπόθεση για την απόκτηση και 

διατήρηση της ιδιότητας του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας. 

 

Άρθρο 10 
Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων 

 
1. Δομή του Προγράμματος 

 

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» διαρθρώνεται σε τρία 
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και επιλεγόμενα και 
διδάσκονται ανά 6 στα δύο πρώτα εξάμηνα. Στο Γ’ εξάμηνο οι φοιτητές 
εκπονούν τη μεταπτυχιακή τους εργασία. Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει 
τις ώρες διδασκαλίας και τις ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα και 
στο σύνολο τους προγράμματος. Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου 
εργασίας. 

 

Περιγραφή  Ώρες 
διδασκαλία
ς/μάθημα 

Σύνολο ωρών 
διδασκαλίας 

ECTS/ 
μάθημα 

ECTS/ 
εξάμηνο 

Α’: 2 
υποχρετικά 
+2 
επιλεγόμεν
α 

39 156 7,5 30 

Β’: 2 
υποχρετικά 
+2 
επιλεγόμεν
α 

39 156 7,5 30 

Γ’: 
Διπλωματικ
ή εργασία 

   30 

Σύνολο    90 

 
 



Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την 
απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 (για Π.Μ.Σ. με διάρκεια φοίτησης 
τριών εξαμήνων). 

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση 
και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο 
πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Από αυτά 4 είναι υποχρεωτικά και 4 
επιλογής. 

Κατά το τρίτο(Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής 
ολοκλήρωση της  εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της 
οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (για Π.Μ.Σ. τριών 
εξαμήνων)διαμορφώνεται ως εξής: 
 
 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ECTS 

Εφαρμοσμένη Συναρτησιακή ανάλυση 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ
Ο 

7,5 

Ειδικά Κεφάλαια Διαφορικών Εξισώσεων 
και Εξισώσεων Διαφορών 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ
Ο 

7,5 

Επιστημονικοί Υπολογισμοί 
 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7,5 

Τεχνητή Νοημοσύνη ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7,5 

Μοντελοποίηση και ανάλυση Συστημάτων ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7,5 

Αριθμητικές Μέθοδοι Επίλυσης Συνήθων 
Διαφορικών Εξισώσεων 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7,5 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ECTS 

Ασαφής Λογική και Εφαρμογές 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ
Ο 

7,5 

Ειδικά Κεφάλαια Γραμμικής Άλγεβρας 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ
Ο 

7,5 

Στοχαστική Ανάλυση Χρονοσειρών 
 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7,5 

Θεωρία Γράφων ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7,5 

Πεπερασμένα Στοιχεία ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7,5 

Ευφυή Πρότυπα – Υβριδικά 
Πληροφοριακά Συστήματα Ήπιας 
Υπολογιστικής 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7,5 

 
2. Περιγραφή Μαθημάτων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 



Ιστορική αναδρομή και βασικοί ορισμοί. Βασικοί Γράφοι. Γραφική 

Ακολουθία. Αναπαράσταση, πράξεις, μετασχηματισμοί και σχέσεις γράφων. 

Διαπερασιμότητα ακμών ή  κορυφών, θεώρημα του Euler, γράφοι με μονοπάτια 

Hamilton. Συνεκτικότητα ακμών ή κορυφών, θεώρημα του Menger. Δένδρα, 

χαρακτηρισμός και ιδιότητες. Επιπεδότητα, τύπος του Euler για τους επίπεδους 

γράφους και τα στερεά πολύεδρα. Θεώρημα Kuratowski, εισαγωγή στη θεωρία 

των ελασσόνων γράφων. Χρωματισμός Γράφων, φράγματα  για το χρωματικό 

αριθμό, θεώρημα των πέντε χρωμάτων και θεώρημα των τεσσάρων 

χρωμάτων. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ: 

Ειδικά θέματα θεωρίας σφαλμάτων, τεχνολογίας αραιών πινάκων, 

μεθόδου πεπερασμένων διαφορών, μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων, 

προσυντονισμένων επαναληπτικών σχημάτων, πολυπλεγματικών και 

πολυεπίπεδων μεθόδων, μεθόδου διαχωρισμού του χωρίου, ανάλυσης 

σύγκλισης επαναληπτικών σχημάτων, αλγορίθμων αναδιάταξης πινάκων, 

αριθμητικής επίλυσης μη-γραμμικών εξισώσεων, προβλημάτων ιδιοτιμών, 

ολοκληρωτικών εξισώσεων, περιβάλλοντα λογισμικού, εφαρμογές, εκπόνηση 

εργασίας. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

A. Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα: 

1. Γνωρίζει τις τεχνικές για την τεχνολογία αραιών πινάκων 

2. Γνωρίζει και θα διαμορφώνει μεθόδους πεπερασμένων διαφορών 

για την επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων (Μ.Δ.Ε.) 

3. Γνωρίζει την ανάλυση της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων 

4. Γνωρίζει αριθμητικές/υπολογιστικές μεθόδους 

προσυντονισμένων επαναληπτικών σχημάτων για την επίλυση γραμμικών 

συστημάτων καθώς και την ανάλυση σύγκλισης 



5. Γνωρίζει να επιλύει μερικές διαφορικές εξισώσεις με 

πολυπλεγματικές και πολυεπίπεδες μεθόδους σε συνδυασμό με τη μέθοδο των 

πεπερασμένων διαφορών ή πεπερασμένων στοιχείων 

6. Γνωρίζει να επιλύει μερικές διαφορικές εξισώσεις με την μέθοδο 

διαχωρισμού του χωρίου 

7. Γνωρίζει τις διάφορες τεχνικές αναδιάταξης πινάκων καθώς και 

την εφαρμογή τους 

B. Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει 

τις ακόλουθες δεξιότητες: 

1. Ικανότητα να εφαρμόζει αριθμητικές τεχνικές για την επίλυση 

πολύπλοκων μαθηματικών προβλημάτων που απαντώνται στα διάφορα πεδία 

της επιστήμης. 

2. Ικανότητα να επιλύει μαθηματικά προβλήματα, καθώς και κλασικά 

προβλήματα με υπολογιστικές τεχνικές. 

3. Ικανότητα να αξιολογεί την ευρωστία/αποδοτικότητα των 

υπολογιστικών μεθόδων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ: 

Χαρακτηριστικό πολυώνυμο πίνακα. Ελάχιστο πολυώνυμο πίνακα. 

Θεώρημα Cayley Hamilton. Διαγωνοποίηση Πινάκων. Τριγωνοποίηση 

Πινάκων. Κανονική Μορφή Jordan. Εσωτερικά γινόμενα. Χώροι εσωτερικού 

γινομένου. Ορθογώνια προβολή. Ορθογωνοποίηση Gram‐Smidt. Γραμμικά 

συναρτησιακά. Συζυγή συναρτησιακά. Τελεστές σε χώρους εσωτερικού 

γινομένου. Ορθομοναδιαίοι τελεστές. Ισομορφισμοί. Κανονικοί τελεστές. 

Αναγωγή συμμετρικών πινάκων σε διαγώνια μορφή. Γραμμικοί 

μετασχηματισμοί. Μετασχηματισμοί πηλίκα. Βασικά θεωρήματα και εφαρμογές. 

Νι‐οστή ρίζα πίνακα. 

 



ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ: 

Γενικά περί Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων και Διαφορικών 

Εξισώσεων με  Μερικές Παραγώγους. Η μέθοδος του χωρισμού των 

μεταβλητών. Προβλήματα αρχικών‐συνοριακών τιμών. Η κυματική εξίσωση. Η 

εξίσωση της θερμότητας. Η διαφορική εξίσωση του δυναμικού (διαφορική 

εξίσωση του Laplace). Η δισδιάστατη κυματική εξίσωση. Η αρχή της 

υπέρθεσης. Η τρισδιάστατη εξίσωση της θερμότητας. Συναρτήσεις Bessel. 

Σφαιρικές αρμονικές συναρτήσεις. Συναρτήσεις Legendre. Η τρισδιάστατη 

εξίσωση του Laplace. Γραμμικοί διανυσματικοί χώροι. Εσωτερικό γινόμενο. 

Διανυσματικοί υπόχωροι. Γενικά περί εξισώσεων διαφορών. Γραμμικές 

εξισώσεις διαφορών πρώτης τάξης. Γραμμικές ομογενείς εξισώσεις διαφορών 

με σταθερούς συντελεστές. Γραμμικές μη ομογενείς εξισώσεις διαφορών: 

Μέθοδος προσδιοριστέων συντελεστών. Περατότητα των λύσεων μη 

γραμμικών εξισώσεων διαφορών. Σημεία ισορροπίας. Σύγκλιση των λύσεων 

στο σημείο ισορροπίας. Μη γραμμικές εξισώσεις διαφορών πρώτης τάξης: 

Υπερβολικά και μη υπερβολικά σημεία ισορροπίας. Ευστάθεια: Κριτήρια 

ευστάθειας και αστάθειας για υπερβολικά και μη υπερβολικά σημεία 

ισορροπίας. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΤΟΧΟΙ: 

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην Μέθοδο των Πεπερασμένων 

Στοιχείων (Μ.Π.Σ.). Παρου-σιάζει τις ανάγκες που καλύπτει η Μ.Π.Σ., την 

μαθηματική προσέγγιση και τις τεχνικές που την παράγουν, την αλγοριθμική 

και προγραμματιστική έκφραση όπου κατατείνει, τον απλό και ενιαίο τρόπο με 

τον οποίον αντιμετωπίζει δύσκολα και ποικίλα προβλήματα (χρονική και 

ιστορική εξάρτηση, μη γραμμικότητα, κλπ.).  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 



Περιγράφονται τα μαθηματικά μοντέλα φυσικών και ανθρωπογενών 

προβλημάτων (με απλά παραδείγματα) που οδηγούν σε διαφορικές εξισώσεις 

μερικών παραγώγων επί τυχαίων χωρίων και, ως εκ τούτου, απαιτούν 

αριθμητική επίλυση. Εισάγεται η «ασθενής» έκφραση διαφορικών 

προβλημάτων με ολοκληροδιαφορικές εξισώσεις και εξηγείται πώς οι 

τελευταίες μετασχηματί-ζονται με χρήση ολοκληρωτικών τύπων ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι απαιτήσεις διαφορισιμό-τητας. Κατόπιν, δείχνεται πώς η 

διακριτοποίηση κατά Bubnov και Galerkin αυτών των μετασχη-ματισμένων 

εξισώσεων οδηγεί σε συστήματα αλγεβρικών εξισώσεων (ή διαφορικών 

εξισώσεων ως προς τον χρόνο) με αριθμαναλυτικά επιθυμητές ιδιότητες 

(κυρίως στο εφαπτομενικό μητρώο από την τοπική γραμμικοποίηση), οι οποίες 

περιγράφονται μαζί με ενδεικτικές τεχνικές εκμετάλλευσής τους. Τέλος, 

εξηγείται η γενική αλγοριθμική και προγραμματιστική δομή των λογισμικών 

(εμπορικών ή κατά περίπτωση) που υλοποιούν την Μ.Π.Σ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ: 

Εισαγωγή. Κίνητρα και γενικό πλαίσιο εφαρμογής της Μ.Π.Σ. 

