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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 17/42
Έγκριση Κανονισμού του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Quantum Computing and Quantum Technologies» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”, οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της
Συγκλήτου (Α’ 114).
2. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(Υ.Ο.Δ.Δ. 490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και ιδίως τα άρθρα 30
«Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.»,
32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις
μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση-υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ», 45 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις», καθώς
και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85 (Α’ 114).
4. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄ 124).
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7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 5/08-12-2020).
8. To απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (συνεδρίαση 664/18-05-2020).
9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
Τμημάτων.
10. Την υπ’ αρ. 01/25/14-01-2021 εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
11. Το υπ’ αρ. 588/12-02-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Την έγκριση Κανονισμού του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Quantum
Computing and Quantum Technologies» του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(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 13 Α 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
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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 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (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 (Α’ 114) και συμβάλλουν στην ρύθμιση
με ενιαίο τρόπο των θεμάτων λειτουργίας του εν λόγω
Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (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 και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 3
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.
Το Δ.Π.Μ.Σ. εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό
του Δ.Π.Θ. και του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ), διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί
στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη
της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας και την
παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης στους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της Κβαντικής Υπολογιστικής και των Κβαντικών Τεχνολογιών. Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού
επιπέδου και κατά συνέπεια στην παροχή των κατάλληλων εκείνων θεωρητικών και πρακτικών εφοδίων που θα
δώσουν στους αποφοίτους του τη δυνατότητα: αφενός
να ακολουθήσουν ερευνητική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στην περιοχή της Κβαντικής Υπολογιστικής και των
Κβαντικών Τεχνολογιών, συνεχίζοντας τις σπουδές τους
σε διδακτορικό επίπεδο και αφετέρου να ασχοληθούν
επαγγελματικά στον χώρο της Κβαντικής Υπολογιστικής
και των Κβαντικών Τεχνολογιών παραμένοντας δημιουργικοί και παραγωγικοί σε ένα περιβάλλον ταχύτατα μεταβαλλόμενης τεχνολογίας. Επιπλέον, σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.
είναι η διάχυση της γνώσης και της έρευνας σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η θέσπιση δεσμών
συνεργασίας του Δ.Π.Θ. και του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
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με Εθνικά και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά
δίκτυα, καθώς και η συμβολή του στον εκσυγχρονισμό
της βιομηχανίας και της κοινωνίας διαμέσου της αλληλεπίδρασής του με τους παραγωγικούς και άλλους
κοινωνικούς φορείς, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη
μεταφορά τεχνογνωσίας, την προώθηση της καινοτομίας
και την εν γένει ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, παραγωγικών και αναπτυξιακών
αναγκών της χώρας.
Άρθρο 4
Όργανα του Δ.Π.Μ.Σ.
Αρμόδια Όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ.
είναι:
1. Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ., 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 Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία
αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Η εννεαμελής Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) συγκροτείται από τέσσερα
(4) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Δ.Π.Θ. που
εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, τρεις (3)
Ερευνητές του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ που επιλέγονται
από το Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, καθώς και δύο
(2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος, που εκλέγονται από τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. Η θητεία των μελών Δ.Ε.Π. του ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. και των Ερευνητών
του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ είναι διετής, ενώ η θητεία των
εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι μονοετής. Η Ε.Δ.Ε. 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. Σε ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται για την εύρυθμη λειτουργία του
Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε.
Πρόεδρος ή/και Διευθυντής αναλαμβάνει Ερευνητής του
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
Η Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της παρ. 5 του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017 για την αναγκαιότητα ίδρυσης Δ.Π.Μ.Σ.,
σύμφωνα με το άρθρο 32,
β) ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.,
γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ.,
δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών,
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.
3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη, από τα οποία τα τρία (3) είναι
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μέλη Δ.Ε.Π. του ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. και τα δύο (2) Eρευνητές του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, οι οποίοι έχουν αναλάβει
μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε. για
διετή θητεία, κατά τη λήξη της οποίας με ευθύνη του
Διευθυντή συντάσσεται απολογισμός του Δ.Π.Μ.Σ., και
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.
4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία
αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και
τους Κοσμήτορες του ΔΠΘ ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 32
του 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 ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. με αιτιολογημένη
