
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου με 
υπ’ αρ. 30902/23-7-2018 (Β’ 3767) σχετικά με την 
ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νευροανοσολο-
γία» μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής των Σχολών 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης.

2 Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου με 
υπ’ αρ. 1427/13-9-2019 (Β’ 3604) σχετικά με την 
έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνητή Νοημο-
σύνη» του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3624 (1)
   Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου με 

υπ’ αρ. 30902/23-7-2018 (Β’ 3767) σχετικά με την 

ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νευροανοσολο-

γία» μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής των Σχολών 

Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανε-

πιστημίου Θράκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Συνεδρίαση 3032/27-8-2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 (Α’ 154) «Περί ιδρύσε-

ως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη», με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α΄ 314).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (Α΄ 134/2013, διόρ-
θωση σφάλματος Α΄ 140/2013) «Κατάργηση του Γενικού 
Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία και 
ανασυγκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης», τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 
(Α’ 106) «Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», ιδίως των άρθρων 31-37 
και 43-46, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α’ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

6. Τις υπουργικές αποφάσεις με υπό στοιχεία: 
α) 216772/Ζ1/8-12-2017 (Β’ 4334): «Τρόπος κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της 
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών» και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 (Β’ 3387): 
«Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνι-
κών ΑΕΙ».

7. Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙ-
ΓΟΝ/5-3-2019 με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του 
ν. 4559/2018 (Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέ-
ων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: 
Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με υπό στοιχεία: α) 
163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχια-
κών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - 
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’   114)», και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
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«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)», ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυ-
ση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(ΑΊ14)», και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δια-
τάξεων του Ν. 4521/2018 (Α’ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
432/2019, διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 809/2019) δι-
απιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης» με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

11.Την υπ’ αρ. 164/3-9-2019 πράξη του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου του ΑΠ.Θ. για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-ΘΑΤ) 
και τις υπ’ αρ. 1757/17-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-
ΙΤΒ), 4589/10-10-2019 (ΑΔΑ:6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 12996/
12-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 18588/
13-2-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) Πράξεις του Πρύ-
τανη του Α.Π.Θ. για την ανασυγκρότηση της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

12. Την απόφαση της Συγκλήτου με υπ’ αρ. 30902/
23-7-2018 (Β’ 3767) σχετικά με την ίδρυση του Διιδρυ-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Νευροανοσολογία» μεταξύ των Τμημάτων Ιατρι-
κής των Σχολών Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

13. Την απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής 
(συνεδρίαση με υπ’ αρ. 6/24-2-2020).

14. Τη θετική εισήγηση με υπ’ αρ. 32518/24-8-2020 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση με αριθμό 22/27-7-2020).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021 της απόφασης της Συγκλήτου με αριθμό 30902/
23-7-2018 (Β’ 3767), σχετικά με την ίδρυση του Διιδρυ-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Νευροανοσολογία» μεταξύ των Τμημάτων Ιατρι-
κής των Σχολών Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, ως προς:

την αντικατάσταση του Άρθρου 4 ως ακολούθως:

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές ως μεταπτυχιακοί/κές 
φοιτητές/τριες:

- Πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμα-
κευτικής και Χημείας της ημεδαπής και αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

- Πτυχιούχοι άλλων σχολών ΑΕΤ/ΤΕΙ της ημεδαπής/
αλλοδαπής με τεκμηριωμένη εμπειρία (επαγγελματική, 
επιστημονική) συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του 
Δ.Π.Μ.Σ. «Νευροανοσολογία».

- Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπε-
ράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος, αρκεί να υπηρετεί σε 
ένα από τα δύο οικεία Τμήματα των Ιδρυμάτων, όπου 
οργανώνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με υπ’ αρ. 30902/
23-7-2018 (Β’ 3767) της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 12 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

    Αριθμ. 3626 (2)
Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου με 

υπ’ αρ. 1427/13-9-2019 (Β’ 3604) σχετικά με την 

έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνητή Νοημο-

σύνη» του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Συνεδρίαση 3028/22-7-2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 (Α’ 154) «Περί ιδρύσε-

ως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη», με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α’ 314).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (Α΄ 134/2013, διόρ-
θωση σφάλματος Α΄ 140/2013) «Κατάργηση του Γενι-
κού Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία 
και ανασυγκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης», τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 
(Α’ 106) «Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», ιδίως των άρθρων 31-37 
και 43-46, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α’ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
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πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 (Β’ 4334): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 (Β’ 3387): «Ρύθμιση θεμάτων 
απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ».

7. Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙ-
ΓΟΝ/5-3-2019 με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του 
ν. 4559/2018 (Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέ-
ων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: 
Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με υπό στοιχεία: α) 
163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’  114)», και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)», ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυ-
ση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)», και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δια-
τάξεων του ν. 4521/2018 (Α’  38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
432/2019, διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 809/2019) δι-
απιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης» με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την υπ’ αρ. 164/3-9-2019 πράξη του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-ΘΑΤ) 
και τις υπ’ αρ. 1757/17-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-ΙΤΒ), 
4589/10-10-2019 (ΑΔΑ:6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 12996/12-
12-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 18588/13-2-2020 
(ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) πράξεις του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ. για την ανασυγκρότηση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. 
για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

11. Την απόφαση της Συγκλήτου με υπ’ αρ. 1427/
13-9-2019 (Β’ 3604) σχετικά με την έγκριση Κανονισμού 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Τεχνητή Νοημοσύνη» του Τμήματος Πληροφορικής της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πλη-
ροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστο-

τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
υπ’ αρ. 355/6-5-2020).

13. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 30091/15-7-2020 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση με αριθμό 21/1-7-2020).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 
της απόφασης της Συγκλήτου με υπ’ αρ. 1427/13-9-2019 
(Β’ 3604), σχετικά με την έγκριση Κανονισμού του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνητή 
Νοημοσύνη» του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, ως προς:

την αντικατάσταση του Άρθρου 6 ως ακολούθως:

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων

1. Το Π.Μ.Σ. στην «Τεχνητή Νοημοσύνη» προσφέρει 
μια (1) ειδίκευση, ταυτόσημη με το αντικείμενο του.

2. Σύμβουλος Καθηγητής: Εντός των δύο πρώτων 
εβδομάδων φοίτησης, η Γραμματεία του Τμήματος Πλη-
ροφορικής ισοκατανέμει με τυχαίο τρόπο τους καθη-
γητές του Τμήματος, που είναι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ., 
μεταξύ των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, ώστε να 
οριστεί Σύμβουλος Καθηγητής για καθένα μεταπτυχι-
ακό/ή φοιτητή/τρια. Ο σύμβουλος καθηγητής καθοδη-
γεί το μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια στην πορεία των 
σπουδών του στο Π.Μ.Σ. Ένας καθηγητής του Τμήματος 
δεν μπορεί να συμβουλεύει περισσότερους μεταπτυχια-
κούς/κές φοιτητές/τριες ανά έτος από το μέγιστο αριθ-
μό που ορίζεται στη παρ. 2 του άρθρου 4 του οικείου 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Σύμβουλος 
Καθηγητής μπορεί να αλλάξει μετά από αίτηση του ή 
αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή προς τη Σ.Ε. Μετά 
την ανάθεση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, 
Σύμβουλος Καθηγητής καθίσταται αυτοδικαίως ο επι-
βλέπων της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

3. Επιτυχόντες στο Π.Μ.Σ., που δεν διαθέτουν επαρκές 
γνωστικό υπόβαθρο στα συγγενή με το Π.Μ.Σ. μαθήμα-
τα, μπορούν να προσκτήσουν τις απαιτούμενες βασικές 
γνώσεις παρακολουθώντας μαθήματα του Προπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Πληροφο-
ρικής, τα οποία θα εισηγηθεί η Σ.Ε. και θα εγκρίνει η Σ.Τ. 
εντός ενός διαστήματος που δεν δύναται να υπέρ βαίνει 
τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα. Η εξέταση των μαθημάτων 
αυτών μπορεί να συντελεστεί κατά το χρονοδιαγραμμά-
των εξετάσεων του Π.Π.Σ. ή με ειδική εξέταση από τον 
διδάσκοντα του αντίστοιχου μαθήματος και θεωρείται 
επιτυχής, όταν η βαθμολογία της είναι τουλάχιστον έξι (6) 
στην κλίμακα 0-10. Αρωγός του μεταπτυχιακού φοιτητή 
στην προσπάθεια του είναι ο Σύμβουλος Καθηγητής.

4. Τον Μάιο κάθε ακαδημαϊκού έτους, με εισήγηση 
της Σ.Ε., η Σ.Τ. ορίζει το πρόγραμμα των μαθημάτων του 
Π.Μ.Σ. που θα προσφερθούν στο επόμενο ακαδημαϊκό 
έτος από τον κατάλογο της παρ. 7 του οικείου άρθρου, 
τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων και αποφασίζει 
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την ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων σε διδάσκο-
ντες. Κάθε μάθημα του Π.Μ.Σ. «Τεχνητή Νοημοσύνη» 
προσφέρεται το πολύ σε άλλο ένα Π.Μ.Σ. που προσφέρει 
το Τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ.