Παρουσίαση της μεθοδολο¬γίας μητρωικής επίλυσης άμεσης δυσκαμψίας. 

Μ.Π.Σ. σε μονοδιάστατα προβλήματα. Πρισματική ράβδος (σε 

εφελκυσμό/θλίψη, στρέψη, επίπεδη κάμψη) με προσέγγιση γενικής εφαρμογής 

(ασθενής μορφή και χρήση ολοκληρωτι¬κών τύπων) ανεξαρτήτως δυναμικού, 

θεωρημάτων ελαχίστου, κλπ. Ολοκληρο¬διαφορικές εξισώσεις πεδίου, 

απαιτήσεις διαφορισιμότητας, είδη συνοριακών συνθηκών.  

Συναρτήσεις σχήματος. Είδη (Lagrange, Hermite), αναλυτική και 

αριθμητική ολοκλήρωση, μητρώα ακαμψίας και μάζας, και διανύσματα 

ενεργειακά ισοδύναμων («συνεπών») επικόμβιων φορτίσεων. Στοιχεία 

προγραμματισμού. 

Πολυδιάστατα Π.Σ. Τύποι (simplex, DeCartes, serendipity, wedge, 

κλπ.) και αντίστοιχες συναρτήσεις σχήματος. Ισοπαραμετρικά στοιχεία. 

Αριθμητική ολοκλήρωση Gauss.  

Επίλυση μεγάλων αραιών γραμμικών συστημάτων. Ατελείς 

παραγοντοποιήσεις και επαναληπτική επίλυση. Διανυσματικές μέθοδοι και 

Preconditioning. Συνδυασμοί. 



Χρονική εξάρτηση. Βηματική ολοκλήρωση (άμεσα και έμμεσα 

σχήματα). Γραμμικά προβλήματα (ιδιομορφική ανάλυση, φασματική ανάλυση).  

Μη γραμμικότητα. Πηγές (γεωμετρική, καταστατική). Αντιμετώπιση 

(quasi-Newton, κλπ.)  

Εισαγωγή σε ειδικά θέματα. Πολλαπλά ασύμβατα πεδία, μικτές 

μορφώσεις, locking, ατελής ολοκλήρωση, πεπερασμένες στροφές, κλπ. 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έρθει σε επαφή με ένα 

σύγχρονο κλάδο των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, αυτόν της  

Χρηματοοικονομικής Μηχανικής. Η Χρηματοοικονομική Μηχανική αφορά στην 

εφαρμογή μαθηματικών μεθόδων (κάποιες φορές δανεισμένες από τις φυσικές 

επιστήμες) με σκοπό την επίλυση σύνθετων προβλημάτων 

Χρηματοοικονομικής. Τα προβλήματα αυτά εμπίπτουν (χωρίς να όμως να 

περιορίζονται) στις περιοχές της  Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της 

Αποτίμησης Αξιογράφων, της Αξιολόγησης Επενδύσεων και της Διαχείρισης 

Χρηματοοικονομικών Κινδύνων. 

Με την παρακολούθηση του μαθήματος αυτού ο φοιτητής έρχεται σε 

επαφή έννοιες όπως Παράγωγο Χρηματοοικονομικό Προϊόν, Αποτίμηση 

Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου με σκοπό την 

μέτρηση, διαχείριση και αντιστάθμιση του επενδυτικού κινδύνου. 

Με την κατανόηση και την επιτυχή εξέταση στο μάθημα ο φοιτητής είναι 

σε θέση να διευρύνει το γνωστικό και ερευνητικό του πεδίο στον κλάδο της 

οικονομικής επιστήμης αφού το παρόν μάθημα προϋποθέτει την κατανόηση και 

χρήση βασικών χρηματοοικονομικών εννοιών, χρηματοοικονομικών 

μαθηματικών και εργαλείων διαχείρισης επενδυτικού κινδύνου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΎΛΗΣ: 

Εισαγωγικές έννοιες Xρηματοοικονομικής, Χρονική αξία χρήματος - 

Απλός και σύνθετος ανατοκισμός, Πραγματικό – Ονομαστικό επιτόκιο και 

σύνδεση αυτών, Παρούσα και Μελλοντική αξία του Χρήματος, Ακολουθίες 

πληρωμών (ράντες), Ιεράρχηση – Aξιολόγηση επενδύσεων, Λήψη 



επενδυτικών αποφάσεων με την χρήση κριτηρίων αξιολόγησης, Κίνδυνος και 

Κόστος κεφαλαίου, Ομόλογα - Αποτίμηση Oμολόγων, Mετοχές, Προθεσμιακά 

Συμβόλαια και Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, Δικαιώματα Προαίρεσης, 

Άλλα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Προϊόντα, Μέτρηση και Διαχείριση 

κινδύνου, Βασικές έννοιες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, Προσέγγιση μέσω 

Ασαφών μεθόδων υπό συνθήκες αβεβαιότητας στις Χρηματοοικονομικές 

αγορές. 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η τεχνητή 

νοημοσύνη αναφέρεται σε υπολογιστικές προσεγγίσεις που έχουν στόχο την 

ενσωμάτωση κάποιου είδους "ευφυΐας" στους υπολογιστές. Το μάθημα 

καλύπτει τις βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε εισαγωγικό 

κυρίως επίπεδο σημαντικές πτυχές της, όπως τις τεχνικές αναζήτησης λύσεων, 

τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και τη μηχανική μάθηση, του εξελικτικούς 

αλγορίθμους, στοιχεία από την ασαφή αναπαράσταση γνώσης και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων και τέλος τα βασικά στοιχεία των έμπειρων συστημάτων 

Παρουσιάζει επίσης διάφορες κατηγορίες εφαρμογών της τεχνητής 

νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Στόχος του 

μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την απαραίτητη θεωρητική 

τεκμηρίωση των θεμάτων που αναπτύσσονται και να τους εξοικειώσει, μέσω 

ομαδικών ή εξατομικευμένων εργασιών, με τον τρόπο χρήσης των βασικών 

εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορα πεδία εφαρμογής. 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ: 

Ορισμοί και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Παράσταση και επίλυση 

προβλημάτων, τεχνικές αναζήτησης λύσεων (Αλγόριθμοι τυφλής αναζήτησης, 

ευρετικές μέθοδοι, πληροφορημένοι αλγόριθμοι αναζήτησης, παίξιμο παιγνίων, 

αλγόριθμοι εμπνευσμένοι από τη φύση). Εξελικτικοί υπολογισμοί (Εισαγωγή 

στους γενετικούς αλγορίθμους(ΓΑ), εύρεση λύσεων και βελτιστοποίηση με 

χρήση Γ.Α., εφαρμογές). Εισαγωγή στη μηχανική μάθηση και στα τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα (Βασικές έννοιες στο νεωρωνικό υπολογισμό, βιολογικοί και 

τεχνητοί νευρώνες, βασικές δομές και μοντέλα ΤΝΔ, διαδικασίες μάθησης, ο 

αλγόριθμος back-propagation και παράγοντες μάθησης, άλλα είδη ΤΝΔ). 



Εισαγωγή στα έμπειρα συστήματα. Εισαγωγή στα ασαφή συστήματα (Ασαφή 

σύνολα, ασαφής λογική, ασαφείς σχέσεις, ασαφείς γλωσσικές περιγραφές και 

εξαγωγή συμπερασμάτων). 

Ενότητα Αντικείμενο μαθήματος 

1 Βασικοί ορισμοί και εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, 
ιστορική αναδρομή.  Παράσταση γνώσης και επίλυση 
προβλημάτων. Γράφοι και δένδρα αναζήτησης. 

2 Τεχνικές αναζήτησης λύσεων. Αλγόριθμοι τυφλής αναζήτησης 
(Αναζήτηση σε πλάτος, σε βάθος και επαναληπτικής 
εμβάθυνσης). 

3 Ευρετικές μέθοδοι και πληροφορημένη αναζήτηση. Αλγόριθμοι 
BestFS, A-star, Hill Climbing, Stochastic Hill Climbing, 
Simulated Annealing. Αλγόριθμοι εμπνευσμένοι από τη φύση. 

4 Παίξιμο παιγνίων από υπολογιστή. Ο αλγόριθμος MAX-MIN και 
η τεχνική data pruning. Χρήση του Matlab στις τεχνικές 
αναζήτησης λύσεων. 

5 Εισαγωγή στους γενετικούς αλγορίθμους, βασικά στοιχεία ενός 
Γ.Α. Επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης με χρήση Γ.Α. 
Χρήση του optimization toolbox του Matlab για την υλοποίηση 
ενός Γ.Α. 

6 Εισαγωγή στα νευρωνικά δίκτυα. Βιολογικοί νευρώνες και 
βιολογικά νευρωνικά δίκτυα. Τεχνητοί νευρώνες και τεχνητά 
νευρωνικά δίκτυα (δομές δικτύων, ταξινόμηση, κατηγορίες 
τεχνικών μηχανικής μάθησης). 

7 Δίκτυα Perceptrons και ο κανόνας μάθησής τους. Το πρόβλημα 
της μη γραμμικής διαχωρισιμότητας του χώρου εισόδων. 
Μάθηση με τους κανόνες του Hebb. TNΔ συνειρμικής μνήμης 
(ΤΝΔ ετεροσυσχέτισης, αυτοσυσχέτισης) και κανόνες μάθησής 
τους. 

8 Δίκτυα ADALINE και MADALINE, ο κανόνας μάθησης ΔΕΛΤΑ. 
Διαφορετικές δομές δικτύων που ξεπερνούν το πρόβλημα της 
μη γραμμικής διαχωρισιμότητας των εισόδων. Πρόσω-
τροφοδοτούμενα Δίκτυα πολλών επιπέδων (MLFFNN) και ο 
κανόνας μάθησης με οπισθόδρομη διάδοση σφάλματος. 

