
Κανονισμός  

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

«Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά»  

του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Άρθρο 1 

Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού 

 

H λειτουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στατιστική και 

Αναλογιστικά – Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά» του Τµήµατος Μαθηµατικών 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου διέπεται από: (α) την ισχύουσα νοµοθεσία, (β) Την 

υπ’ αριθµ. 5465/B7/20.7.2004 (ΦΕΚ 1156/30.7.2004) Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση 

“Έγκριση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Στατιστικής 

και Αναλογιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε τίτλο: “Στατιστική 

και Αναλογιστικά-Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά”, γ) την υπ' αριθµ. 

62534/B7(6)/7.12.2005 (ΦΕΚ 1788/20.12.2005) τροποποιητική Υπουργική Απόφαση, 

όπως τροποποιήθηκε µε την υπ' αριθµ. 85358/B7/10.12.2007 (ΦΕΚ 2409/21.12.2007) 

Υπουργική Απόφαση, (δ) τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Β1/108974, ΦΕΚ 1376/Β/25-10-2002), και (ε) τα άρθρα του 

παρόντος Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Κανονισµός Μεταπτυχιακών 

Σπουδών τροποποιείται µε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. 

Η ισχύουσα νοµοθεσία, η Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση και ο Εσωτερικός 

Κανονισµός Λειτουργίας είναι ισχυρότερες του Κανονισµού Μεταπτυχιακών 

Σπουδών.  

 

Η  δοµή, η οργάνωση και η λειτουργία του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών 

(ΠΜΣ) µε τίτλο «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηµατοοικονοµικά  Μαθηµατικά» 

του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου  διέπονται  από τις διατάξεις των 

άρθρων  10-14, 23  και  28  του Νόµου  2083/92  όπως  αυτά  έχουν  τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και 

ισχύουν  µε  τις  διατάξεις των  νόµων  Ν.2188/94, Ν.2327/95, Ν.2413/96, Ν.2454/97, Ν.2916/01 και του 

Ν.4009/2011, του Εσωτερικού Κανονισµού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου,  της Υπουργικής  

Απόφασης έγκρισης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στατιστική και 

Αναλογιστικά - Χρηµατοοικονοµικά  Μαθηµατικά», καθώς και του παρόντος 

Κανονισµού. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, όπως αυτές αναλύονται στα 

επόµενα άρθρα, εξειδικεύουν και συµπληρώνουν το νοµοθετικό πλαίσιο που  διέπει τις 

Μεταπτυχιακές  Σπουδές, ενώ  ρυθµίζουν  µε  ενιαίο  τρόπο  θέµατα λειτουργίας του ΠΜΣ, τα 

οποία  δε  ρυθµίζονται  από  την κείµενη νοµοθεσία, αλλά  είτε παρέχονται γι' αυτά σχετικές 

εξουσιοδοτήσεις από το Νόµο, είτε ρυθµίζονται µε αποφάσεις της Γενική Συνέλευση Ειδικής 

Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τµήµατος Μαθηµατικών. 

 

Άρθρο 2 

Όργανα του Π.Μ.Σ. 

Για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΠΜΣ «Στατιστική και Αναλογιστικά - 

Χρηµατοοικονοµικά  Μαθηµατικά», αρµόδια όργανα είναι τα ακόλουθα: 

•  Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τµήµατος Μαθηµατικών. 

•  Η Συντονιστική Επιτροπή  Μεταπτυχιακών  Σπουδών (ΣΕΜΣ) του Τµήµατος 

Μαθηµατικών. Η ΣΕΜΣ, η οποία είναι πενταµελής, ορίζεται από την  ΓΣΕΣ και 

αποτελείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και από δύο διδάσκοντες κάθε κατεύθυνσης 



του ΠΜΣ. Η θητεία της ΣΕΜΣ είναι διετής. Υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της θητείας 

των µελών της ΣΕΜΣ. Ο µέγιστος αριθµός συνεχόµενων θητειών των µελών της ΣΕΜΣ 

ορίζεται σε 2. Μέλος της ΣΕΜΣ το οποίο βρίσκεται σε οποιουδήποτε είδους άδεια, 

αντικαθίσταται για την περίοδο της αδείας του. Η ΣΕΜΣ είναι αρµόδια για την 

παρακολούθηση και το συντονισµό λειτουργίας του ΠΜΣ. Της ΣΕΜΣ προεδρεύει ο 

Διευθυντής του ΠΜΣ.   

 

•  Ο Διευθυντής  του  Π.Μ.Σ  ορίζεται µε απόφαση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος για  διετή θητεία. Ο 

µέγιστος  αριθµός  συνεχόµενων θητειών  του Διευθυντή  ορίζεται σε 2 (δύο).  Ο  Διευθυντής  ανήκει  

στη  βαθµίδα του  Καθηγητή  ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού 

αντικειµένου  µε το  γνωστικό  αντικείµενο  του  ΠΜΣ, και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο 

Κανονισµός  Μεταπτυχιακών  Σπουδών του Ιδρύµατος και  ο  εσωτερικός κανονισµός του Ιδρύµατος. 

Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται  στη  ΓΣΕΣ κάθε  θέµα που αφορά στην 

αποτελεσµατική εφαρµογή του ΠΜΣ. 

Τα όργανα αυτά ασκούν τα καθήκοντά τους (σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 

3685/2008), µέχρι την ίδρυση Σχολής ή Σχολών Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη 

συγκρότηση των οργάνων τους (παρ. 11 εδαφ. α΄ του άρθρου 80 του ν. 4009/2011). 

 

Άρθρο 3 

1. Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Το ΠΜΣ «Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά» του 

Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου οδηγεί στην απόκτηση  Μεταπτυχιακού 

Διπλώµατος  Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Τα µαθήµατα,  η  διδακτική  και ερευνητική  απασχόληση, 

οι  εργαστηριακές  ασκήσεις  και  κάθε είδους εκπαιδευτικές ή ερευνητικές δραστηριότητες που  

απαιτούνται για την απόκτηση αυτών των  διπλωµάτων λειτουργούν στο πλαίσιο, που 

καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση και τον παρόντα Κανονισµό. 

 

2.   Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  

    1. Το ΠΜΣ  οδηγεί στην απόκτηση Μ.Δ.Ε. και αποτελείται από τις κατευθύνσεις οι οποίες 

αναφέρονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση. 