5. Σε κάθε εξάμηνο, ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων 
του Π.Μ.Σ., στα οποία μπορεί να εγγραφεί ένας μετα-
πτυχιακός/κή φοιτητής/τρια, είναι τέσσερα (4) συν εν-
δεχομένως προπτυχιακά μαθήματα, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του οικείου άρθρου, που προσφέρονται στο τρέ-
χον εξάμηνο.

6. Ο ελάχιστος αριθμός και ο μέγιστος αριθμός μετα-
πτυχιακών φοιτητών/τριών που παρακολουθούν ένα 
μεταπτυχιακό μάθημα ορίζεται από τη Σ.Ε. κάθε έτος, 
ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη υλοποίηση του προ-
γράμματος μαθημάτων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δη-
λώνουν ιεραρχημένα τις προτιμήσεις παρακολούθησης 
μαθημάτων και η γραμματεία επικυρώνει τις προτιμήσεις 
είτε προβαίνει σε ρυθμίσεις κατά σειρά χρονολογικής 
προτεραιότητας.

7. Ενδεικτικά προσφερόμενα μαθήματα:

1ο Εξάμηνο
Επιλογή τεσσάρων (4) μαθημάτων

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
1 Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση ΑΙ-1 Επιλογής 7,5
2 Σημασιολογικός Ιστός ΑΙ-2 Επιλογής 7,5
3 Ευφυή Αυτόνομα Συστήματα-Ρομποτική ΑΙ-3 Επιλογής 7,5
4 Προχωρημένη Υπολογιστική Όραση ΑΙ-4 Επιλογής 7,5
5 Υπολογιστική Νοημοσύνη-Στατιστική Μάθηση ΑΙ-5 Επιλογής 7,5
6 Ανάλυση Βιοσημάτων - Νευροπληροφορική ΑΙ-6 Επιλογής 7,5
7 Παιχνίδια και Τεχνητή Νοημοσύνη ΑΙ-7 Επιλογής 7,5

Σύνολο ECTS 30

2ο Εξάμηνο
Επιλογή τεσσάρων (4) μαθημάτων

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
1 Γλωσσική Τεχνολογία ΑΙ-8 Επιλογής 7,5
2 Προηγμένα θέματα Μηχανικής Μάθησης ΑΙ-9 Επιλογής 7,5
3 Πράκτορες ΑΙ-10 Επιλογής 7,5
4 Βαθιά Μάθηση και Ανάλυση Πολυμεσικών Δεδομένων ΑΙ-11 Επιλογής 7,5
5 Φιλοσοφία και Τεχνητή Νοημοσύνη ΑΙ-12 Επιλογής 7,5
6 Σχεδιασμός, Χρονοπρογραμματισμός και Επίλυση Περιορισμών ΑΙ-13 Επιλογής 7,5

Σύνολο ECTS 30

3ο Εξάμηνο
1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ 30

                                                                                                                                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS             90

Το περιεχόμενο των ενδεικτικά προσφερόμενων μαθη-
μάτων έχει ως εξής: Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση: Ει-
σαγωγή, Μάθηση Εννοιών, Δένδρα Απόφασης, Μάθηση 
Κανόνων/Λογικός Επαγωγικός Προγραμματισμός, Μά-
θηση Βασισμένη στις Περιπτώσεις, Μάθηση κατά Bayes, 
Μάθηση με Γενετικούς Αλγορίθμους, Αξιολόγηση Μο-
ντέλων Μάθησης, Ομαδοποίηση, Κανόνες Συσχέτισης, 
Επιλογή Χαρακτηριστικών και Διακριτοποίηση, Συνδυα-
σμός Μοντέλων Μάθησης, Ενισχυτική Μάθηση, Ασαφής 
Μάθηση, Εξόρυξη Γνώσης από Κείμενα, Μάθηση από 
Βιολογικά Δεδομένα, Μάθηση από Χρονικά Δεδομένα, 
Βιβλιοθήκες Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης.

Σημασιολογικός Ιστός: Εισαγωγή, Γενικοί στόχοι και 
όραμα Σημασιολογικού Ιστού (ΣΙ). Αρχιτεκτονική ΣΙ. 
Τεχνολογίες και Γλώσσες Αναπαράστασης Δεδομένων/
Μεταδεδομένων ΣΙ. Γλώσσα XML (Περιγραφή γλώσσας, 
DTD, XML Schema, Namespaces, XPath, XSLT, πρακτι-
κή χρήση εργαλείων). Μοντέλο RDF (Γενική περιγραφή, 
XML σύνταξη, Βασικές έννοιες RDF Schema, Περιγραφή 