9 Προσομοίωση ΤΝΔ. Τρόπος χρήσης της σχετικής 
εργαλειοθήκης του Matlab. Εφαρμογές των MLFFNN στην 
ταξινόμηση και αναγνώριση προτύπων καθώς και στην 
προσέγγιση συναρτήσεων 



10 Δίκτυα συναρτήσεων ακτινωτής βάσης. Τρόποι εκπαίδευσής 
τους. Δίκτυα υψηλής τάξης (High order NN) και εκπαίδευσής 
τους. 

11 Εισαγωγή στα έμπειρα συστήματα.   

12 Εισαγωγή στα ασαφή συστήματα. Ασαφή σύνολα, ασαφείς 
σχέσεις, ασαφής εξαγωγή συmπερασμάτων.  

13 Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης: Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, κατανόηση 
φυσικής γλώσσας, αυτόματη μετάφραση, αναγνώριση και 
κατανόηση εικόνας.     

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΝΗΘΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι διαφορικές εξισώσεις αποτελούν έναν από τους πιο ανεπτυγμένους 

και δημοφιλείς κλάδους των Μαθηματικών. Οι εφαρμογές τους εμφανίζονται σε 

όλες τις Θετικές Επιστήμες και πολύ συχνά σε προβλήματα Μηχανικών. Το 

βασικό χαρακτηριστικό που παρατηρείται στη φύση είναι οι μεταβολές και ο 

τρόπος για να περιγράψουμε τη μεταβολή ενός μεγέθους δίνεται με τη βοήθεια 

μαθηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούν διαφορικές παραστάσεις. Τέτοιου 

είδους σχέσεις, οι οποίες περιέχουν τις μεταβολές-παραγώγους ενός μεγέθους 

σπάνια επιλύονται αναλυτικά. Γι’ αυτό το λόγο είναι αναγκαία η χρήση 

Αριθμητικών Μεθόδων, οι οποίες χρησιμοποιούνται πλέον σε όλους τους 

κλάδους των επιστημών. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Προβλήματα Αρχικών Τιμών. Εξισώσεις Διαφορών. Ανάλυση 

Ευστάθειας Λύσεων. Ανάλυση Σύγκλισης Μεθόδων. 

Μέθοδοι Απλού Βήματος. Χρήση σειρών Taylor (Σύγκλιση). Μέθοδοι 

Runge-Kutta(Δεύτερης, Τρίτης τάξης, Τέταρτης Τάξης, Ανώτερης τάξης). 

Αποτελέσματα υπολογισμών. Σύγκλιση. Προσέγγιση σφαλμάτων αποκοπής). 

Μέθοδοι απαλοιφής. Ανάλυση ευστάθειας. Έμμεσες μέθοδοι Runge-Kutta. 



Μέθοδοι Obrechkoff. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων. Διαφορικές εξισώσεις 

ανώτερης τάξης. Προσαρμοζόμενες αριθμητικές μέθοδοι (Runge-Kutta-

Treanor, Liniger, Willaughby, Nystrom, Treanor). 

Μέθοδοι Πολλαπλού Βήματος. Άμεσοι μέθοδοι πολλαπλού βήματος. 

(Adams, Bashforth, Nystrom, Tύποι για j=0,1,3,5. Αποτελέσματα υπολογισμών 

με μεθόδους πρόβλεψης). Έμμεσες μέθοδοι πολλαπλού βήματος. (Τύποι 

Adams, Fulton, Milne, Simpson). Μέθοδοι πολλαπλού βήματος που βασίζονται 

στην διαφόριση. Γενικές μέθοδοι πολλαπλού βήματος(προσδιορισμός 

συντελεστών). Εκτίμηση του σφάλματος αποκοπής. Ευστάθεια και σύγκλιση. 

Εκτιμήσεις σφαλμάτων διάδοσης). Μέθοδοι Πρόβλεψης-Διόρθωσης. 

Αποτελέσματα υπολογισμών του σχήματος Adams. Πρόβλεψη-Διόρθωση, 

Αναπροσαρμοσμένες μέθοδοι πρόβλεψης-διόρθωσης). Υβριδικές μέθοδοι. 

Ανώτερης τάξης διαφορικές εξισώσεις. Μη ομοιόμορφες υβριδικές μέθοδοι 

(Adams-Bashforth, Adams- Neulton. Προσεγγιστικές Μέθοδοι: (Shooting 

μέθοδοι, μέθοδοι διαφορών, προσέγγιση παραγώγων με διαφορές. Μη 

γραμμικά προβλήματα συνοριακών τιμών. y" = f(x,y) (Σχήματα διαφορών που 

στηρίζονται σε τετραγωνικές μορφές. Γραμμικά δεύτερης τάξης, προβλήματα 

συνοριακών τιμών, λύση τριδιαγωνίου συστήματος, μικτές συνοριακές 

συνθήκες, συνοριακές συνθήκες στο άπειρο). 

Ειδικές μονοβηματικές μέθοδοι(Ειδικές μέθοδοι Runge-Kutta, Runge-

Kutta-Nystrom, ανάλυση υστέρησης φάσης, εκθετική προσαρμογή, ευστάθεια, 

σύγκλιση, σφάλμα, συμπλεκτικότητα). 

Ειδικές μέθοδοι πολυβηματικών μεθόδων(Ειδικές γραμμικές και 

υβριδικές μέθοδοι). Πολυπαραγωγικές μέθοδοι(Μέθοδοι Obrechkoff). 

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγή στις έννοιες και στη μεθοδολογία της επίλυσης συνήθων 

διαφορικών εξισώσεων με τη βοήθεια προσεγγιστικών μεθόδων. Κατανόηση 

των εννοιών του σφάλματος, της ακρίβειας και της ευστάθειας των αριθμητικών 

μεθόδων. Γνώση και εφαρμογή κατηγοριών αριθμητικών μεθόδων για 

προβλήματα πρώτης τάξης, αλλά και συστημάτων διαφορικών εξισώσεων 

πρώτης τάξης. Αναγωγή προβλημάτων ανώτερης τάξης σε συστήματα 

εξισώσεων. Ανάπτυξη και κατασκευή μεθόδων και αλγορίθμων για την επίλυση 



προβλημάτων που εκφράζονται με τη βοήθεια μαθηματικών μοντέλων 

διαφορικών εξισώσεων και υπολογισμός σφαλμάτων αυτών των μεθόδων. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ 

Εξισώσεις Διαφορών. Προβλήματα Αρχικών Τιμών. Μέθοδοι ενός 

βήματος (Euler, Taylor, Runge-Kutta). Σφάλματα αποκοπής και 

στρογγυλοποίησης. Μέθοδοι Πολλών Βημάτων, Πρόβλεψης-Διόρθωσης 

(Adams-Bashforth, Adams-Moulton). Σύγκλιση, Ευστάθεια, Συμβατότητα, Τάξη 

μεθόδων. Δύσκαμπτα Συστήματα Σ.Δ.Ε. Προβλήματα Συνοριακών Τιμών. 

Μέθοδοι Βολής, Προσδιοριστέων Συντελεστών, Πεπερασμένων Διαφορών, 

Προβλήματα Ιδιοτιμών. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  

Παρουσιάζομαι παραδείγματα αριθμητικής επίλυσης προβλημάτων 

αρχικών και συνοριακών τιμών που δίνονται με τη μορφή διαφορικών 

εξισώσεων, οι οποίες αναφέρονται σε θέματα Μηχανικών, όπως και θέματα 

Θετικών και Φυσικών Επιστημών. Η επίλυση τέτοιων προβλημάτων δύσκολα 

επιτυγχάνεται με μεθοδολογίες της Κλασσικής Ανάλυσης κι έτσι καταφεύγουμε 

στη χρήση προσεγγιστικών μεθόδων, οι οποίες αναλύονται στα πλαίσια του εν 

λόγω μαθήματος. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ 

ΣΤΟΧΟΙ: 

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε έναν τελείως καινοτομικό τρόπο 

μοντελοποίησης, που βασίζεται στην Ασαφή Λογική. Ο τρόπος αυτός 

μοντελοποίησης ανταγωνίζεται τον στοχαστικό τρόπο μοντελοποίησης και έχει 

πολλές εφαρμογές. Βασικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι η αφενός 

θεωρητική θεμελίωση και αφετέρου η ανάπτυξη εφαρμογών. Οι εφαρμογές 

αυτές βασίζονται κυρίως σε κατασκευή ασαφών συμπερασματικών μοντέλων 

καθώς και σε άλλα μοντέλα ασαφούς ταξινόμησης κλπ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

Περιγράφονται οι βασικές αρχές της ασαφούς λογικής και συγκρίνονται 

με αυτές της κλασσικής λογικής. Θεμελιώνονται βασικές σχέσεις, όπως ασαφείς 



σχέσεις ισοδυναμίας, διάταξης κλπ. Θεμελιώνονται οι ασαφείς σύνδεσμοι: 

«και»,  «ή». Επίσης αφού θεμελιωθεί και το «ασαφές συναπάγεται», 

κατασκευάζονται συμπερασματικά συστήματα και συγκρίνονται με στατιστικά 

συμπερασματικά συστήματα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ: 

1) Εισαγωγή. Κίνητρα και γενικό πλαίσιο εφαρμογής της Ασαφούς 

Λογικής. Πλεονεκτήματα έναντι της Κλασσικής Λογικής και της Θεωρίας 

Πιθανοτήτων. 

2) Από την Κλασσική Λογική στην Ασαφή Λογική.  

- Κλασσικά σύνολα και προτασιακοί τύποι 

- Βασικοί ορισμοί κλασσικών συνόλων 

- Βασικοί ορισμοί ασαφών συνόλων 

- Πράξεις στα ασαφή σύνολα 

- Βασικές αρχές της ασαφούς λογικής 

- Ασαφείς αριθμοί, ασαφείς τριγωνικοί αριθμοί 

- Συναρτήσεις ασαφών αριθμών 

- Παράγωγος συνάρτησης ασαφών αριθμών 

- Τριγωνομετρικές και υπερβολικές συναρτήσεις ασαφών αριθμών 

- Επίλυση γραμμικών ασαφών εξισώσεων και γραμμικών 

συστημάτων  

- Μέθοδος των ακραίων σημείων(Vertex method) 

3) Θεμελίωση Ασαφών  συνδέσμων «και»,  «ή» . Θεμελίωση 

«ασαφούς άρνησης» και «ασαφούς συνεπάγεται». Κατασκευή «Ασαφούς 

Συμπερασματικού Συστήματος». 