    2. Η  διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.  ορίζεται σε 3 (τρία) ακαδηµαϊκά 

εξάµηνα. 

    3. Η κατανοµή των διδασκοµένων µαθηµάτων, ανά ακαδηµαϊκό εξάµηνο, περιλαµβάνει 

στο Α' και  Β’ ακαδηµαϊκό εξάµηνο  φοίτησης  διδασκαλία πέντε (5) και (τουλάχιστον) τεσσάρων (4) 

µαθηµάτων αντίστοιχα, ενώ από τη λήξη του Β  ́ εξαµήνου και µέχρι την ολοκλήρωση του Γ’ 

εξαµήνου  προβλέπεται η  εκπόνηση Διπλωµατικής Εργασίας (Μεταπτυχιακής Διατριβής -ΜΔ). 

   Τα  µαθήµατα κάθε κατεύθυνσης διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Υ) και Επιλογής (Ε). Οι 

ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας κάθε υποχρεωτικού µαθήµατος είναι τρεις (3) µε 

την εξαίρεση των µαθηµάτων «Μαθηµατική Στατιστική και Στατιστική κατά 

Bayes» που είναι τέσσερις (4) και «Τεχνικές Προσοµοίωσης Matlab» που είναι δύο 

(2) ώρες. Οι ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας κάθε µαθήµατος επιλογής  είναι 

τρεις (3). Επιπλέον  των  ωρών αυτών και για την κάλυψη αναγκών εργαστηρίων, 

σεµιναρίων, πρακτικών  ασκήσεων  κ.λπ.,  µπορούν να προστεθούν  κι  άλλες  ώρες, ύστερα  από 

αιτιολογηµένη απόφαση της ΓΣΕΣ.  

4. Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής µε τη ολοκλήρωση των διδακτικών υποχρεώσεων του 



Β’ εξαµήνου και µέχρι την ολοκλήρωση του Γ’ εξαµήνου είναι  υποχρεωµένος  να εκπονήσει 

Μεταπτυχιακή  Διατριβή.  Το  θέµα  της  Μεταπτυχιακής  Διατριβής επιλέγεται  από  το  φοιτητή  

σε  συνεργασία  µε  τον  Επιβλέποντα. Ο Επιβλέπων ορίζεται από τη  ΣΕΜΣ ύστερα από 

εισήγηση της  ΣΕΜΣ  και  είναι µέλος  ΔΕΠ του Τµήµατος Μαθηµατικών. Για κάθε 

µεταπτυχιακό   φοιτητή,  ο  Επιβλέπων  είναι  υπεύθυνος  για  την  παρακολούθηση  της πορείας 

της Μεταπτυχιακής Διατριβής υποστηρίζοντας την προσπάθειά του µε την υπόδειξη 

συγκεκριµένων  πηγών  µελέτης και  µε τη  γενικότερη συνεργασία σε σχετικά επιστηµονικά 

θέµατα. 

 

Άρθρο 4 

Διδακτικό προσωπικό 

1.  Η διδασκαλία των µαθηµάτων του ΠΜΣ,  καθώς  και η διεξαγωγή σεµιναρίων, 

εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων κ.λπ. ανατίθεται σε µέλη ΔΕΠ ή άλλους  επιστήµονες 

κατόχους Διδακτορικού Διπλώµατος, όπως προβλέπεται  στο άρθρο 12 του Ν.2083/92. 

2.  Για την ανάθεση µαθηµάτων του ΠΜΣ η ΣΕΜΣ καταρτίζει πίνακα προτεινόµενων 

διδασκόντων  ανά µάθηµα και τον υποβάλλει στη ΓΣΕΣ  η οποία τελικά αποφασίζει για την 

ανάθεση της διδασκαλίας των µαθηµάτων. 

 

 

Άρθρο 5 

Προκήρυξη  θέσεων  μεταπτυχιακών φοιτητών –  Αιτήσεις και  δικαιολογητικά 

συμμετοχής 

1. Κατά τη  διάρκεια του εαρινού εξαµήνου κάθε έτους η ΣΕΜΣ εισηγείται στη ΓΣΕΣ τον 

αριθµό των φοιτητών που µπορούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ «Στατιστική και 

Αναλογιστικά – Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά» ανά  κατεύθυνση καθώς και 

τον αριθµό φοιτητών µερικής φοίτησης, κατά  το  επόµενο  ακαδηµαϊκό  έτος. 

Ακολούθως η ΓΣΕΣ µε απόφασή της καθορίζει τον αριθµό των φοιτητών που 

µπορεί να δεχθεί το ΠΜΣ και προκηρύσσει σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

2. Στην προκήρυξη αναφέρονται: 

                      • Οι κατευθύνσεις του ΠΜΣ που θα δεχθούν µεταπτυχιακούς φοιτητές. 

                      • Οι  προϋποθέσεις  συµµετοχής  υποψηφίων  µεταπτυχιακών  φοιτητών στη 

διαδικασία  επιλογής. 

                      •  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν. 

                       • Οι προθεσµίες  υποβολής των δικαιολογητικών  και η ακριβής διεύθυνση στην        

οποία πρέπει αυτά να υποβληθούν. 

                        • Οι διαδικασίες καθώς και τα κριτήρια επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών. 

                       • Σε περίπτωση διενέργειας εξετάσεων, τα µαθήµατα και η εξεταστέα ύλη των  

µαθηµάτων  στα  οποία προβλέπεται  να  εξεταστούν οι  υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης ή η 

ηλεκτρονική διεύθυνση του  ιστοχώρου στον οποίο θα έχουν αναρτηθεί. 

                       • Άλλες παράµετροι που  η  ΓΣΕΣ θα κρίνει αναγκαίες για τη  διευκόλυνση της 

διαδικασίας επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών. 

     

      3.  Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα ακόλουθα: 

                      • Αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ 

                      • Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. 

                      • Νόµιµα   επικυρωµένο   αντίγραφο  πτυχίου   ή  διπλώµατος   ελληνικού 

Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι., ή αντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος οµοταγούς ιδρύµατος της αλλοδαπής. 



                      • Νόµιµα επικυρωµένο  πιστοποιητικό αναλυτικής  βαθµολογίας 

προπτυχιακών µαθηµάτων, στο οποίο θα  αναγράφεται  και  ο  βαθµός του πτυχίου ή  διπλώµατος. 