RDF Schema, Σημασιολογία RDF/RDFS, Ερωτήσεις σε 
έγγραφα RDF/RDFS με SPARQL, Ανοιχτά Διασυνδεδε-
μένα Δεδομένα - Linked Open Data, πρακτική χρήση 
εργαλείων). Γλώσσα OWL (Βασικές έννοιες οντολογιών 
και OWL, Περιγραφή και σύνταξη, Εκδοχές της γλώσ-
σας, Παραδείγματα, Αναπαράσταση της OWL σε OWL, 
Μελλοντικές επεκτάσεις, πρακτική χρήση εργαλείων). 
Παρουσίαση 0WL2. Τεχνολογία Οντολογιών (Δημιουργία 
Οντολογίας, Επαναχρησιμοποίηση Υπαρχόντων Οντο-
λογιών, Ημι-αυτόματες μέθοδοι). Εφαρμογές ΣΙ. Ανοιχτά 
Συνδεδεμένα Δεδομένα. Λογική και Εξαγωγή Συμπερα-
σμάτων (SWRL, 0WL2 RL, RIF, RuleML). Ευφυή" Αυτόνομα 
Συστήματα-Ρομποτική: Εισαγωγή στα Ευφυή Συστήματα 
(Ρομπότ), Αίσθηση και Αντίληψη του Περιβάλλοντος και 
του Σώματος του Ρομπότ, Δράση (Όργανα Δράσης, Μη-
χανισμοί Κίνησης, Dead Reckoning, Βαθμοί Ελευθερίας 
- Κίνησης - Κατευθυντικότητας, Κινηματική, Αντίστροφη 
Κινηματική), Προσομοιωτές Ρομποτικών Συστημάτων, 
Έλεγχος Κίνησης (Ανοικτός Έλεγχος, Κλειστός Έλεγχος, 
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Κίνησης προς Σημείο, Κίνηση σε Μονοπάτι, Περιφορά 
Εμποδίων), Αλγόριθμοι Bug, Αναδραστικό Μοντέλο 
Αυτονομίας (Οχήματα Braitenberg, Αρχιτεκτονική Υπα-
γωγής, Πεδία Δυναμικού), Εντοπισμός και Χαρτογράφη-
ση (Trilateration, Triangulation, Πιθανοκρατικός Εντο-
πισμός, Χαρτογράφηση, Αλγόριθμος Frontier, SLAM), 
Σχεδιασμός Μονοπατιού.

Προχωρημένη Υπολογιστική Όραση: Καταγραφή οπτι-
κής πληροφορίας. Μαθηματική μοντελοποίηση καταγρα-
φής εικόνας. Εισαγωγή στην επεξεργασία και ανάλυση 
εικόνας. Βαθμονόμηση φωτογραφικής μηχανής. Στατική 
και δυναμική ανάλυση εικόνων στέρεο. Εξαγωγή πλη-
ροφορίας βάθους. Εντοπισμός αντικειμένων στο χώρο. 
Ανάλυση τρισδιάστατης εικόνας. Γεωμετρία επιφανειών 
αντικειμένων. Τοπολογία αντικειμένων. Χαρακτηριστι-
κά γνωρίσματα αντικειμένων. Αναγνώριση αντικειμέ-
νων. Ταίριασμα αντικειμένων. Περιγραφή αντικειμένων. 
Εφαρμογές στην ιατρική, ανάκτηση εικόνας, ρομποτική 
όραση. Υπολογιστική Νοημοσύνη-Στατιστική Μάθηση: 
Τεχνικές εκτίμησης παραμέτρων. Μπεϋζιανή μάθηση. 
Μη-παραμετρική αναγνώριση προτύπων. Νευρωνικά δί-
κτυα, θεωρία στατιστικής μηχανικής μάθησης. Διάσταση 
Vapnik - Chervonenkis. Μηχανές εδραίων διανυσμάτων. 
Μηχανική μάθηση με χρήση πυρήνων. Μάθηση με πε-
ριορισμούς αραιότητας. Πολυδιάστατη κλιμάκωση. Μη-
γραμμική ελάττωση της διάστασης και εκμάθηση της 
δομής των δεδομένων. Ανάλυση διακριτικής ικανότητας. 
Ελάττωση της διάστασης με χρήση θεωρίας γραφημάτων. 
Ομαδοποίηση δεδομένων. Φασματική ομαδοποίηση. Μά-
θηση που βασίζεται στη θεωρία πληροφοριών. Ασαφή 
σύνολα, ασαφής συλλογιστική με εφαρμογή στην ταξινό-
μηση και ομαδοποίηση προτύπων. Γενετικοί - Εξελικτικοί 
αλγόριθμοι και οι εφαρμογές τους στην αναγνώριση προ-
τύπων. Υβριδικά συστήματα υπολογιστικής νοημοσύνης 
στην ανάλυση σήματος, εικόνας και video.