4) Γραμμική ασαφής παλινδρόμηση 

- Απλή και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση 

- Ερμηνεία των συντελεστών των ανεξάρτητων μεταβλητών 

- Διεξαγωγή προβλέψεων 



- Ασαφείς συμμετρικοί τριγωνικοί αριθμοί 

- Μεθοδολογία και παραδείγματα προσαρμογής ενός μοντέλου 

ασαφούς γραμμικής παλινδρόμησης 

- Πρόβλεψη μελλοντικής ζήτησης με τη μέθοδο της ασαφούς 

γραμμικής παλινδρόμησης 

 

5) Θεμελίωση και κατασκευή Ασαφών εκτιμητών. Σύγκριση με 

στατιστικές προβλέψεις. 

6) Ασαφής Λήψη Αποφάσεων. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΥΦΥΗ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΥΒΡΙΔΙΚΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΉΠΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Μάθημα Επιλογής: 

1. Ορισμός της Ήπιας Υπολογιστική (Soft Computing) 

2. Περιοχές έρευνας και εφαρμογής της Ήπιας Υπολογιστικής 

3. Μεθοδολογίες Ήπιας Υπολογιστικής και εφαρμογές στην επιστήμη 

του Μηχανικού 

3.1. Ασαφής Νόηση και Εφαρμογές σε συστήματα Ελέγχου 

3.2. Μείωση Παραμέτρων 

3.3. Κατευθυνόμενη και Μη Κατευθυνόμενη Μηχανική Μάθηση και 

Εφαρμογές 

3.4. Βαθειά Μάθηση και Εφαρμογές 

3.5. Μηχανές Διανύσματος Υποστήριξης και Εφαρμογές 

4. Η έννοια του Υβριδικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΥΠΣ) 

5. Παραδείγματα σχεδίασης και ανάπτυξης ΥΠΣ 

5 Σχετικές δημοσιεύσεις 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 



ΣΤΟΧΟΙ: 

Στόχος του μαθήματος αυτού  είναι να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια 

της μετρικής, των μετρικών χώρων και των τοπολογικών χώρων. Οι εφαρμογές 

έγκειται στο γεγονός ότι με τα θεωρήματα Ascoli αποδεικνύεται ότι το σύνολο 

των πολυωνύμων είναι πυκνό στο σύνολο των συνεχών συναρτήσεων. Επίσης 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα θεωρήματα των σταθερών σημείων και στις 

εφαρμογές στην ύπαρξη λύσεων διαφορικών εξισώσεων.     

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

Περιγράφονται και θεμελιώνονται οι έννοιες των μετρικών χώρων και 

τοπολογικών χώρων. Συγκρίνονται αυτές οι έννοιες με τις έννοιες της 

πραγματικής ανάλυσης (στο R  και στο Rn). Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις 

επαγόμενες μετρικές στους συναρτησιακούς χώρους και σταθερού σημείου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ: 

1) Οι πραγματικοί αριθμοί όρια και συνέχεια 

2) Αριθμήσιμα και μη αριθμήσιμα σύνολα.  

3) Μετρικές και νόρμες . 

4) Ανοικτά και κλειστά σύνολα  

5) .Συνέχεια 

6) Συνεκτικότητα 

7) Πληρότητα 

8) Συμπάγεια 

9) Ο χώρος των συνεχών συναρτήσεων 

10) Σημειακή και ομοιόμορφη σύγκλιση 

11) Ισοσυνέχεια  

12)  Μετρήσιμες συναρτήσεις 

13) Μέτρο Lebesgue 

 
 

 



 Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται την 1η Νοεμβρίου και η λήξη 
των μαθημάτων την 1η Ιουλίου. 

Στην αρχή κάθε εξαμήνου καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του 
εξαμήνου. 

Οι ώρες που θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα και τα σεμινάρια θα 
είναι πρωινές ή απογευματινές και δύνανται να πραγματοποιηθούν και 
Σαββατοκύριακα ή αργίες.  

Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους διδάσκοντες. Σε κάθε 
μάθημα ορίζεται από την Συνέλευση ένας/μια διδάσκων/ουσα ως υπεύθυνος/η  
/ συντονιστής/τρια του μαθήματος. 

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή ή προφορική εξέταση, 
εργασία, παρουσίαση, αναφορά (report) ή συνδυασμό των παραπάνω. Η 
ακριβής μορφή της αξιολόγησης καθορίζεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα ή 
τους/τις διδάσκοντες/ουσες σε σχέση και με τη φύση του κάθε μαθήματος.    

Οι όροι αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιούνται κατά την έναρξη της 
διδασκαλίας του μαθήματος από το μέλος ΔΕΠ - υπευθύνου/συντονιστή του 
μαθήματος. 

Για τα μαθήματα στα οποία η αξιολόγηση γίνεται με ασκήσεις ή/και τελική 
γραπτή εξέταση ισχύουν τα παρακάτω: 

1) Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται τον Φεβρουάριο 
(1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η εξεταστική). 

2) Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται τον Ιούνιο (1η 
εξεταστική)  και τον Σεπτέμβριο (2η εξεταστική). 
 

 Για τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται κατάθεση εργασίας ισχύουν 
τα εξής: 

Για μάθημα του χειμερινού εξαμήνου: 
1) Το θέμα της εργασίας δίνεται από τον διδάσκοντα τέλη Ιανουαρίου και 

η παράδοση της εργασίας γίνεται από τον φοιτητή έως 31 Μαρτίου (1η 
εξεταστική).  

2) Για τη 2η εξεταστική, το θέμα δίνεται από τον διδάσκοντα τον Ιούνιο και 
η παράδοση της εργασίας γίνεται έως τις 10 Σεπτεμβρίου. 
 
 Για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου:  

1) το θέμα της εργασίας δίνεται από τον διδάσκοντα τον Ιούνιο και η 
παράδοση γίνεται από τον φοιτητή έως τις 10 Σεπτεμβρίου (1η 
εξεταστική).  

2) Για τη 2η εξεταστική, το θέμα δίνεται από τον διδάσκοντα τον Ιανουάριο 
και η παράδοση της εργασίας γίνεται έως τις 31 Μαρτίου.  

Μετά το πέρας της εξεταστικής οι ασκήσεις, τα γραπτά δοκίμια και κάθε άλλο 
τεκμήριο εξέτασης παραδίδονται από τον διδάσκοντα για φύλαξη στη 
Γραμματεία.  
Ο χρόνος διενέργειας της πρώτης εξεταστικής περιόδου είναι από 1 έως 15 
Μαρτίου και της δεύτερης από 2 μέχρι 16 Ιουλίου. 
 Για τη διδασκαλία με μέσα εξ΄ αποστάσεως  εκπαίδευσης αυτή δεν 

ξεπερνά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και θα γίνεται σε αίθουσες 

τηλεδιασκέψων με κατάλληλο λογισμικό τηλεδιάσκεψης, 

 



Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές ή προφορικές 

εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω. 

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των 

μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από το μηδέν (0) ως το δέκα (10):  

Άριστα από οκτώ και πενήντα (8,50) μέχρι δέκα (10),  

Λίαν καλώς από έξι και πενήντα (6,50) ως και οκτώ και σαράντα εννέα 

(8,49), Καλώς από πέντε (5) ως και έξι και σαράντα εννέα (6,49).  

  

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων κοινοποιούνται με 
ευθύνη του/της υπεύθυνου/ης συντονιστή/τριας του μαθήματος στους/στις 
μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ημερομηνία 
εξέτασης ή στην περίπτωση που η αξιολόγηση γίνεται βάσει εργασιών, είκοσι 
(20) ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης των εργασιών. 

Δεν επιτρέπεται η επαναληπτική εξέταση προκειμένου ο φοιτητής να 
βελτιώσει τη βαθμολογία του. 

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθμούς των μαθημάτων 

του Προγράμματος και τον βαθμό της μεταπτυχιακής εργασίας με τρόπο που 

καθορίζεται στον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.  

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. με ευθύνη της Γραμματείας καταχωρείται στον 

ατομικό φάκελο του/της φοιτητή/τριας. 

 

 

 

Άρθρο 11 

Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας 

 
Ο/Η  μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια υποχρεούται ατομικά να εκπονήσει και 

με επιτυχία να υποστηρίξει δημόσια τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία 
το … εξάμηνο  σπουδών(σημείωση: Αν το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει την εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας). 

Το θέμα της πρέπει να εντάσσεται στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ειδικότερα 
της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια και να 
αξιοποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και σε 
συγκεκριμένες εφαρμογές.  

Σχετικά με την ανάληψη, εκπόνηση και υποστήριξη της Διπλωματικής 
εργασίας ορίζονται τα εξής: 

1. Αίτηση - Υποβολή θέματος 
Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα υποβολής θέματος Δ.Ε. 
εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυχία  όλα τα μαθήματα (κορμού και 
κατεύθυνσης) των 2 πρώτων εξαμήνων. 

Μέχρι το τέλος του μήνα Απριλίου υποβάλλει αίτηση, στην οποία 
αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η 
προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της 
προτεινόμενης εργασίας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.  

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες δεν καταθέτουν την αίτηση 
εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό, 



μεταθέτουν, με δική τους  ευθύνη, κατά ένα τουλάχιστον εξάμηνο την έναρξη 
εκπόνησης της Δ.Ε.  

2. Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας 
Η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του/της υποψηφίου/ιας, 

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.  

Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε ανώτατοαριθμό διπλωματικών εργασιών για 
κάθε μέλος ΔΕΠ του Π.Μ.Σ. που μπορεί να αναλάβει, ως πρώτος επιβλέπων.  

 
3. Παρουσίαση και ολοκλήρωσης της Διπλωματικής Εργασίας  

Για να εγκριθεί η εργασία ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει 

ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.  

 Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια 

ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

 Έτσι μετά την εκπόνηση της Δ.Ε. ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποβάλλει 
στον επιβλέποντα και στα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής  αντίγραφα της τελικής Διπλωματικής Εργασίας. Εφόσον υπάρχει 
θετική κρίση από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, ορίζεται η ημερομηνία της 
προφορικής εξέτασης - παρουσίασης στο χρονικό διάστημα της ανωτέρω 
παραγράφου. Η έκταση και το βάθος της προφορικής εξέτασης κατά την 
υποστήριξη είναι ανάλογα της μορφής παρουσίασης της εργασίας.  
 Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία 

και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.  