                      • Δύο (2) συστατικές επιστολές. 

                      • Αντίγραφο διπλωµατικής εργασίας (αν εκπονήθηκε). 

                      • Μονοσέλιδο  κείµενο,  όπου   θα  τεκµηριώνεται η βούληση  και  τα  κίνητρα 

παρακολούθησης   και   δραστηριοποίησης  του  φοιτητή  στο  πλαίσιο  του συγκεκριµένου 

ΠΜΣ. 

                      • Ανάτυπα άρθρων που δηµοσιεύτηκαν είτε σε επιστηµονικά  περιοδικά, είτε σε 

πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε σύστηµα κριτών (αν υπάρχουν). 

                      • Πιστοποιητικό  επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. 

                          • Κάθε  άλλο στοιχείο που µπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά 

την  κρίση του. 

                      • Κάθε άλλο στοιχείο  που η ΓΣΕΣ κρίνει  αναγκαίο  για τη  διευκόλυνση  της 

διαδικασίας αποτελεσµατικής επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών. 

 

Η προκήρυξη δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο τύπο και λαµβάνεται µέριµνα 

ενηµέρωσης των σχετικών Τµηµάτων οι απόφοιτοι των οποίων δικαιούνται να 

είναι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και της σελίδας διαδικτύου του 

ΠΜΣ. 

Άρθρο 6 

Κριτήρια  επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών  στο ΠΜΣ 

          1.   Για τη συµµετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής απαιτείται: 

                      • Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές, πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και Τ.Ε.Ι. 

της ηµεδαπής και οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, συναφούς 

γνωστικού αντικειµένου (π.χ. πτυχιούχοι Μαθηµατικών ή Φυσικών ή Πολυτεχνικών ή 

Οικονοµικών Σχολών). Σε περιπτώσεις πτυχιούχων µε  υπόβαθρο που δεν  διασφαλίζει την 

επιτυχή παρακολούθηση  του  ΠΜΣ,  η ΓΣΕΣ  δύναται να αποφασίζει για την 

παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση το πολύ τεσσάρων (4) µαθηµάτων (συναφών µε την 

κατεύθυνση στην οποία έχει ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση) από τα προπτυχιακά 

προγράµµατα σπουδών του Τµήµατος και τα οποία θα υποχρεούται να ολοκληρώσει 

επιτυχώς εντός ενός το πολύ ακαδηµαϊκού έτους.   

                            • Επίσης υποψήφιοι µπορούν να είναι και φοιτητές, οι οποίοι αναµένεται να καταστούν 

πτυχιούχοι  µέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών. 

                   •   Αποδεδειγµένα πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

2.   Οι υποψήφιοι αξιολογούνται µε κριτήρια ενταγµένα σε τρεις κατηγορίες: 

 

I. Γενική απόδοση  στις  προπτυχιακές σπουδές: για τους πτυχιούχους  λαµβάνεται υπόψη 

ο  βαθµός πτυχίου,  ενώ  για τους τελειόφοιτους φοιτητές ο  κατ’ εκτίµηση  βαθµός 

πτυχίου, θεωρώντας ως βαθµό τόσο των εναποµεινάντων µαθηµάτων όσο και της 

Διπλωµατικής Εργασίας,  αν  υπάρχει,  το µέχρι  εκείνη τη στιγµή  µέσο  όρο  της  βαθµολογίας 

τους.  

II. Γνώσεις υποδοµής και εξειδίκευσης: ποσοτικά αποτιµάται µε βάση το µέσο όρο 

βαθµολογίας  ενός  αριθµού  µαθηµάτων  συναφών µε το  ΠΜΣ που έχουν  επιτύχει στο 

πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών και ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε το 1.5. Ο 

προσδιορισµός  των  µαθηµάτων  γίνεται  από  τη  ΓΣΕΣ µετά από  σχετική εισήγηση  

της ΣΕΜΣ,  ξεχωριστά για κάθε κατεύθυνση του ΠΜΣ.   

III. Γενική αξιολόγηση:  αποτιµάται (σε κλίµακα 0 - 10) µε βάση τη συνέντευξη ενώπιον 

της ΣΕΜΣ, τις συστατικές επιστολές και λοιπά πρόσθετα  στοιχεία  που 



συµπληρώνουν  την  εικόνα του  υποψηφίου,  όπως, δηµοσιεύσεις  σε  έγκυρα  

επιστηµονικά περιοδικά και πρακτικά  διεθνών  συνεδρίων  µε  σύστηµα κριτών, 

συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα και  αναπτυξιακά  έργα κλπ. 

 

Η µέγιστη βαθµολογία του κάθε υποψηφίου είναι οι 35 µονάδες που αντιστοιχούν 

στο άθροισµα  της ποσοτικής αποτίµησης των Ι, ΙΙ & ΙΙΙ. 

 

Άρθρο 7 

Διαδικασίες  επιλογής  των  μεταπτυχιακών  φοιτητών  για  το  ΠΜΣ 

Η  επιλογή των  φοιτητών για το  ΠΜΣ  ακολουθεί  τις  διαδικασίες που  περιγράφονται ακολούθως: 

1.  Η Γραµµατεία του ΠΜΣ παραλαµβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές, συντάσσει 

πίνακα υποψηφίων ανά κατεύθυνση και τον  διαβιβάζει στη ΣΕΜΣ. 

2. Η ΣΕΜΣ αφού παραλάβει από τη Γραµµατεία τον πίνακα των υποψηφίων ανά 

κατεύθυνση,  ελέγχει  τα  δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, συντάσσει τον τελικό 

πίνακα υποψηφίων για κάθε κατεύθυνση και µετά την ολοκλήρωση των 

συνεντεύξεων, καταρτίζει πίνακα κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, ο οποίος 

περιλαµβάνει και ενδεχόµενες επιπρόσθετες προϋποθέσεις για τον καθένα εκ των 

υποψηφίων  (π.χ. προπαρασκευαστικά προπτυχιακά  µαθήµατα τα  οποία καλείται 

να παρακολουθήσει επιτυχώς – άρθρο 6, παράγραφος 1 ).  