απόφασή της. Το ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. 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 ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ.
μπορεί να υποβάλει απευθείας την εισήγησή του στη
Σύγκλητο.
5. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Σ.Ε.
και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της Ε.Δ.Ε. 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 Δ.Π.Μ.Σ.
και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΣΤ
του ν. 4485/2017 και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
Ο Διευθυντής του Δ.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
Δ.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 Δ.Π.Μ.Σ. Ο
απολογισμός κατατίθεται στο ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ., στο
οποίο ανήκει το Δ.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. (την παρ. 3 του άρθρου 44
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 13
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Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
συμπεριλαμβανομένων 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 παρ. 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 παρ. 4 και 6 του άρθρου 44 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/ες φοιτητές/τριες. Ο ακριβής
αριθμός εισακτέων ανά ακαδημαϊκό έτος καθορίζεται με
απόφαση της Ε.Δ.Ε. Επιπλέον ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα του Δ.Π.Μ.Σ.
ανέρχεται σε (30/19) 1,5, ο μέγιστος αριθμός αυτών σε
σχέση με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών/τριών
του ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. είναι (30/1569) 0,019 και σε σχέση
με τον αριθμό των διδασκόντων του ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ.
είναι (30/35) 0,85.
Άρθρο 6
Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.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 (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80). H αίτηση
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον
ΔΟΑΤΑΠ από το ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. που οργανώνει το
Δ.Π.Μ.Σ. Ο ΔΟΑΤΑΠ αποφαίνεται μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου.
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 παρ. 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να
εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ’ έτος
και ανά Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους
που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν
στο ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. και ο τίτλος σπουδών και το έργο
που επιτελούν στο ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. είναι συναφές με
το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
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Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι:
1. Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων) αναγνωρισμένων)
ομοταγών) ιδρυμάτων) της) αλλοδαπής,) της ειδικότητας
του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας
Υπολογιστών, του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, ή
σχετικής ειδικότητας.
2. Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των ειδικοτήτων
Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Βιολογίας, Μοριακής
Βιολογίας και Γενετικής, Επιστήμης Υλικών, ή άλλης σχετικής ειδικότητας.
3. Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής τετραετούς
φοίτησης των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 7
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
i. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. σε ημερομηνίες που ορίζονται
από την Ε.Δ.Ε. προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκηρύσσοντας θέσεις με ανοιχτή διαδικασία για την εισαγωγή διπλωματούχων ή πτυχιούχων
στο Δ.Π.Μ.Σ.
Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες διπλωματούχων και 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 σε
ηλεκτρονική μορφή.
ii. Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.
Η επιλογή των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από την
Σ.Ε. του Δ.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) Αίτηση Υποψηφιότητας.
2) Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος. Ο βαθμός του
Πτυχίου ή Διπλώματος δε μπορεί να είναι μικρότερος
του έξι και μισό (6,5). Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, αλλά γίνονται δεκτοί μόνο εφόσον
προσκομίσουν «βεβαίωση περάτωσης», πριν τη συνεδρίαση της Ε.Δ.Ε., που επικυρώνει τον κατάλογο των
εισακτέων.
3) Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας Πτυχίου ή Διπλώματος από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους αποφοίτους Α.Ε.Ι. του
εξωτερικού.
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4) Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών
μαθημάτων όλων των ετών.
5) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
6) Αντίγραφα βεβαιώσεων τυχόν επαγγελματικής
εμπειρίας σε επιστημονική περιοχή συναφή προς το
αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
7) Αποδεικτικά στοιχεία τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας ή/και αντίγραφα ερευνητικών εργασιών.
8) Αντίγραφα πιστοποιητικών πολύ καλής γνώσης
(τουλάχιστον επίπεδο Γ1) της αγγλικής. Δεν απαιτείται
πιστοποίηση για όσους/όσες έχουν αποκτήσει πτυχίο,
προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό
δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο οποίο η διδασκαλία γίνεται στην αγγλική. Σε
περίπτωση μη κατοχής τίτλου γνώσης ξένης γλώσσας, οι
συνεργαζόμενοι φορείς δύνανται, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι, να πραγματοποιήσουν ειδική εξέταση στην ξένη
γλώσσα, για να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσης αυτής
από τους υποψήφιους.
9) Πρόσφατες Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον
δύο).
10) Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών
τίτλων (Δ.Μ.Σ. ή/και Δ.Δ.).
11) Συνέντευξη από την αρμόδια Επιτροπή.
Η ακριβής διαδικασία περιγράφεται κάθε φορά στην
προκήρυξη.
Για κάθε υποψήφιο/υποψήφια δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά που υπέβαλε. Οι φάκελοι των υποψηφίων
εξετάζονται και μοριοδοτούνται. Το μέγιστο της μοριοδότησης κάθε φακέλου συμπεριλαμβανομένης είναι
75 μόρια.
Οι συνεντεύξεις αφορούν σε θέματα εξοικείωσης και
κατανόησης των αντικείμενων του Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και
σε θέματα γνώσεων της ευρύτερης επιστημονικής περιοχής. Επίσης εξετάζονται τα κίνητρα και η επιθυμία των
υποψηφίων να ολοκληρώσουν με επιτυχία το Δ.Π.Μ.Σ.
Το μέγιστο της μοριοδότησης της συνέντευξης είναι 25
μόρια. Η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει
της μοριοδότησης των στοιχείων που κατατέθηκαν στον
φάκελο καθώς και τη βαθμολογία της συνέντευξης με
μέγιστο αριθμό μορίων, τα 100 μόρια.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ και ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέγιστος
αριθμός μορίων