  Η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας βασίζεται σε ένα σύνολο 
κανόνων ποιότητας που θεσπίζει κάθε Π.Μ.Σ. και περιλαμβάνουν την τυχόν 
πρωτότυπη ή καινοτόμο συνεισφορά της, την τυχόν ύπαρξη δημοσιεύσεων σε 
έγκυρα διεθνή περιοδικά ή συνέδρια καθώς και τον χαρακτήρα της εργασίας: 
Θεωρητικός, Εργαστηριακός, Υπολογιστικός ή βιβλιογραφικός. 

Κατά την παρουσίαση - υποστήριξη της ΜΔΕ, η Εξεταστική Επιτροπή 
συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό Δημόσιας Παρουσίασης της ΜΔΕ στο οποίο 
αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια καθώς και ο τελικός βαθμός. 

Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά 

στον διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής. 

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνατότητα 
επανυποβολής της  μετά από δύο μήνες, αφού βελτιώσει την εργασία ο/η 
μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Ε.Ε.  

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή, ο/η 
μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 
να αλλάξει το θέμα και τον/την επιβλέποντα/ουσα. Στην περίπτωση και 
δεύτερης αποτυχίας ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλείεται από τη 
χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

Πλήρες αντίγραφο της Διπλωματικής Εργασίας (μαζί με τυχόν 
διορθώσεις ή συμπληρώσεις) υποβάλλεται, μετά την αποδοχή της, στη 
βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. και σε ηλεκτρονική μορφή πιθανόν στο ηλεκτρονικό 
αρχείο που διατηρείται στο Τμήμα. Οι Διπλωματικές εργασίες αποτελούν 



ιδιοκτησία του Π.Μ.Σ., το οποίο διατηρεί το δικαίωμα της χρήσης και 
αναπαραγωγής τους για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. 
            Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απώλειας, αντικειμενικής αδυναμίας 
άσκησης καθηκόντων επίβλεψης ή σπουδαίου λόγου, είναι δυνατή η 
αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή μέλους της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του οικείου 
Τμήματος. 

Η ΜΔΕ μπορεί να είναι θεωρητική, εφαρμοσμένη ή πειραματική και να 

περιέχει αναγνωρίσιμα στοιχεία πρωτοτυπίας και συμβολή στην επιστημονική 

γνώση.  

Το κείμενο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τη δομή μιας 

επιστημονικής εργασίας δηλαδή να περιλαμβάνει περιγραφή του θέματος της 

εργασίας, περιγραφή των πορισμάτων - αποτελεσμάτων της εργασίας, τη 

μεθοδολογία, παραδοχές, βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά 

ή επεξηγηματικά στοιχεία (αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες 

εικόνες κτλ.).   

Συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Μετά από συνεννόηση με τον 

επιβλέποντα η συγγραφή της μπορεί να γίνει σε άλλη γλώσσα και να 

περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική. 

Η έκταση της εργασίας μπορεί να είναι πάνω από 10.000 λέξεις και το 
format θα έχει τη μορφή των διπλωματικών εργασιών του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών. 
 
 

  

Άρθρο 12 
Πρακτική Άσκηση  

 
Δεν προβλέπεται πρακτική άσκηση στο Δ.Π.Μ.Σ. 

 

Άρθρο 13 
Δικαιώματα και παροχές 

 

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις 

παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες 

του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν 

διδακτικών συγγραμμάτων. 

Το Τμήμα  οφείλει να εξασφαλίζει στους  μεταπτυχιακούς/κές 

φοιτητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και την διδασκαλία ή άλλες 

διευκολύνσεις. 

Οι διευκολύνσεις αυτές θα πρέπει να οριστούν από τα Τμήματα 

αναλυτικά (π.χ. τρόπος εξέτασης, πρόσβαση στους χώρους διδασκαλίας, στα 

εργαστήρια κ.λπ.). 

 

 



Άρθρο 14 
Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 

 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

- Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του ισχύοντος 

προγράμματος σπουδών και να υπογράφουν τα βιβλία παρουσίας. 

- Να υποβάλλουν τις απαιτούμενες εργασίες μέσα στις καθορισμένες 

προθεσμίες. 

- Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις. 

- Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, πριν την αξιολόγηση της διπλωματικής 

τους εργασίας, υπεύθυνη δήλωση ότι η διπλωματική εργασία αυτή δεν 

αποτελεί προϊόν λογοκλοπής ούτε στο σύνολο ούτε σε επιμέρους 

τμήματα αυτής. 

- Να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης, όπως ορίζεται στον παρόντα 

κανονισμό 

- Να σέβονται και να τηρούν τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, τις 

αποφάσεις των οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ., του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών(επισπεύδον Τμήμα) και του Δ.Π.Θ., καθώς και την 

ακαδημαϊκή δεοντολογία. 

 

 

Άρθρο 15 
Τέλη φοίτησης 

 

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών 

φοίτησης. 

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του 

προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 1500 ευρώ. 

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής  καταβολής τους και συγκεκριμένα 

η πρώτη δόση κατά την εγγραφή του φοιτητή και οι άλλες δύο δόσεις πριν την 

έναρξη του 2ου και 3ου εξαμήνου (για Π.Μ.Σ. τριών εξαμήνων) στις ημερομηνίες 

που ορίζονται από τη Γραμματεία. 

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 

Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Δ.Π.Θ. ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν εξοφλήσει όλες τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

 Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι 

φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν 

υπερβαίνει  το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το 

εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου 

εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα 

στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την 

συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. 



Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει 

να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού 

των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.   

 Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με 

σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. 

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από 

την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 

του άρθρου 31, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο 

κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

 Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την 

ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση 

υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. 

 Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. 

Η παράβαση από τα αρμόδια για την επιλογή των φοιτητών/τριών 

όργανα των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 35 του ν. 

4485/2017 και των σχετικών προβλέψεων του Κανονισμού Μεταπτυχιακών 

Σπουδών συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει την 

πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής απόλυσης, σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στο π.δ. 160/2008 (Α' 220). 

  

  

 

Άρθρο16 
Υποτροφίες 

 
 Χορηγούνται υποτροφίες ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κές 

φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της 

Ε.Δ.Ε.  

Χορηγείται υποτροφία στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες, βάση 

της βαθμολογίας του προηγούμενου εξαμήνου και της ανελλιπούς 

παρακολούθησης. 

Το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης 
υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων 
καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.   

 

 

 
Άρθρο 17 

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 

Ο τίτλος του Δ.Μ.Σ. είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος του ορίζεται με 

απόφαση της Συγκλήτου και υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/ι, τον/την 

Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την Γραμματέα του Τμήματος ή τους/τις 

νόμιμους/ες αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση Διαπανεπιστημιακού Δ.Μ.Σ. 



στον τίτλο αναφέρονται τα Α.Ε.Ι. και τα Τμήματα που απονέμουν το δίπλωμα,τα 

τυχόν εμβλήματα των ιδρυμάτων και υπογράφεται από τα αντίστοιχα όργανα 

του ιδρύματος που έχει την διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. 

 Στον/Στην απόφοιτο/η του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν από την 

απονομή, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του 

Προγράμματος. 

 Στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επισυνάπτεται Παράρτημα 

Διπλώματος σε σχέση με το οποίο ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 του ν. 

3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (Β΄1466) και το οποίο 

αποτελεί ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 

φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το 

καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν 

υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία 

μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα. 

 

 
Άρθρο 18 

Διδακτικό Προσωπικό 
 

 

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στα Δ.Π.Μ.Σ.αναλαμβάνουν:  

α) Μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ.  

β) Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων που 

συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ., κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το 

αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για το οποίο 

δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 

γ) Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/80 των Τμημάτων που 

συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ.  

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017: «Οι 

διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον 

από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη 

Δ.Ε.Π. των Τμημάτων που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ.  ή διδάσκοντες σύμφωνα 

με το π.δ. 407/1980 (Α' 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α' 173) ή την 

παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011. Σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., 

τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των διδασκόντων προέρχεται από 

μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 

407/1980 (Α' 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α' 173) ή την παρ. 7 του 

άρθρου 29 του ν. 4009/2011, ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των 

συνεργαζόμενων Τμημάτων. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει να 

είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο 

είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι 

δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής». 

Στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 καθορίζονται οι 

προϋποθέσεις αμοιβής των μελών ΔΕΠ. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:  



«3. Προϋπόθεση για την αμοιβή μέλους Δ.Ε.Π. για τη συμμετοχή του σε 

Π.Μ.Σ., με τη μορφή μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αποτελεί η 

διδασκαλία χωρίς αμοιβή, επιπλέον των νομίμων υποχρεώσεών του, ενός 

μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, σε τουλάχιστον ένα Π.Μ.Σ. 

του Τμήματός του ή άλλου Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., εφόσον στο 

Τμήμα του δεν λειτουργεί Π.Μ.Σ.. Η αμειβόμενη και η χωρίς αμοιβή διδασκαλία 

είναι ίσης διάρκειας και παρέχονται μέσα στο ίδιο ή άλλο ακαδημαϊκό εξάμηνο, 

σε κάθε, όμως, περίπτωση μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Οι παραπάνω 

προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όσα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν νόμιμες υποχρεώσεις 

δέκα (10) τουλάχιστον ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης. 

4. Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε τρόπο 

συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν υπερβαίνει ανά μήνα το 

τριάντα τοις εκατό (30%) των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές 

έχουν καθοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017. 

Η συμμετοχή σε Π.Μ.Σ. σε καμία περίπτωση δεν συνιστά επιχειρηματική 

δραστηριότητα ή άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ' της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 99 

του ν. 4310/2014 (Α' 258)». 

δ) Ομότιμοι Καθηγητές και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του οικείου 

Τμήματος, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, 

η οποία ορίζει: «Ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των 

Α.Ε.Ι. διδάσκουν στα Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 8 του 

άρθρου 16 του ν. 4009/2011 και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και 

υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4» και τη διάταξη της παρ. 1κ) 

του άρθρου 45 του ν. 4485/2017, η οποία αναφέρει ότι ο Κανονισμός 

Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ. ορίζει μεταξύ άλλων τους  ειδικότερους 

όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. σε 

Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36.  

    Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 8 του ν.4009/2011 «Οι 

συνταξιούχοι καθηγητές που απασχολούνται στα προγράμματα του 

προηγούμενου εδαφίου αμείβονται μόνο από ίδιους πόρους του ιδρύματος». 