3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών 

για το  ΠΜΣ  ο  πίνακας  κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης υποβάλλεται στη  ΓΣΕΣ 

η  οποία  έχει την  ευθύνη και  τη γενική  εποπτεία όλων  των διαδικασιών επιλογής 

των φοιτητών για το ΠΜΣ. Μετά την επικύρωση του από τη ΓΣΕΣ ο πίνακας 

αυτός αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Τµήµατος, ενώ 

ειδοποιούνται  οι  επιτυχόντες να  εγγραφούν  στο  ΠΜΣ  σε  συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα που καθορίζεται από τη ΣΕΜΣ. Υποψήφιος ο οποίος δε θα εγγραφεί στο 

προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα χάνει το δικαίωµα εγγραφής υπέρ του  

επόµενου στον πίνακα βαθµολογίας, εκτός αν επικαλεσθεί και τεκµηριώσει 

λόγους ανώτερης βίας ή ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή η ΓΣΕΣ κρίνει τους 

λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και αποφασίζει σχετικά. 

4.  Πλέον του αριθµού των επιτυχόντων  φοιτητών, γίνονται  δεκτοί στο ΠΜΣ, ως 

υπεράριθµοι:  Πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι 

σχετική  µε  το  αντικείµενο  µιας  από  τις  λειτουργούσες  κατευθύνσεις  κατά το εξάµηνο 

εγγραφής. Οι υπότροφοι αυτοί εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάµηνο 

σπουδών της συγκεκριµένης κατεύθυνσης. 

  

Άρθρο 8 

Διάρκεια σπουδών στο ΠΜΣ 

1.   Η  διάρκεια  σπουδών στο ΠΜΣ ορίζεται  σε 3 εξάµηνα πλήρους φοίτησης, µε το 

τελευταίο  εξάµηνο να διατίθεται για την εκπόνηση µεταπτυχιακής διατριβής. 

2.    Είναι δυνατή η παρακολούθηση του προγράµµατος µε µερική φοίτηση εφόσον αυτό 

ορίζεται σαφώς στη σχετική προκήρυξη/πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. Στην 

περίπτωση αυτή η χρονική διάρκεια ορίζεται σε 5 εξάµηνα µε το τελευταίο να 

διατίθεται για την εκπόνηση µεταπτυχιακής διατριβής που του ανατίθεται στο τέλος 

του Δ εξαµήνου σπουδών του. Ως µερική φοίτηση νοείται η εγγραφή και 

παρακολούθηση  δύο  (2)  κατ’ ελάχιστον και τριών (3) το πολύ µαθηµάτων για κάθε 

ένα από τα 4 πρώτα εξάµηνα σπουδών του φοιτητή. Σε περίπτωση εγγραφής σε 



περισσότερα µαθήµατα σε οποιοδήποτε εξάµηνο σπουδών, ο φοιτητής 

χαρακτηρίζεται ως φοιτητής πλήρους φοίτησης µε όλες τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.   

3.   Η φοίτηση µεταπτυχιακού φοιτητή, ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις 

απαιτήσεις του προγράµµατος σπουδών, τερµατίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την 

απονοµή Πτυχίου σε αυτόν, µόλις ο φοιτητής συµπληρώσει συνολικά έξη (6) 

εξάµηνα φοίτησης.  Για τους φοιτητές µερικής φοίτησης,  ο  µέγιστος  χρόνος 

φοίτησης είναι (7) ακαδηµαϊκά εξάµηνα φοίτησης.  Νοείται ότι, στα εξάµηνα 

φοίτησης  δεν  συνυπολογίζονται  εξάµηνα κατά  τα οποία  έχει  ανασταλεί ή 

διακοπεί η φοίτηση του. Σε περίπτωση διαγραφής ενός µεταπτυχιακού φοιτητή 

παρέχεται  σχετική  βεβαίωση που αναφέρει τα µαθήµατα στα οποία έχει εξεταστεί 

επιτυχώς. Διαγραφή από το ΠΜΣ, µετά από απόφαση της ΓΣΕΣ συνεπάγονται 

περιπτώσεις παραπτωµάτων όπως αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση 

εργασιών και στην επίλυση ασκήσεων, ανάρµοστη συµπεριφορά κτλ.  

 

 

Άρθρο 9 

Δίδακτρα 

1.  Κάθε  µεταπτυχιακός φοιτητής που  εγγράφεται  στο  ΜΠΣ υποχρεούται  στην 

καταβολή  διδάκτρων   για  το  χρονικό  διάστηµα  της  ελάχιστης απαιτουµένης φοίτησής 

του. 

2.  Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ύστερα από πρόταση της 

ΓΣΕΣ του Τµήµατος Μαθηµατικών, καθορίζεται το ύψος των διδάκτρων για το 

ΠΜΣ «Στατιστική  και Αναλογιστικά – Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά». 

3. Η  διαδικασία για  καταβολή των διδάκτρων για το ΠΜΣ διεξάγεται µέσο του Ειδικού  

Λογαριασµού  Έρευνας  του  Πανεπιστηµίου  Αιγαίου.  Τα  δίδακτρα 

χρησιµοποιούνται  αποκλειστικά για τις  κάθε είδους δαπάνες που απαιτούνται 

για την εκπαίδευση και υποστήριξη των ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων  

των  µεταπτυχιακών  φοιτητών  και γενικά για τη λειτουργία του ΠΜΣ «Στατιστική  

και Αναλογιστικά – Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά» και µόνον. Για την 

πραγµατοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης απαιτείται προηγούµενη σχετικά  

αιτιολογηµένη  απόφαση της  ΓΣΕΣ  του Τµήµατος Μαθηµατικών και σχετική 

έγκριση της Επιτροπής Ερευνών. 

4. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δυο δόσεις κατά την έναρξη του Α’ και Β’ εξαµήνου 

σπουδών  και η  απόδειξη  καταβολής της κάθε  δόσης  παραδίδεται  στη 

Γραµµατεία κατά την  εγγραφή του φοιτητή στο αντίστοιχο εξάµηνο  (χειµερινό 

και εαρινό).   

5. Η ΓΣΕΣ µπορεί  να  χορηγήσει υποτροφίες προς µεταπτυχιακούς φοιτητές που 

παρακολουθούν το ΠΜΣ. Στις πηγές των υποτροφιών συµπεριλαµβάνονται τα 

δίδακτρα των µεταπτυχιακών φοιτητών. 