Ανάλυση Βιοσημάτων - Νευροπληροφορική: Βιοσή-
ματα (καταγραφή, ψηφιακή επεξεργασία, ανάλυση και 
μοντελοποίηση, επισκόπηση και αυτόματος έλεγχος). 
Βασικές Αρχές Ηλεκτροφυσιολογίας. Στοιχεία Γνωστι-
κής Νευροφυσιολογίας και Νοητικών Νευροεπιστημών. 
Νευροπληροφορική: σύγχρονες απεικονιστικές τεχνι-
κές, εξαγωγή, διαχείριση και ανάλυση των πειραματικών 
δεδομένων. Εισαγωγή στη θεωρία Νευρωνικής Μοντε-
λοποίησης των διαφόρων συστημάτων και ανώτερων 
νοητικών λειτουργιών. Εγκέφαλος και πολυπλοκότητα.

Παιχνίδια και Τεχνητή Νοημοσύνη: Βασικές έννοιες 
και αρχές παιχνιδιών και κινούμενων γραφικών. Κίνηση 
με χρήση αρχών δυναμικής (κίνηση συστήματος σω-
ματιδίων και στερεού σώματος, χρήση συναρτήσεων 
συμπεριφοράς/ενέργειας, συνδυασμός δυναμικής με 
περιορισμούς θέσης). Ανίχνευση και χειρισμός συγκρού-
σεων σε σωματίδια και στερεά σώματα. Κίνηση με χρήση 
κινηματικής: αναπαράσταση τροχιάς με παραμετρικές 
καμπύλες, έλεγχος και καθορισμός ταχύτητας κίνησης 
επί της τροχιάς. Ευθεία/αντίστροφη κινηματική και 
εφαρμογές στην κίνηση αρθρωτών δομών. Καταγρα-
φή δεδομένων κίνησης και επεξεργασία των σχετικών 
σημάτων. Ιεραρχικές δομές χωρικών δεδομένων. Προ-
γραμματισμός παιχνιδιών και κινούμενων γραφικών με 

την μηχανή παιχνιδιών Unity (εναλλακτικά την Unreal 
Engine): εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων σε πρα-
κτικό επίπεδο. Τεχνητή Νοημοσύνη και παιχνίδια:

δένδρα αποφάσεων, δένδρα συμπεριφοράς, μηχανές 
πεπερασμένων καταστάσεων, σχεδιασμός διαδρομής, 
σχεδιασμός ενεργειών με βάση στόχο.

Γλωσσική Τεχνολογία: Έκθεση σε στοιχειώδεις γνώ-
σεις της επιστήμης της ομιλίας. Αντιμετώπιση του προ-
βλήματος αναγνώρισης ομιλίας υπό το πρίσμα της 
αναγνώρισης προτύπων μεταβαίνοντας συστηματικώς 
από ντετερμινιστικές τεχνικές, όπως η δυναμική χρονική 
κλιμάκωση, σε στατιστικές τεχνικές, δηλαδή τα κρυμμέ-
να μοντέλα Markov. Αποσύνθεση του προβλήματος σύν-
θεσης ομιλίας σε επιμέρους προβλήματα που αντιμετω-
πίζονται με κλασικές τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. 
αυτόματα πεπερασμένων καταστάσεων, μεταγραφείς 
πεπερασμένων καταστάσεων, γραμματικές ανεξάρτητες 
από τα συμφραζόμενα) ή τεχνικές ψηφιακής επεξεργα-
σίας σήματος για τη μετατροπής της φωνητικής μετα-
γραφής σε προφορικό λόγο. Κατανόηση της προσωδίας.