Σημείωση:Βλ. και άρθρο 69 του ν.4386/2016, το οποίο αναφέρεται σε ομότιμους 

καθηγητές για διδασκαλία χωρίς αμοιβή. 

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος, σε περίπτωση που 

δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται 

παραπάνω, μπορεί να αποφασίσει: 

- την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. 

ή 

- την πρόσκληση μελών ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα 

του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των 

ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 

Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή 

- νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 

4485/2017. 



 

 Επιπλέον η Συνέλευση του οικείου Τμήματος με απόφασή της, έχοντας 

υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως 

επισκέπτες, καταξιωμένους/ες επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα 

καθηγητή/τριας ή ερευνητή/τριας σε ερευνητικό κέντρο ή επιστήμονες 

αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο 

γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή,  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017. 

 

 Φροντιστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μπορούν 

να ανατίθενται, εκτός των ανωτέρω, και σε μέλη του διδακτικού προσωπικού 

καθώς και σε υποψήφιους/ες διδάκτορες των οικείων προς το Πρόγραμμα 

Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλων συναφών 

Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλου Α.Ε.Ι. 

 Η Συνέλευση του Τμήματος (σημείωση: η Ε.Δ.Ε. σε περίπτωση 

διατμηματικού Π.Μ.Σ.) ή/και η Διεύθυνση του Π.Μ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένες 

να αναθέτουν διδασκαλία σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ούτε τα μέλη 

Δ.Ε.Π. είναι υποχρεωμένα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Π.Μ.Σ, αν 

καλύπτουν τις υπό του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους στα 

προπτυχιακά προγράμματα του Ιδρύματος.  

 Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, 

σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση του 

Τμήματος ή την αντίστοιχη Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. 

 

 Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η 

περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής 

βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επίβλεψη της 

διπλωματικής εργασίας, η επικοινωνία με τους/τις  μεταπτυχιακούς/κές 

φοιτητές/τριες. 

 

 

 
Άρθρο 19 

Διοικητική Υποστήριξη  
 

1. Διεύθυνση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Υποχρεώσεις 

Διευθυντή/ιας 

α) Δημιουργείται θέση Διευθυντή/ιας για κάθε Π.Μ.Σ. στο Τμήμα εκείνο του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το οποίο έχει την ευθύνη οργάνωσης 

και λειτουργίας του.  

β) Ο/Η Διευθυντής/ια κάθε Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον 

Αναπληρωτή του/της, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή 

θητεία.  



γ) Ο/Η Διευθυντής/ια προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης 

βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς 

γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

     δ) Τα καθήκοντά του/της ορίζονται στο νόμο και στον Κανονισμό 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρ-

μόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική 

λειτουργία του προγράμματος. Ο/Η Διευθυντής/ια δεν μπορεί να έχει 

περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον 

αμοιβή για το διοικητικό του/της έργο ως Διευθυντής. 

ε) Ο/Η Διευθυντής/ιατου Π.Μ.Σ επιπλέον είναι αρμόδιος/α μετά τη λήξη της 

θητείας της Σ.Ε. για τη σύνταξη του απολογισμού του Προγράμματος του 

ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών 

δραστηριοτήτων 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.. Ο απολογισμός κατατίθεται στο οικείο Τμήμα, στο οποίο ανήκει το 

Π.Μ.Σ. 

Για την κατάρτιση και υλοποίηση του απολογισμού ο/η 

Διευθυντής/ιαεπικουρείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  

         Για το Π.Μ.Σ. κατά την ίδρυσή του στην εισήγηση της Συνέλευσης του 

Τμήματος σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2θ του άρθρου 32 του ν. 

4485/2017 θα συμπεριλαμβάνεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός, 

συμπεριλαμβανομένου του  αναλυτικού λειτουργικού κόστους του 

προγράμματος, των πηγών χρηματοδότησης και των εν γένει πόρων της 

λειτουργίας του. Επίσης στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι η εισήγηση 

συνοδεύεται μεταξύ άλλων από αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας κατ΄ 

έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, καθώς και έκθεση βιωσιμότητας του 

προγράμματος, ο τρόπος των οποίων ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

στ) Ο/Η Διευθυντής/ιατου Π.Μ.Σ., ως Επιστημονικά Υπεύθυνος/η του 

αντίστοιχου έργου, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πληρωμής των σχετικών 

δαπανών και συνυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό.  Επιπλέον, ο/η  Επιστημονικά Υπεύθυνος/η 

ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου 

του ΠΜΣ και τη σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεσή 

του και παρακολουθεί το οικονομικόαντικείμενό του. 

 

ζ) Οι εκπρόσωποι των Τμημάτων στην Ε.Δ.Ε. έχουν υποχρέωση να 

ενημερώνουν τις Συνελεύσεις των Τμημάτων, όταν αυτό τους ζητηθεί από τον 



Πρόεδρο εκάστου Τμήματος.  

η) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. ή του Δ.Π.Μ.Σ θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμος/η για ενημέρωση, αν ζητηθεί, της Συνέλευσης ή σε περίπτωση 

Δ.Π.Μ.Σ. των Συνελεύσεων των Τμημάτων που συμπράττουν στο 

Πρόγραμμα για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του. 

Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. ή του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στη Συνέλευση ή στην 

Ε.Δ.Ε. για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και μεριμνά για την εφαρμογή των 

αποφάσεών της.  

2.  Υποχρεώσεις Γραμματείας 

Το Τμήμα στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει και τη διοικητική 

υποστήριξη του Προγράμματος στην περίπτωση Διατμηματικού Π.Μ.Σ. Η 

σχετική ρύθμιση προβλέπεται στην ιδρυτική απόφαση εκάστου Π.Μ.Σ. 

Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν τα Π.Μ.Σ. εκτός ωρών εργασίας 

τους στο Πανεπιστήμιο, καθώς και αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί έργο 

σχετικά με τα Π.Μ.Σ., δύνανται να αμείβονται για πρόσθετη εργασία (πέραν 

των συμβατικών τους υποχρεώσεων της κύριας απασχόλησης) που 

παρέχουν.  

 
 
 

Άρθρο 20 
Υλικοτεχνική Υποδομή 

1. Αίθουσα Η/Υ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με 30 σύγχρονους 
Η/Υ (2018) 
2. Αίθουσες διδασκαλίας πλήρως εξοπλισμένες και αμφιθέατρα στο νέο 
κτίριο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (κατασκευή 2016). 
3. Λογισμικά πακέτα που υποστηρίζουν τα μεταπτυχιακά μαθήματα. 

 

 
 

 
Άρθρο 21 

Χρηματοδότηση - Οικονομική Διαχείριση Π.Μ.Σ.  
 

Η χρηματοδότηση των Π.Μ.Σ. προέρχεται από:  

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή 

του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 του 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 οριοθετείται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 

14 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 Κονδυλίων Έρευνας 

(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., 

ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 

η) σε  αιτιολογημένες περιπτώσεις, κατά τις οποίεςτα λειτουργικά έξοδα ενός 

Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ως άνω πηγές χρηματοδότησης, 

μέρος των λειτουργικών του εξόδων μπορεί να καλύπτεται από τέλη φοίτησης. 

             Για τη χρηματοδότηση του Α.Ε.Ι., για τη λειτουργία Π.Μ.Σ., από τον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

προσμετράται θετικά το γεγονός της λειτουργίας Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης. 

 

Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται 

ως εξής: 

α) Εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα του προγράμματος τα 

οποία κατανέμονται σε δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής 

υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, 

χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες. Οι 

δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού 

προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο 

υποχρεώσεις τους. 

β) Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, 

με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν 

χωρίς τέλη φοίτησης. 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 η κατανομή της 

παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, δηλαδή 70% και 30%, δεν ισχύει στην περί-

πτωση δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς 

και για κρατικές επιχορηγήσεις. 

Το Τμήμαοφείλει ετησίως να δημοσιεύει, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα 

του, απολογισμό εσόδων-εξόδων του Π.Μ.Σ., με αναγραφή της κατανομής των 

δαπανών ανά κατηγορία και ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των αμοιβών 

των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις 

εισέπραξαν. 

 

Η οικονομική διαχείριση κάθε Π.Μ.Σ. αποτελεί ξεχωριστό έργο που 

υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης και γίνεται σύμφωνα με τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. και 

το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

του Δ.Π.Θ. Ως κύκλος Π.Μ.Σ. νοείται η οριζόμενη από την Ιδρυτική Απόφαση 

του κάθε Π.Μ.Σ. συνολική διάρκειά του.  

 Η οικονομική διαχείριση κάθε υλοποιούμενου έργου Π.Μ.Σ. 

πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με βάση τον προϋπολογισμό του, ο 

οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο ύστερα από πρόταση της αρμόδιας 

Συνέλευσης του Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε. σε περίπτωση Διατμηματικού ή 



Διιδρυματικού Προγράμματος και κατόπιν αποδοχής του αιτήματος ανάληψης 

της οικονομικής διαχείρισής του από την Επιτροπή Ερευνών του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης. 

Επιστημονικά Υπεύθυνος των υλοποιούμενων έργων του Π.Μ.Σ. 

ορίζεται ο Διευθυντής εκάστου Π.Μ.Σ., ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντα τις 

υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες του Επιστημονικά Υπευθύνου όπως 

προσδιορίζονται στο Νόμο 4485/2017 και στον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο 

Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 Για την αποτελεσματική υλοποίηση του εγκεκριμένου από την αρμόδια 

Συνέλευση του Τμήματος ή Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση Διατμηματικού ή 

Διιδρυματικού Προγράμματος, προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ. και την 

προσαρμογή αυτού στις εκάστοτε ανάγκες ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου, δύναται, κατόπιν προηγούμενης 

σύμφωνης γνώμης των παραπάνω αρμοδίων οργάνων, να αιτείται προς την 

Επιτροπή Ερευνών προς έγκριση την αυξομείωση ή και την ανακατανομή των 

προϋπολογισθέντων ποσών στην κάθε κατηγορία δαπάνης του 

προϋπολογισμού. Στην περίπτωση τροποποίησης των τελών φοίτησης 

προσαπαιτείται η δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

Άρθρο 22 

Λογοκλοπή 

 

Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια καταθέτοντας οποιαδήποτε 

μεταπτυχιακή εργασία είναι υποχρεωμένος/η να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το 

έργο και τις απόψεις άλλων. 

 Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή 

θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η 

χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα 

αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από 

μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, 

μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος για 

διαγραφή του/της. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της 

επιβλέποντος/σας Καθηγητή/τριας, η Συνέλευση του οικείου Τμήματος ή η 

Ε.Δ.Ε.  μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της. 

 Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας 

παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση 

για αντιμετώπιση του προβλήματος  στη Συνέλευση του Τμήματος.  

Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της 

λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο 



πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας.  

 

 

 
Άρθρο23 

Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. 
 

 
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ως επισπεύδον της Πολυτεχνικής 

Σχολής  του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είναι δυνατό να συνεργάζεται 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ.1  του ν.4485/2017: 

 
 α) με Τμήματα  του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα 

που αναφέρονται στο άρθρο 13Α του ν.4310/2014, συμπεριλαμβανομένων 

των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 

Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι ένα τουλάχιστον από τα συνεργαζόμενα Τμήματα να είναι αυτοδύναμο.  

  Μεταξύ των Τμημάτων ή μεταξύ Τμημάτων και των προαναφερομένων 

Ερευνητικών Κέντρων ή Ινστιτούτων καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), το οποίο εγκρίνεται από τις οικείες Συγκλήτους και τα 

συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων. Στο Ε.Π.Σ. 

καθορίζονται ιδίως οι υποχρεώσεις κάθε Τμήματος ή ερευνητικού κέντρου ή 

ινστιτούτου, τα θέματα συγκρότησης και λειτουργίας της Ειδικής 

Διατμηματικής ή Διιδρυματικής Επιτροπής και της Σ.Ε. με τρόπο που να 

εξασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των συνεργαζόμενων φορέων, του 

ορισμού του/της Διευθυντή/ιας του Π.Μ.Σ., ο/η οποίος/α είναι μέλος Δ.Ε.Π. 

αυτοδύναμου Τμήματος, της κατανομής του διδακτικού και ερευνητικού 

έργου μεταξύ του προσωπικού των συνεργαζόμενων φορέων και κάθε άλλο 

θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ..  

  Τα διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. ιδρύονται με απόφαση των 

οικείων Συγκλήτων ή της οικείας Συγκλήτου και του συλλογικού οργάνου 

διοίκησης του Ερευνητικού Κέντρου, στην οποία προσαρτάται το Ε.Π.Σ., με 

τη διαδικασία ίδρυσης του άρθρου 32 και η σχετική εισήγηση καταρτίζεται 

από τις Συνελεύσεις όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων. 

 

β) Αυτοδύναμα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής συνεργάζονται με 

Τμήματα αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικά κέντρα και 

ινστιτούτα της αλλοδαπής, για την οργάνωση και λειτουργία κοινών Π.Μ.Σ.. 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

καθορίζεται η διαδικασία ίδρυσης του κοινού Π.Μ.Σ., τα θέματα που 

ρυθμίζονται στο Ε.Π.Σ. και κάθε σχετικό θέμα. 

 
 
 



Άρθρο 24 
Ιστοσελίδα των Π.Μ.Σ. 

 

  Κάθε Π.Μ.Σ. έχει την ιστοσελίδα του στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, 

ή και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα κρίνει το Τμήμα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 

Προγραμμάτων σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η επίσημη 

ιστοσελίδα εκάστου Π.Μ.Σ. ενημερώνεται διαρκώς και περιέχει όλες τις 

πληροφορίες και ανακοινώσεις του Προγράμματος και αποτελεί τον επίσημο 

χώρο ενημέρωσης των φοιτητών και φοιτητριών.  

 

Άρθρο 25 

Αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. 

 

1. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε 

μαθήματος και κάθε διδάσκοντος/ουσας από τους μεταπτυχιακούς/ές 

φοιτητές/τριες,, οι οποίοι/ες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εσωτερικό 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος, με τη λήξη κάθε μαθήματος 

αξιολογούν συνολικά το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο 

διδασκαλίας, τα προτεινόμενα συγγράμματα κ.τ.λ.  

Με ευθύνη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. διοργανώνονται ημερίδες με 

αντικείμενο τη συζήτηση – μελέτη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και των 

περιεχομένων του, ώστε να εκτιμάται μεταξύ άλλων ο βαθμός στον οποίο 

συνδέεται το πρόγραμμα με την πρόοδο της επιστήμης, την αγορά εργασίας 

και τις ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα.  

 

2.  Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου 

Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και 

εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων 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. Ο 

απολογισμός κατατίθεται στο οικείο Τμήμα, στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. 

 

3.  Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, 

καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας, οι οποίες 

προβλέπονται στο ν. 4009/2011 (Α' 189), εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση 

των Π.Μ.Σ. κάθε Σχολής, διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική 

Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.).  

 

4. Με απόφαση της οικείας Κοσμητείας συγκροτείται μία Ε.Σ.Ε. για τα 

Π.Μ.Σ. και τις διδακτορικές σπουδές κάθε Τμήματος και τα μέλη της επιλέγονται 

από σχετικό μητρώο αξιολογητών που τηρείται σε κάθε Σχολή. Για την 

κατάρτιση του μητρώου κάθε Τμήμα προτείνει, με τεκμηριωμένη εισήγηση της 

Συνέλευσης του Τμήματος, τρία (3) μέλη από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 



Λοιπές λεπτομέρειες ως προς την κατάρτιση και επικαιροποίηση του μητρώου, 

ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Η απόφαση συγκρότησης της Ε.Σ.Ε. εκδίδεται ύστερα από 

διαβούλευση με τους Προέδρους των Τμημάτων, αφού προηγουμένως έχει 

διερευνηθεί η διαθεσιμότητα των υποψηφίων, και αφορά, κατά προτίμηση, σε 

υποψηφίους/ες ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τα γνωστικά 

αντικείμενα που θεραπεύουν τα υπό αξιολόγηση προγράμματα σπουδών και 

που έχουν διακριθεί για το ερευνητικό τους έργο. 

5.  Τα μέλη των Ε.Σ.Ε. στην αρχή της θητείας τους ενημερώνονται για κάθε 

θέμα που αφορά στα Π.Μ.Σ., καθώς και στις διδακτορικές σπουδές που 

εκπονούνται στα αντίστοιχα Τμήματα της Σχολής, όπως τα γνωστικά 

αντικείμενα που θεραπεύουν, τον αριθμό των φοιτητών/τριών, τους κανόνες 

επιλογής, το λειτουργικό κόστος και τα τέλη φοίτησης. Ειδικότερα, ο 

απολογισμός της παραγράφου 2 με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται 

αμελλητί στα μέλη της οικείας Ε.Σ.Ε.. 

6.  Ανά πενταετία τα μέλη των Ε.Σ.Ε. επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του 

οικείου Τμήματος για επαρκές χρονικό διάστημα, κατά το οποίο συναντώνται 

και συζητούν με εκπροσώπους των διδασκόντων/ουσών και των 

φοιτητών/τριών, καθώς και με τους Διευθυντές και τα μέλη των συλλογικών 

οργάνων των Π.Μ.Σ., προκειμένου να διαμορφώσουν την τελική έκθεση 

αξιολόγησης. Η τελική έκθεση αξιολόγησης, η οποία περιέχει και προτάσεις για 

τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, υποβάλλεται στην 

Κοσμητεία, στο οικείο Τμήμα και στη Σύγκλητο, προκειμένου να τη 

συνεκτιμήσει για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας των Π.Μ.Σ., σύμφωνα με 

την παράγραφο 8 του άρθρου 32. 

7.  Στα μέλη των Ε.Σ.Ε. καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 

4336/2015. 

8.  Ο απολογισμός και οι αξιολογήσεις του παρόντος άρθρου 

δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο των Ιδρυμάτων και κοινοποιούνται, με 

ευθύνη της Κοσμητείας, στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

λαμβάνονται δε υπόψη στις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης και 

πιστοποίησης της ποιότητας του ν. 4009/2011. 

9. Οι Σχολές οφείλουν να καταρτίσουν το μητρώο αξιολογητών και να 

συγκροτήσουν την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), σύμφωνα 

με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 44 έως τον Σεπτέμβριο του έτους 2018, 

άλλως μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ίδρυση κάθε Π.Μ.Σ. 

 

 

 

Άρθρο 26 

Μεταβατικές και Ειδικές διατάξεις 

 

 



 Οι  φοιτητές/τριες που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. κατά την 

έναρξη ισχύος του ν.4485/2017, καθώς και οι φοιτητές/τριες που 

εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε 

Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη δημοσίευση του ν.4485/2017, συνεχίζουν και 

ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την 

έναρξη ισχύος του ν.4485/2017, διατάξεις (άρθρο 85 παρ.2β του ν. 

4485/2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από  την 

σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα 

αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου 

του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

(ως αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού 

Μεταπτυχιακών Σπουδών) 

1.  Τύπος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) των 

Π.Μ.Σ. του Δ.Π.Θ. 

2.  Τύπος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διατμηματικού 

Π.Μ.Σ.   

 
3. Τύπος Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης Μεταπτυχιακών 
Σπουδών 

4. Τύπος Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού 

Φοιτητή Π. Μ. Σ. Τμήματος του Δ.Π. Θ. 

 

5. Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τελετή 

ανακήρυξης  (Σχέδιο) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Τύπος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) των Π.Μ.Σ. του Δ.Π.Θ. 

   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

      

ΣΧΟΛΗ (όνομα Σχολής) 

ΤΜΗΜΑ (όνομα Τμήματος) 

ΔΙΠΛΩΜΑ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 

Ο/Η (ονοματεπώνυμο) του (πατρώνυμο) από (όνομα πόλης) πτυχιούχος του 

Τμήματος (όνομα Τμήματος) μετά την επιτυχή παρακολούθηση των 

μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο (τίτλος Π.Μ.Σ.) του Τμήματος (όνομα Τμήματος) του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης και την ολοκλήρωση των 

προβλεπόμενων από το νόμο δοκιμασιών στις (ημερομηνία), κρίθηκε 

άξιος/α του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην 

Κατεύθυνση (ονομασία Κατεύθυνσης) με το βαθμό:  

«ΑΡΙΣΤΑ» εννέα (9) 
Σε πίστωση των ανωτέρω 

εκδίδεται το παρόν δίπλωμα 

Πόλη (όνομα πόλης) Ημερομηνία (ημέρα-μήνας-έτος) 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ                                        (όνομα Τμήματος) 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ                                 ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 

         ΘΡΑΚΗΣ                                               ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

                                                                                 ΘΡΑΚΗΣ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (όνομα Τμήματος) 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΘΡΑΚΗΣ 

 

 

 

 



 

2. Τύπος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διατμηματικού Π.Μ.Σ.  