6. Η  ΓΣΕΣ µπορεί να απαλλάσσει ολικά ή  µερικά µεταπτυχιακούς φοιτητές από την 

υποχρέωση  καταβολής διδάκτρων, είτε µε την παροχή από αυτούς 

συγκεκριµένου  έργου (επικουρικό  εργαστηριακό  έργο  σε προπτυχιακούς 

φοιτητές, διαχείριση και υποστήριξη εργαστηρίων, συµµετοχή  σε ερευνητικό  ή  

αναπτυξιακό έργο  κ.λπ.), είτε  µε  την εξασφάλιση καταβολής των διδάκτρων τους 

από άλλο φορέα (Ι.Κ.Υ., λοιπές υποτροφίες,  αναπτυξιακά  ή  άλλα προγράµµατα 

κ.λπ.). 

7. Ο/Η  πρώτος/η σε σειρά κατάταξης πλήρους φοίτησης εισακτέος/α (σε κάθε 

κατεύθυνση) απαλλάσσεται από την καταβολή  διδάκτρων. Επίσης δίνεται µια 



υποτροφία  (ίση  µε το  ύψος των διδάκτρων)  στο  φοιτητή/τρια  (πλήρους φοίτησης) µε την 

υψηλότερη  επίδοση  (στην κατεύθυνση του/της), εφόσον έχει περάσει όλα τα µαθήµατα 

µέχρι το τέλος του πρώτου ακαδηµαϊκού έτους των σπουδών του/της και ολοκληρώσει 

επιτυχώς  την  διπλωµατική  του/της εργασία µέσα στο χρονικό διάστηµα της ελάχιστης 

απαιτούµενης φοίτησης των τριών εξαµήνων.  

 

 

Άρθρο 10 

Αναστολή φοίτησης μεταπτυχιακού φοιτητή 

Οποιοσδήποτε µεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση για 

αναστολή της φοίτησής του, για ένα ή δύο εξάµηνα φοίτησης. Η συνολική χρονική 

περίοδος αναστολής φοίτησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάµηνα 

φοίτησης. Αίτηση για αναστολή φοίτησης, τεκµηριωµένη και συνοδευόµενη από 

όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη ΣΕΜΣ πριν την έναρξη της 

αιτούµενης περιόδου. Η εισήγηση της ΣΕΜΣ υποβάλλεται στη ΓΣΕΣ η οποία 

εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία, κατά πόσον θα εγκρίνει 

η όχι την εισήγηση της ΣΕΜΣ. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ ενηµερώνει γραπτώς το 

φοιτητή για την απόφαση της ΓΣΕΣ. Η διαδικασία παραχώρησης αναστολής 

φοίτησης θα πρέπει να ολοκληρώνεται µέχρι το τέλος της πρώτης εβδοµάδας των 

µαθηµάτων του εξαµήνου για το οποίο ζητείται η αναστολή. 

 Άδεια αναστολής φοίτησης για περισσότερο από δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα 

µπορεί να χορηγηθεί µόνο σε περιπτώσεις παρατεταµένης ασθενείας ή για 

λόγους ανωτέρας βίας. 

Εξάµηνο κατά το οποίο ο φοιτητής έχει αναστείλει τις σπουδές του δεν 

συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του φοιτητή. Ο φοιτητής που επιστρέφει από 

αναστολή  υποχρεούται να παρακολουθήσει  όλα τα µαθήµατα, εργαστήρια, σεµινάρια, 

πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα οποία  δεν  είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν  από  την αναστολή  

της φοίτησής του. 

Άρθρο 11 

Διδασκαλία, φοίτηση, εξετάσεις 

1. Η έναρξη και λήξη των µαθηµάτων του ΠΜΣ καθορίζονται στο πλαίσιο του ετησίως 

οριζοµένου ακαδηµαϊκού ηµερολογίου. 

2.  Η παρακολούθηση του ΠΜΣ (θεωρία και εργαστήρια) είναι υποχρεωτική. 

3. Ο τρόπος αξιολόγησης των µεταπτυχιακών φοιτητών σε κάθε µάθηµα µπορεί να 

περιλαµβάνει γραπτή εξέταση, προφορική  εξέταση, εκπόνηση και παρουσίαση 

εργασίας,  άλλη  µέθοδο  ή  συνδυασµό µεθόδων, κατά την κρίση του διδάσκοντος.  

Οι τελικές γραπτές εξετάσεις πραγµατοποιούνται στο τέλος κάθε διδακτικού 

εξαµήνου σύµφωνα µε τα  προβλεπόµενα  ετησίως  στο ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

4. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος ο µεταπτυχιακός φοιτητής 

απαιτείται να συγκεντρώσει 90 ECTS ως εξής: (α) Μαθήµατα Α 

εξαµήνου: 30 ECTS (5  Υποχρεωτικά µαθήµατα, 6 ECTS έκαστο), (β) 

Μαθήµατα Β εξαµήνου: 30 ECTS (1 Υποχρεωτικό, 3 Επιλογής 



Κατεύθυνσης, 7.5 ECTS έκαστο), και (γ) Γ εξάµηνο: Μεταπτυχιακή 

Διατριβή: 30 ECTS. 

5. Το µάθηµα  «Μεθοδολογία Εκπόνησης Μελέτης» είναι µάθηµα Επιλογής (Ε) του 

Β’ εξαµήνου σπουδών του ΠΜΣ και αφορά στην καθοδήγηση φοιτητή στην 

εκπόνηση εξατοµικευµένης µελέτης  (project)  και περιλαµβάνει όλες τις φάσεις 

της µελέτης από το σχεδιασµό µέχρι την υλοποίηση και τα παραδοτέα.  Πιο 

συγκεκριµένα αφορά στην εκπόνηση µελέτης γύρω από συγκεκριµένο θέµα 

(project). Το project δίνει την ευκαιρία στο φοιτητή να εντρυφήσει συνήθως σε 

κάποια εφαρµογή της µεθοδολογίας της κατεύθυνσης του, να αναπτύξει και να 

καλλιεργήσει την ερευνητική ικανότητα, να εµβαθύνει στη σχετική µεθοδολογία 

και να εξοικειωθεί µε διάφορα επιστηµονικά αντικείµενα όπου εφαρµόζεται η 

µεθοδολογία αυτή. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται είτε µέσα στα πλαίσια 

ερευνητικών προγραµµάτων µελών ΔΕΠ είτε στα πλαίσια µελετών που 

αναλαµβάνει το Τµήµα για συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση δεδοµένων. 

Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία, ιδιαίτερα στους φοιτητές οι οποίοι επιθυµούν την 

εισδοχή τους σε διδακτορικό πρόγραµµα να συµµετάσχουν στην έρευνα των 

µελών  ΔΕΠ  και να δηµοσιεύσουν τυχόν αποτελέσµατα. Επαφίεται στο φοιτητή 

να εξεύρει υπεύθυνο καθηγητή.  Για τον σκοπό αυτό ο µέγιστος αριθµών 

φοιτητών ανά µέλος ΔΕΠ  ορίζεται στους 2. 

6. Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής  εξετάζεται σε κάθε µάθηµα στην 

εξεταστική του εξαµήνου στο οποίο παρακολούθησε το µάθηµα.  Σε περίπτωση 

αποτυχίας του παρέχεται η δυνατότητα να επανεξεταστεί στο ίδιο µάθηµα στην 

επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεµβρίου του ιδίου ηµερολογιακού έτους. Αν δεν 

παρακαθίσει / συµµετάσχει, ή αν δεν παραστεί σε οποιαδήποτε από τις 2 

αυτές εξεταστικές θεωρείται ότι έχει εξεταστεί ανεπιτυχώς. Αν έχει 

εξεταστεί ανεπιτυχώς και στις 2 αυτές εξεταστικές οφείλει εντός του 

Οκτωβρίου να προσέλθει σε εξέταση του µαθήµατος ενώπιον ειδικής 

3µελούς εξεταστικής επιτροπής. Η ειδική επιτροπή αποτελείται από το 

διδάσκοντα του µαθήµατος και δύο µέλη ΔΕΠ του τµήµατος που 

επιλέγονται από την ΓΣΕΣ µετά από εισήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ.  

Σε περίπτωση  µη  προσέλευσης  ή µη  επιτυχούς  εξέτασης, ο  φοιτητής διαγράφεται 

από το ΠΜΣ. 

7. Κατά την  περίοδο  εγγραφών  του  Γ εξαµήνου  σπουδών  του ο φοιτητής  εγγράφεται στο  

«µάθηµα»  της  Μεταπτυχιακής  Διατριβής,  η οποία  του έχει  ανατεθεί  και την οποία έχει  

ξεκινήσει  µε τη λήξη του προηγουµένου εξαµήνου σπουδών. Σε περίπτωση µη 

ολοκλήρωσης  της  Διατριβής  στο  συγκεκριµένο εξάµηνο ή σε περίπτωση που η 

Διατριβή  βαθµολογηθεί  µε  βαθµό  µικρότερο του 5  (παράγραφος 5, Άρθρο 12) 

θεωρείται ότι έχει εξεταστεί ανεπιτυχώς  και υποχρεούται σε επανεγγραφή στο 

«µάθηµα» της  Μεταπτυχιακής Διατριβής σε κάθε επόµενο εξάµηνο µέχρι την 

ολοκλήρωση των σπουδών του ή τη διαγραφή του από το ΠΜΣ. Σε περίπτωση µη 

εγγραφής  στο «µάθηµα» της Μεταπτυχιακής  Διατριβής  σε οποιοδήποτε εξάµηνο µετά 

το Γ’ ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει τερµατίσει αυτοβούλως τις σπουδές του και 

διαγράφεται αυτοδικαίως από το ΜΠΕ. 

8. Κατά τη  διάρκεια του  Γ εξαµήνου  σπουδών  ο  Επιβλέπων  δύναται να υποδείξει  στο  

φοιτητή την  παρακολούθηση  ενός µαθήµατος  (ως µάθηµα επιλογής πέραν των 90 

ΠΜ) συναφούς µε το αντικείµενο της διατριβής.  Αυτό  µπορεί να είναι  είτε µεταξύ των 

προσφεροµένων/υφιστάµενων µαθηµάτων του τρέχοντος εξαµήνου είτε ενός που δεν 

προσφέρεται  αλλά  ο επιβλέπων προσφέρει εθελοντικά (πέρα και πάνω από τις δικές 

του διδακτικές υποχρεώσεις). 



9.   Στις περιπτώσεις που µεταπτυχιακοί φοιτητές  έχουν την υποχρέωση επιτυχούς 

εξέτασης σε συγκεκριµένα προπαρασκευαστικά προπτυχιακά  µαθήµατα του 

Τµήµατος Μαθηµατικών,  αυτοί  εξετάζονται  στα µαθήµατα  αυτά κατά τη 

διάρκεια της πρώτης  ή - σε περίπτωση  αποτυχίας - της  δεύτερης εξεταστικής περιόδου 

του πρώτου έτους εγγραφής τους στο ΠΜΣ. 

10. Σε περίπτωση ύπαρξης  έστω  και  ενός αλλοδαπού  φοιτητή,  η  γλώσσα 

διδασκαλίας  είναι  η  αγγλική. 

11. Η   Μεταπτυχιακή  Διατριβή  δύναται  να  γραφεί  και  στην  αγγλική  γλώσσα.  

 

Άρθρο 12 

Βαθμολογία, βαθμός ΜΔ 

1. Η  βαθµολόγηση των µαθηµάτων  του  ΠΜΣ  συµπεριλαµβανοµένου και του µαθήµατος 

«Μεταπτυχιακή  Διατριβή- ΜΔ» γίνεται µε το  ίδιο  σύστηµα που  ισχύει και για τον 

προπτυχιακό  κύκλο  σπουδών, δηλαδή  ελάχιστη βαθµολογία µηδέν (0), βαθµολογική 

βάση πέντε (5)  και άριστα δέκα (10).  

2.  Η  γνωστική περιοχή  και  το  ακριβές θέµα  της Μεταπτυχιακής Διατριβής (ΜΔ)  ορίζεται 

εντός του Β' ακαδηµαϊκού εξαµήνου φοίτησης, µετά από συνεννόηση του 

µεταπτυχιακού φοιτητή και του Επιβλέποντος.  Κάθε ΜΔ πρέπει να περιέχει επαρκή 

στοιχεία πρωτοβουλίας,  αυτοδύναµης  µελέτης  και πρωτοτυπίας, µε την ευρεία έννοια 

του όρου.  Μπορεί να έχει  θεωρητικό  ή / και  εφαρµοσµένο χαρακτήρα.  Η  ΜΔ µπορεί να 

αποτελεί  επέκταση ή εµβάθυνση γνώσης θεωρίας, µεθόδων ή τεχνικών ή / και 

εφαρµογή αυτών σε συγκεκριµένα προβλήµατα.   