Προχωρημένα Θέματα Μηχανικής Μάθησης: Οι αντι-
κειμενικοί στόχοι του μαθήματος περιλαμβάνουν (α) την 
απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης για την αντιμετώπιση 
ζητημάτων που ανακύπτουν σε πραγματικές εφαρμογές 
(ανισοκατανομή κλάσεων, διαφορετικά κόστη σφαλμά-
των, περιορισμένα δεδομένα εκπαίδευσης, μεγάλα σύ-
νολα δεδομένων, ροές δεδομένων, δεδομένα με πολλα-
πλές ετικέτες, περιπτώσεις και σχέσεις), (β) την απόκτηση 
χρήσιμων δεξιοτήτων για ερευνητές και επαγγελματίες 
(ανάγνωση, αξιολόγηση και συγγραφή ερευνητικών 
εργασιών, συγκριτική αξιολόγηση αλγορίθμων μηχανι-
κής μάθησης, χρήση λογισμικού ανάλυσης δεδομένων, 
υλοποίηση αλγορίθμων μάθησης), και (γ) την γνωριμία 
με σύγχρονες δημοφιλείς εφαρμογές (εξόρυξη γνώσης 
από απόψεις, εξόρυξη γνώσης από δεδομένα επιχειρή-
σεων λιανικής πώλησης). Απώτερος στόχος είναι η προ-
ετοιμασία των φοιτητών τόσο για την αγορά εργασίας 
όσο και για τη συνέχιση των σπουδών τους σε 3ο κύκλο 
στην περιοχή της μηχανικής μάθησης. Τα περιεχόμενα 
του μαθήματος περιλαμβάνουν: Τεχνικές πολλαπλών 
μοντέλων πρόβλεψης, σφάλματα ταξινόμησης με δια-
φορετικό κόστος, ασυμμετρία κλάσεων, συγκριτική αξι-
ολόγηση αλγορίθμων μάθησης, μάθηση από δεδομένα 
πολλαπλών ετικετών, μάθηση από σάκους περιπτώσεων, 
ενεργή μάθηση, ανάγνωση, αξιολόγηση και συγγραφή 
ερευνητικών εργασιών, εξόρυξη σχεσιακών δεδομένων, 
μάθηση από ρεύματα δεδομένων, εξόρυξη απόψεων, 
εξόρυξη δεδομένων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης. 
Πράκτορες: Εισαγωγή στους Ευφυείς Πράκτορες. Διαφο-
ρετικές θεωρήσεις πρακτόρων. Χαρακτηριστικά. Πολυ-
πρακτορικα συστήματα. Προτυποποίηση. Αφηρημένες 
Αρχιτεκτονικές πρακτόρων: Λογικοί πράκτορες. BDI πρά-
κτορες. Αντιδραστικοί πράκτορες. Υβριδικοί πράκτορες. 
Πολυπρακτορικα Συστήματα: πρωτόκολλα επικοινωνίας, 
Θεωρία πράξεων λόγου, Γλώσσες επικοινωνίας πρακτό-
ρων, KQML και FIPA ACL. Πρωτόκολλα αλληλεπίδρασης 
πρακτόρων. Αρχιτεκτονική μαυροπίνακα. Πρωτόκολλο 
σύναψης συμβολαίων. Διαπραγμάτευση. Δημοπρασίες. 
Πολυπρακτορικός Σχεδιασμός. Εφαρμογές Πρακτόρων.
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Βαθιά Μάθηση και Ανάλυση Πολυμεσικών Δεδομέ-
νων: Επισκόπηση νευρωνικών δικτύων. Βαθιά μάθηση 
(Deep Learning) και ο αλγόριθμος εκπαίδευσης back-
propagation. Βαθιά δίκτυα αυτοκωδικοποίησης (Deep 
autoencoders) και εξαγωγή χαρακτηριστικών. Προσομοι-
ωμένη ανόπτηση και βαθιές μηχανές Boltzmann (Deep 
Boltzmann Machines). Βαθιά συνελικτικά νευρωνικά δί-
κτυα (Convolutional Neural Networks). Βαθιά αναδρομικά 
νευρωνικά δίκτυα (Reccurent Neural Networks) για μά-
θηση ακολουθιακών δεδομένων. Generative adversarial 
networks. Βαθιά ενισχυτική μάθηση (Deep Reinforcement 
Learning). Μεταφορά Γνώσης. Θέματα βελτιστοποίησης, 
κανονικοποίησης, υπερεκπαίδευσης, μάθησης και γενί-
κευσης. Σχεδιασμός και εκπαίδευση βαθιών αρχιτεκτονι-
κών. Βιβλιοθήκες και εργαλεία ανάπτυξης και υλοποίησης 
βαθιών νευρωνικών δικτύων. Θέματα υπολογιστικής πο-
λυπλοκότητας βαθιών αρχιτεκτονικών και παράλληλης 
επεξεργασίας σε κάρτες γραφικών. Υλοποίηση σε ενσω-
ματωμένα συστήματα (embedded systems). Εφαρμογές 
σε ανάλυση, κατηγοριοποίηση, ομαδοποίηση και ανάκτη-
ση δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Εφαρμογές σε εξαγωγή 
σημασιολογικής πληροφορίας από δεδομένα κειμένου, 
ήχου, εικόνας και video. Εφαρμογές σε έλεγχο αυτόνομων 
μηχανών και πρακτόρων. Φιλοσοφία και Τεχνητή Νοη-
μοσύνη: Στόχοι των Αυτόνομων Συστημάτων και Ευθυ-
γράμμιση τους με τους Ανθρώπινους, Το Μέλλον της TN 
και οι Πιθανοί Κίνδυνοι για την Ανθρωπότητα, Συστήματα 
Μηχανικής Μάθησης και Ηθικοί Περιορισμοί στην Απο-
κτούμενη Γνώση, Χρήση Συστημάτων TN σε Πολεμικές 
Επιχειρήσεις, Κοινωνικές Σχέσεις και Ρομπότ - Ανάπτυξη 
Σχέσεων με Συστήματα TN, Ηθικοί Κανόνες σε Αυτο-Οδη-
γούμενα Οχήματα, Ηθικές Βλάβες σε Συστήματα TN, Ευ-
θύνες Αυτόνομων Συστημάτων, Ενσωμάτωση των Ρομπότ 
στην Κοινωνική Ζωή.