   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

 
ΣΧΟΛΗ (όνομα Σχολής) 

ΤΜΗΜΑ (όνομα Τμήματος) 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

(όνομα συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου)  

(έμβλημα συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου) 

ΣΧΟΛΗ (όνομα Σχολής) 

ΤΜΗΜΑ (όνομα Τμήματος) 

 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

(τίτλος Π.Μ.Σ.) 

ΔΙΠΛΩΜΑ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 

Ο/Η  (ονοματεπώνυμο) του (πατρώνυμο) από (όνομα πόλης) πτυχιούχος του 

Τμήματος (όνομα Τμήματος) μετά την επιτυχή παρακολούθηση των 

μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο (τίτλος Π.Μ.Σ.) του Τμήματος (όνομα Τμήματος) του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης και του Τμήματος (όνομα Τμήματος) του 

Πανεπιστημίου (όνομα Πανεπιστημίου) και την ολοκλήρωση των 

προβλεπόμενων από το νόμο δοκιμασιών στις (ημερομηνία), κρίθηκε 

άξιος/α του Διπλώματος Μεταπτυχιακού Σπουδών, στην 

κατεύθυνση (ονομασία Κατεύθυνσης) με το βαθμό:  
«ΑΡΙΣΤΑ» εννέα (9) 
Σε πίστωση των ανωτέρω 

εκδίδεται το παρόν δίπλωμα 

Πόλη (όνομα πόλης) Ημερομηνία (ημέρα- μήνας- έτος) 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ (όνομα Τμήματος) 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ                            ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ                                     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

         ΘΡΑΚΗΣ                                                   ΘΡΑΚΗΣ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ(όνομα Τμήματος) 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 



 
3. Τύπος Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης Μεταπτυχιακών  Σπουδών 

   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

      

ΣΧΟΛΗ (όνομα Σχολής) 

ΤΜΗΜΑ (όνομα Τμήματος) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ….  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Πιστοποιείται ότι: 

Στον/ην κύριο/κυρία (Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο του μεταπτυχιακού 

φοιτητή/τριας) από (όνομα πόλης), Πτυχιούχο (όνομα Τμήματος) του 

Πανεπιστημίου (όνομα Πανεπιστημίου), μετά τη νόμιμη διαδικασία 

και αφού εξεπλήρωσε επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις του/της, 

στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματός μας, απονεμήθηκε το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο (όνομα Π.Μ.Σ.) του Τμήματος (όνομα Τμήματος) του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Κατεύθυνση 

(ονομασία Κατεύθυνσης), με το βαθμό 

«ΑΡΙΣΤΑ» 

Οκτώ και εβδομήντα εκατοστά (8,70) 

Το παρόν έχει θέση αντιγράφου Διπλώματος Μεταπτυχιακού 

Σπουδών. 

Το πιστοποιητικό αυτό, το οποίο ζήτησε ο 

ενδιαφερόμενης/όμενη, του/της χορηγείται για κάθε νόμιμη 

χρήση.  

                           Πόλη (όνομα πόλης) Ημερομηνία (ημέρα-μήνας-έτος) 

                                               Ο/Η Γραμματέας του Τμήματος                                                      
                                                                               (υπογραφή-σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Τύπος Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή Π.Μ.Σ. 

Τμήματος του Δ.Π.Θ. 

   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

 
ΣΧΟΛΗ(όνομα Σχολής) 

ΤΜΗΜΑ(όνομα Τμήματος) 
Πόλη……….  

Αριθ. Πρωτ………. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Βεβαιώνεται ότι ο/η κύριος/κυρία (Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο) 

Πτυχιούχος του (Τμήμα Σχολή Πανεπιστήμιο), ο οποίος είχε εισαχθεί το 

ακαδημαϊκό έτος (αναγραφή ακ. έτους)  στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος (όνομα 

Τμήματος) της Σχολής (όνομα Σχολής) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης με τίτλο (τίτλος Π.Μ.Σ.) διάρκειας (αναγραφή διάρκειας Π.Μ.Σ.), 

εξετάσθηκε επιτυχώς στα π.χ. οκτώ (8) απαιτούμενα μεταπτυχιακά 

μαθήματα της Κατεύθυνσης (ονομασία Κατεύθυνσης) και έλαβε την 

παρακάτω βαθμολογία σε κάθε μάθημα: 

 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ     Δ.Μ. Π.Μ.ΒΑΘΜΟΣ        ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1.  ………….          …       …    π.χ. Δέκα (10)          ….…… 

2.  ………….          …       …     ……………          ………. 

3.  ………….          …     …      ……………          ………. 

4.  ………….          …     …      ……………           ………. 

5.  ………….          …      …      ……………           ………. 

6.  ………….          …      …     ……………            ………. 

7.  ………….          …      …      ……………           ………. 

8.  ………….          …      …      ……………           ………. 
 

 

         Ο/Η ανωτέρω στις ημερομηνία) ανέπτυξε τη Μεταπτυχιακή 

Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) του/της δημοσία ενώπιον της αρμόδιας 



Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία την ενέκρινε, τη βαθμολόγησε με το βαθμό 

(αναγραφή βαθμού) και πρότεινε την απονομή στον/ην ανωτέρω του 

Διπλώματος ΜεταπτυχιακώνΣπουδών του Τμήματος (όνομα Τμήματος) της 

Σχολής (όνομα Σχολής) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην 

Κατεύθυνση(ονομασία Κατεύθυνσης).  

          Ο Γενικός Μέσος Όρος βαθμολογίας του/της ανωτέρω (με ακρίβεια 

δύο δεκαδικών ψηφίων) λαμβάνοντας υπόψη της διδακτικές μονάδες των 

επί μέρους μαθημάτων  (αριθμός διδακτικών μονάδων μαθημάτων) και της ΜΔΕ 

(αριθμός διδακτικών μονάδων διπλωματικής) είναι:  

«ΑΡΙΣΤΑ». 

        Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται ύστερα από αίτηση του/της 

ενδιαφερομένου/ενδιαφερομένης για κάθε νόμιμη χρήση. 

 

 

                           Πόλη (όνομα πόλης) Ημερομηνία (ημέρα-μήνας-έτος) 

 

  Με εντολή Πρύτανη 

                                                                   Ο/Η Γραμματέας 

                                                                  του Τμήματος 

 

                                  (υπογραφή-σφραγίδα)   
5. Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Τελετή ανακήρυξης (Σχέδιο) 

 
      Η ανακήρυξη του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας ως αξίου 

του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών εκάστου Τμήματος και η 

απονομή στον ίδιο του Διπλώματος αυτού γίνεται σε ειδική τελετή που 

πραγματοποιείται στο αρμόδιο Τμήμα. 

      Η απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 

γίνεται παρουσία του Πρύτανη του Δ.Π.Θ., ή, όταν αυτός κωλύεται, 

παρουσία ενός εκ των Αντιπρυτάνεων. 

       Κατά την τελετή της απονομής του Δ.Μ.Σ. στον/στην  υποψήφιο/α 

αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος το πρακτικό της 

Εξεταστικής Επιτροπής και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Τμήματος 

αναγιγνώσκει τα παρακάτω: 

 «Ο/Η..........(Ονοματεπώνυμο) …………………………πτυχιούχος 

του……………………………(Τμήμα, Σχολή, Πανεπιστήμιο) 

…………………… συνέταξεν Μεταπτυχιακήν Διατριβήν (Μ.Δ.) ή 

επιγράφεται 

…………………………………………………………………………

……………………………….., ήπερ τοις αναγνούσι καθηγηταίς 

εμμελώς έχειν έδοξεν, ούτος (αύτη) δε την επί τω μεταπτυχιακώ τίτλω 

(Μ.Δ.Ε.) δοκιμασίαν ευδοκίμως υπέστη. 



     Ερωτών ουν το Τμήμα, ει τούτο ικανώς τα τεκμήρια της του (της) 

υποψηφίου επιστημονικής παιδείας ποιούμενον δοκιμάζει τούτον 

(ταύτην) εις τους κατόχους του Μ.Δ.Ε. του 

Τμήματος……………………..της Σχολής……………………….του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης· ερωτών δε και τον Πρύτανιν, ει 

τη του Τμήματος βουλή ομολογεί.  Επειδήπερ ου μόνον εν ταις 

ειωθόταις δοκιμασίαις της σής επιστήμης έλεγχον παρέσχες 

σαφέστατον, αλλά και εν τη μεταπτυχιακή διατριβή, ην φιλοπονήσας 

προσήνεγκες τω Τμήματι…………………….., άξιον (αξίαν) του 

Δ.Μ.Σ. σεαυτόν (σεαυτήν) απέφηνας καπί τούτοις το μεν Τμήμασε 

κατά τα νόμιμα εδοκίμασε, ο δε Πρύτανις ταύτην την δοκιμασίαν 

επήνεσε, δια ταύτα εγώ……… (Ονοματεπώνυμο) 

…………………..Καθηγητής του Τμήματος………………, νυν 

Πρόεδρος του Τμήματος……………………………. διατελών τε και 

χρώμενος τη δυνάμει, ην παρά των εν Πανεπιστημίω και Τμήματι 

νόμων είληφα,  

σε……………………………………………..(Ονοματεπώνυμο)……

……………………………………, υποψήφιον (υποψηφίαν) του 

Τμήματος………………………………… μεταπτυχιακού τίτλου 

δημοσία άξιον και κάτοχον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Μ.Σ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο……………………….του 

Τμήματος………………………………του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης αναγορεύω και πάσας τας τω πανεπιστημιακώ 

αξιώματι τούτω παρεπομένας προνομίας σοι δίδωμι, συνθιασώτην μεν 

και εταίρον της επιστήμης σε προσαγορεύων, της δε επιστήμης ταύτης 

δια παντός του βίου φιλοτίμως αντέχεσθαι παραινών».  
 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
    
    Κομοτηνή, 29 Μαρτίου 2018 
 
     Ο Πρυτανεύων 
 
 
 
    Καθηγητής Σταύρος Τουλουπίδης  
 
 
Εσωτερική διανομή : 

1. κ. Πρύτανη  

2. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  

 
 