3. Προς τούτο διαµορφώνεται κατάλογος σχετικών θεµάτων. Συγκεκριµένα, η ΣΕMΣ, 

µετά από πρόταση των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος Μαθηµατικών καταρτίζει το 

αργότερο µέχρι τον Απρίλιο κατάλογο θεµάτων για εκπόνηση ΜΔ ο οποίος 

γνωστοποιείται στους φοιτητές. Μετά την οριστικοποίηση αυτού του καταλόγου δεν 

προστίθενται νέα θέµατα (για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος).  Κάθε φοιτητής επικοινωνεί 

µε τα µέλη ΔΕΠ που έχουν  προτείνει τα θέµατα και µετά  από  κοινή συµφωνία ζητείται 

η έγκριση από τη ΓΣΕΣ της ανάληψης του θέµατος, του επιβλέποντος, της τριµελούς 

εξεταστικής επιτροπής (ΤΕΕ) και της γλώσσας συγγραφής (απαιτείται η σύµφωνη 

γνώµη του Επιβλέποντος), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  Στην ΤΕΕ εκτός του 

Επιβλέποντα και ενός µέλους ΔΕΠ του Τµήµατος,  συµµετέχει 1 µέλος σε σχετικό µε τη 

Διατριβή αντικείµενο, που είναι  είτε µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος ή άλλων τµηµάτων του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου, άλλων ΑΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (εν ενεργεία ή 

Οµότιµος) , είτε  Ερευνητής  Α’ ή  Β’  βαθµίδας  αναγνωρισµένου ερευνητικού  ιδρύµατος  

της   ηµεδαπής  ή  της  αλλοδαπής   είτε επιστήµονας  αναγνωρισµένου κύρους της 

ηµεδαπής  ή της  αλλοδαπής, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώµατος. Η αίτηση για 

ανάληψη  θέµατος  γίνεται  από  τον ενδιαφερόµενο  φοιτητή  στη  Γραµµατεία του ΠΜΣ 

το αργότερο µέχρι το τέλος Μαΐου.  Ο µέγιστος  αριθµός  φοιτητών ανά Επιβλέποντα 

καθορίζεται σε 3 (τρεις) κατ’ έτος. 

4.  Η  Μεταπτυχιακή Διατριβή κατατίθεται πριν τη λήξη του Γ εξαµήνου σπουδών στην 

ΤΕΕ.  Τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης µιας ΜΔ είναι τα εξής:  α) Ποιότητα εργασίας (π.χ. 

ακρίβεια και πληρότητα ανάλυσης, καταλληλότητα µεθοδολογίας, ισχύς  θεωρητικών 

αποτελεσµάτων, ποιότητα λογισµικού,  δυνατότητα επέκτασης, βαθµός σύνδεσης και 

συσχέτισης ιδεών),  β)  Βαθµός ολοκλήρωσης εργασίας.  γ)   Βαθµός κατανόησης από το 

φοιτητή της ευρύτερης περιοχής του θέµατος της ΜΔ. και δ) Ποιότητα  γραπτού  

κειµένου  της   ΜΔ   (π.χ.,   δόµηση  και   οργάνωση,  σαφήνεια,  ευκολία   ανάγνωσης   

και κατανόησης). 

5. Η τελική ανοικτή  δηµόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διατριβής  γίνεται 



σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διατριβών. Το 

Πρόγραµµα καταρτίζεται από το Διευθυντή του ΠΜΣ σε συνεννόηση µε τους 

Επιβλέποντες Καθηγητές.  Οι παρουσιάσεις γίνονται αποκλειστικά κατά την περίοδο 

των  2  εβδοµάδων που προηγούνται των εξεταστικών  Φεβρουαρίου και  Ιουνίου ή/και 

των  2  εβδοµάδων που έπονται των εξεταστικών  Φεβρουαρίου και Σεπτεµβρίου. Μετά 

το πέρας της δηµόσιας υποστήριξης της Διπλωµατικής Εργασίας, δίνεται  η 

δυνατότητα,  για  εύλογο χρονικό διάστηµα,  υποβολής ερωτήσεων προς τον φοιτητή, 

από  το ακροατήριο. Στη συνέχεια και αφού αποχωρήσει το ακροατήριο, η ΤΕΕ 

υποβάλλει πρόσθετες ερωτήσεις και  στη  συνέχεια  στην απουσία του φοιτητή, αξιολογεί 

και  βαθµολογεί τη Διατριβή.  Αν  η Διπλωµατική Εργασία θεωρηθεί ως  µη 

ικανοποιητική  και  βαθµολογηθεί  µε  βαθµό µικρότερο του 5, τότε η Τριµελής Επιτροπή 

οφείλει  να  ζητήσει από το φοιτητή τη βελτίωσή της µε την τροποποίηση 

συγκεκριµένων τµηµάτων ή µε τη γενικότερη αναδιαµόρφωση της. Σε κάθε 

περίπτωση, η Τριµελής Επιτροπή ορίζει συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο  µέσα στο 

οποίο πρέπει να υποβληθεί εκ νέου  η Διπλωµατική  Εργασία, τροποποιηµένη σύµφωνα 

µε τις υποδείξεις.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  φοιτητής  υποχρεούται  επανεγγραφής  κατά την 

περίοδο  εγγραφών του  αµέσως εποµένου εξαµήνου.   Με την επιτυχή  ολοκλήρωση της 

ΜΔ,  ο  φοιτητής   καταθέτει στην κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου τη ΜΔ  σε 3 

αντίτυπα καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή ώστε να τοποθετηθεί στην αντίστοιχη 

ιστοσελίδα διπλωµατικών εργασιών του Τµήµατος. 

6. Ένας µεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται  ότι περάτωσε τις µεταπτυχιακές φοιτητικές του  

υποχρεώσεις εφόσον  έχει  συµπληρώσει  χρόνο  σπουδών 3 τουλάχιστον 

ακαδηµαϊκών εξαµήνων,  έχει  εξεταστεί επιτυχώς  σε όλα τα  προπαρασκευαστικά 

προπτυχιακά µαθήµατα που τυχόν ορίστηκαν από τη ΓΣΕΣ, σε όλα τα υποχρεωτικά 

µαθήµατα, στη Μεταπτυχιακή Διατριβή, καθώς και στα µαθήµατα επιλογής που 

προβλέπονται από το ΠΜΣ. 