Σχεδιασμός, Χρονοπρογραμματισμός και Επίλυση 
Περιορισμών: Αντικείμενα του μαθήματος είναι οι το-
μείς της Τεχνητής Νοημοσύνης: α) Αυτοματοποιημένος 
Σχεδιασμός Ενεργειών (Αutomated Planning), β) Χρο-
νοπρογραμματισμός (Scheduling) και γ) Ικανοποίηση 
Περιορισμών (Constraint Satisfaction). Το μάθημα κάνει 
μια εισαγωγή στις ερευνητικές περιοχές του Αυτοματο-
ποιημένου Σχεδιασμού Ενεργειών, του Χρονοπρογραμ-
ματισμού και της Επίλυσης Περιορισμών, αναλύει τις με-
θόδους αναπαράστασης της γνώσης που διευκολύνουν 
την κωδικοποίηση των προβλημάτων και παρουσιάζει 
αλγορίθμους και μεθοδολογίες επίλυσης. Στα πλαίσια 
του μαθήματος γίνονται συχνά αναφορές στις πρακτικές 
προεκτάσεις των θεωρητικών εννοιών, παρουσιάζονται 
πρακτικές εφαρμογές των μεθοδολογιών και γίνεται 
εκτενής αναφορά στα σημεία συνεργασίας των τριών 
ερευνητικών περιοχών.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελλη-
νική, εκτός αν υπάρχει τουλάχιστον ένας αλλοδαπός με-
ταπτυχιακός/κή φοιτητής ή φοιτήτρια, οπότε το μάθημα 
διεξάγεται στην Αγγλική.

Η βιβλιογραφία του κάθε μαθήματος είναι κατά βάση 
στην Αγγλική γλώσσα.

Δεν προβλέπεται διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης στο Π.Μ.Σ.

Το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να αναθεωρείται κάθε 
έτος με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Σ.Τ. και έγκρι-
ση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.

8. Η παρακολούθηση των παραδόσεων, διαλέξεων, 
εργαστηρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. 
είναι υποχρεωτική. Όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα 
είναι εξαμηνιαία, προσφέρονται το χειμερινό ή εαρινό 
εξάμηνο και περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατριών (13) 
εβδομάδων και ενδεχομένως φροντιστήρια, εργαστή-
ρια, σεμινάρια, και διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών. 
Σε κάθε εξάμηνο, πριν από τις εξετάσεις μεσολαβεί μια 
(1) εβδομάδα αναπληρώσεων/μελέτης. Ακολούθως, δι-
ενεργούνται οι εξετάσεις εντός χρονικού διαστήματος 
δύο (2) εβδομάδων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η δι-
άρκεια της διδασκαλίας μπορεί να μειωθεί κατά δύο (2) 
το πολύ εβδομάδες. Μεταπτυχιακός φοιτητής που δεν 
παρακολούθησε τουλάχιστον το 80% των πραγματικών 
ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος, αποκλείεται από τις 
εξετάσεις του μαθήματος αυτού και του καταχωρίζεται 
βαθμός μηδέν (0).

9. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών σε κάθε 
μάθημα γίνεται με συνδυασμό γραπτών ή προφορικών 
εξετάσεων και εκπόνηση εργασιών.

10. Οι γραπτές ή προφορικές εξετάσεις διενεργούνται, 
σύμφωνα με πρόγραμμα που εισηγείται η Σ.Ε. και εγκρί-
νει η Σ.Τ.

11. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της 
επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από 
μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής:

- Άριστα (8,5 έως 10)
- Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου)
- Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου). Προ-

βιβάσιμος βαθμός σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον 
το έξι (6).

12. Οι βαθμοί των επιδόσεων των φοιτητών ανακοι-
νώνονται το αργότερο εντός μίας (1) εβδομάδας μετά 
το πέρας της εξεταστικής περιόδου.

13. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την υποχρέωση να 
παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε οκτώ (8) 
μαθήματα του πρώτου και δευτέρου εξαμήνου και να 
εκπονήσει επιτυχώς μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 
σύμφωνα με την παρ. 14 του οικείου άρθρου.

14. Μεταπτυχιακοί φοιτητές, που εγγράφονται στο 
3ο Εξάμηνο σπουδών, αναλαμβάνουν να εκπονήσουν 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία από κατάλογο θε-
μάτων που δημοσιεύουν οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. στην 
ιστό σελίδα του Τμήματος. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία μπορεί να είναι ερευνητικού ή τεχνικού περιε-
χομένου και πρέπει να έχει επαρκή βαθμό πρωτοτυπίας 
ή να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος κατανόηση 
ενός ειδικού θέματος τρέχοντος ερευνητικού ή τεχνικού 
ενδιαφέροντος. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
θεωρείται ισότιμη βαθμολογικώς με τέσσερα (4) μαθή-
ματα και προσφέρει τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες 
(ECTS). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονεί-
ται υπό την καθοδήγηση ενός επιβλέποντος. Οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές υποβάλλουν αίτηση στη Σ.Ε. στην οποία 
αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και 
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επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. 
Η Σ.Ε. ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας και συγκροτεί Τριμελή 
Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα 
μέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων/πουσα. Τα μέλη της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την 
ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

15. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποστήριξη της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η επιτυ-
χής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα (παρ. 13 του οικείου 
άρθρου). Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες εξε-
τάζονται τον Φεβρουάριο για το χειμερινό εξάμηνο και 
Ιούνιο ή Σεπτέμβριο για το εαρινό εξάμηνο σύμφωνα με 
προθεσμίες που ορίζονται από τη Σ.Ε. Σε περίπτωση μη 
έγκαιρης ολοκλήρωσης της Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας τον Φεβρουάριο, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές, αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε οκτώ μαθήματα, 
κάνουν ανανέωση εγγραφής στο τέταρτο εξάμηνο χωρίς 
καταβολή τελών φοίτησης για «συνέχιση εκπόνησης της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας» υποβάλλοντας 
έκθεση προόδου υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα.

16. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία πρέπει να 
έχει έκταση τουλάχιστον 50 σελίδων A4 με περιθώριο 
πάνω/κάτω 4cm και αριστερά/δεξιά 3cm σε διπλό διά-
στιχο και μέγεθος γραμματοσειράς 12pt εξαιρουμένης 
της βιβλιογραφίας. Η γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να είναι η Ελλη-
νική ή η Αγγλική. Αν επιλεχθεί από τον μεταπτυχιακό/ή 
φοιτητή/τρια η Αγγλική γλώσσα, προτάσσεται εκτενής 
περίληψη τουλάχιστον τεσσάρων (4) σελίδων στην Ελ-
ληνική. Ο επιβλέπων της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας είναι υπεύθυνος για τη διόρθωση της και τον 
έλεγχο υλοποίησης των διορθώσεων από το μεταπτυ-
χιακό/ή φοιτητή/τρια. Το χρονοδιάγραμμα των διορθώ-

σεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) ημερολογι-
ακό μήνα. Η διορθωμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην Τριμελή 
Εξεταστική Επιτροπή.

17. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία υποστη-
ρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Σ.Ε. Η Τρι-
μελής Εξεταστική Επιτροπή εγκρίνει και βαθμολογεί τη 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Η Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται με βαθμό δέκα (10) 
αν προέκυψε δημοσιευμένο έργο ή υποβλήθηκε πρωτό-
τυπο έργο προς δημοσίευση σε καταξιωμένα επιστημο-
νικά περιοδικά ή συνέδρια. Κατόπιν της έγκρισης της από 
την Επιτροπή, η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf ) στη 
βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. και αναρτάται υποχρεωτικά στο 
διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.

18. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντι-
κειμενική αδυναμία (ασθένεια ή εκδημία) ή σπουδαίος 
λόγος (παραίτηση) είναι δυνατή η αντικατάσταση του 
επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Σ.Τ.

19. Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των 
μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται ως προς τις πιστω-
τικές μονάδες των μαθημάτων και της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας) και υπολογίζεται, με ακρίβεια 
δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο:

Ο βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοι-
χο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα 
των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό των 
90 πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη 
του Δ.Μ.Σ.:

βαθμός Μ.Δ.Ε. = άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος x ECTS κάθε μαθήματος) + (βαθμός μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας x ECTS)
       (σύνολο ECTS)

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με υπ’ αρ. 1427/13-9-2019 (Β’ 3604) της Συγκλήτου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 12 Οκτωβρίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   
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*02046302110200008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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