7.  Στους  µεταπτυχιακούς  φοιτητές που  ολοκλήρωσαν µε επιτυχία  τις  υποχρεώσεις  τους στο  

ΠΜΣ  απονέµεται  Μεταπτυχιακό  Δίπλωµα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) µε βαθµό που ορίζεται 

ως εξής:  

Α: το άθροισµα των βαθµών των µαθηµάτων του Α  ́εξαµήνου 

Δ: ο βαθµός της Μεταπτυχιακής Διατριβής 

Β: το άθροισµα των βαθµών των µαθηµάτων του Β  ́εξαµήνου,  

µε  αντίστοιχη  βαρύτητα  

•Μαθήµατα Α εξαµήνου: Βαρύτητα 30/90 (έκαστο µάθηµα 6/90) 

•Διπλωµατική Εργασία: Βαρύτητα 30/90  

•Μαθήµατα Β Εξαµήνου: Βαρύτητα 30/90 (έκαστο µάθηµα 7.5/90) 

 

Ο Βαθµός της ΜΔΕ (ΒΜΔΕ) υπολογίζεται ως εξής: 

ΒΜΔΕ=(6*Α+7.5*Β+30*Δ)/90 

 

 Άρθρο 13 

 Ανάληψη επικουρικού εκπαιδευτικού έργου 

1.  Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 

υποχρεωµένοι,  σε κάθε  Διδακτικό Εξάµηνο,  να προσφέρουν  επικουρικό  εκπαιδευτικό 

έργο.  Απαλλαγή  από το  επικουρικό εκπαιδευτικό έργο  µπορεί  να  γίνει  από  τη  ΓΣΕΣ  µε  

εισήγηση του Διευθυντή  Μεταπτυχιακών  Σπουδών µόνο αν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι. 

2. Η  ανάθεση  του επικουρικού εκπαιδευτικού έργου  στους  Μεταπτυχιακούς Φοιτητές  γίνεται 

από  την  ΓΣΕΣ  µετά  από εισήγηση της ΣΕΜΣ  και µε γνώµονα τις διδακτικές και 



εργαστηριακές ανάγκες της κατεύθυνσης ΣΑΧΜ. 

3. Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο ορίζεται να είναι: (α) η διόρθωση ή η διδασκαλία ασκήσεων σε 

προπτυχιακά  µαθήµατα  µε  τη  σύµφωνη γνώµη των διδασκόντων των µαθηµάτων  αυτών 

και  λαµβάνοντας υπόψη την παράγραφο 6 του  Άρθρου 49 του Εσωτερικού  Κανονισµού 

Λειτουργίας,  (β) η  υποστήριξη  του  εργαστηριακού τµήµατος κάποιου προπτυχιακού  

µαθήµατος  µε  τη  σύµφωνη  γνώµη  του διδάσκοντα του  µαθήµατος  και λαµβάνοντας 

υπόψη  την παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας,  (γ) η 

συµµετοχή  στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των  ενδιαµέσων  εξετάσεων (προόδων) 

των προπτυχιακών  µαθηµάτων,  και (δ) η υποστήριξη της εργαστηριακής υποδοµής του  

Τµήµατος, της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφορικής. 

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

5.  Η ανάθεση του επικουρικού  έργου  στους  Μεταπτυχιακούς  Φοιτητές  δεν  µπορεί  να ξεπερνά 

τις  2  ώρες ανά εβδοµάδα  Διδακτικού Εξαµήνου. 

Άρθρο 14 Άλλες διατάξεις 

1.  Ο  τύπος  του  Μεταπτυχιακού  Διπλώµατος Ειδίκευσης  και  το κείµενο  της 

καθοµολόγησης των διπλωµατούχων καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

2. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τα προηγούµενα καθορίζεται µε απόφαση της 

ΓΣΕΣ. 

 

Άρθρο 15 

 Μεταβατικές Διατάξεις 

 

 Ο Τελικός Βαθµός του ΜΔΕ υπολογίζεται ως ακολούθως για φοιτητές 

παρελθόντων ετών: 

>  Για μεταπτυχιακό φοιτητή ο οποίος εισήχθη μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 

2012 -2013 στο ΠΜΣ «Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά 

Μαθηματικά»  του καταργηθέντος Τμήματος ΣΑΧΜ το οποίο συγχωνεύθηκε 

με το Τμήμα Μαθηματικών με το Π.Δ.93/2013 (Φ.Ε.Κ. 131/05.06.2013, τ.Α):  

 •Διπλωµατική εργασία: βαρύτητα 18.2% της τελικής βαθµολογίας 

 •Υποχρεωτικά µαθήµατα: βαρύτητα 36.4% της τελικής βαθµολογίας 

 • Μαθήµατα Επιλογής: βαρύτητα 45.4% της τελικής βαθµολογίας. 

Ο βαθµός του ΜΔΕ (ΒΜΔΕ) υπολογίζεται ως εξής:    ΒΜΔΕ=(3*Α + 2*Β+ 6*Δ)/33 

όπου Α το άθροισµα βαθµών των 5 υποχρεωτικών µαθηµάτων, Β το άθροισµα 

βαθµών των 6 επιλογής µαθηµάτων  και Δ βαθµός ΜΔ.  

 

 

  > Για μεταπτυχιακό φοιτητή ο οποίος εισήχθη στο ΠΜΣ με τον ίδιο τίτλο, το 

ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014: 

         •Διπλωµατική Εργασία: Βαρύτητα 15/90 της τελικής βαθµολογίας 

         •Μαθήµατα Α Εξαµήνου: Βαρύτητα 45/90 της τελικής βαθµολογίας 

         •Μαθήµατα Β Εξαµήνου: Βαρύτητα 30/90 της τελικής βαθµολογίας 

Ο βαθµός του ΜΔΕ (ΒΜΔΕ) υπολογίζεται ως εξής: ΒΜΔΕ=(9*Α+7.5*Β+15*Δ)/90 

όπου Α & Β = άθροισµα βαθµών Α και Β εξαµήνου αντίστοιχα και Δ βαθµός ΜΔ.  

 

Άρθρο 16 

 Ισχύς 



 Η ισχύς  του παρόντος Κανονισµού αρχίζει από την ηµεροµηνία έγκρισής του από τη Σύγκλητο 

Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 