Βαθμός του Πτυχίου ή Διπλώματος.
Από 6,5 έως και 6,99: 0 μόρια
Από 7,0 έως και 7,99: 5 μόρια
Από 8,0 έως και 8,99: 15 μόρια
Από 9,0 έως και 10: 25 μόρια

25

Εκπόνηση προπτυχιακής
Διπλωματικής ή Πτυχιακής εργασίας
με αντικείμενο σχετικό με το
αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
Μόρια 0 έως και 15.

15
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Γνώση αγγλικής σε υψηλότερο
επίπεδο από το Γ1

5

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή
επιστημονικά περιοδικά. Μόρια 0 έως
και 20, ανάλογα με τον αριθμό των
δημοσιεύσεων, καθώς και την σχέση
του αντικειμένου των δημοσιεύσεων
με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.

20

Παρουσίαση εργασιών σε
επιστημονικά συνέδρια. Μόρια 0
έως και 10, ανάλογα με τον αριθμό,
καθώς και την σχέση του αντικειμένου
των εργασιών με το αντικείμενο του
Δ.Π.Μ.Σ.

10

Συνέντευξη. Μόρια 0 έως και 25
ΣΥΝΟΛΟ

25
100

iv. Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:
α) Η Σ.Ε. 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 Ε.Δ.Ε.
γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους αποφασιστεί να κληθούν. Η συνέντευξη πραγματοποιείται από
τα μέλη της Σ.Ε.
δ) Διεξάγει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις.
ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους τους κατατάσσει και προβαίνει στην τελική επιλογή.
στ) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός
πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. και
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας
και στην ιστοσελίδα του ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση του
πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων, τότε εισάγονται όλοι
οι ισοβαθμήσαντες, εφόσον ο συνολικός αριθμός των
εισακτέων δεν υπερβαίνει τον κατ’ ανώτατο όριο αριθμό
των εισακτέων. Αν υπερβαίνει, τότε για την τελική τους
κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του διπλώματος
ή του πτυχίου, αν και σε αυτήν την περίπτωση προκύψει
ισοβαθμία, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία των συγγενών μαθημάτων
προς το Δ.Π.Μ.Σ.
Σε περίπτωση που σε ένα ακαδημαϊκό έτος ο αριθμός
των εισακτέων που έχουν επιλεγεί είναι μικρός και δεν
επιτρέπει την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., η Ε.Δ.Ε.
δύναται να αποφασίσει να μην εγγράψει τους επιλεγέντες εισακτέους. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται πριν
την καταβολή των τελών φοίτησης. Ο ελάχιστος αριθμός
εισακτέων για την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. δεν
μπορεί να είναι μικρότερος του δέκα (10). Η λειτουργία
του Δ.Π.Μ.Σ. για τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες φοιτητές/τριες συνεχίζεται κανονικά.
Άρθρο 8
Διάρκεια Σπουδών
1. Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ.
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που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα τρία (3)
εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για
την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας. Το τρίτο εξάμηνο ορίζεται ως
ο χρόνος που αφορά στην εκπόνηση και υποβολή προς
κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται ότι λήγει με την
ολοκλήρωση της συγγραφής και της επιτυχούς δημόσιας παρουσίασης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας.
Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος/νη να ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του/της
σπουδές μέσα στο διπλάσιο της προβλεπόμενης διάρκειας του Δ.Π.Μ.Σ, δηλαδή σε έξι (6) εξάμηνα.
2. Μερική φοίτηση
Στους/στις 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. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει οι φοιτητές/τριες
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 συμπεριλαμβανομένων των
περιπτώσεων σοβαρής ασθένειας, φόρτου εργασίας,
σοβαρών οικογενειακών λόγων, στράτευσης και λόγων
ανωτέρας βίας.
3. Αναστολή Σπουδών
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στους/στις 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/η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια χάνει την ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται
στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
4. Διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα
μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται η Ε.Δ.Ε. μετά από
πρόταση της Σ.Ε., η οποία αποφασίζει για τους όρους της
επανεξέτασης και τους λόγους διαγραφής.
Λόγοι διαγραφής είναι:
α) η μη επαρκής πρόοδος του/της μεταπτυχιακού/κης
φοιτητή/τριας (η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή
στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή παρακολουθήσεις, εξετάσεις),
β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που
ορίζονται από τον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ.,
γ) η αποτυχία στην εξέταση μεταπτυχιακού μαθήματος, εφόσον η επανεξέταση αυτού οδηγεί σε υπέρβαση του διπλάσιου της προβλεπόμενης διάρκειας του
Δ.Π.Μ.Σ, δηλαδή έξι (6) εξάμηνα.
δ) η αποτυχία στην εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
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ε) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία, όπως π.χ. η λογοκλοπή, και
στ) αίτηση του/της ίδιου/ας του μεταπτυχιακού/κής
φοιτητή/τριας.
Άρθρο 9
Όροι φοίτησης
Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποτύχει για δεύτερη φορά στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του από τριμελή
επιτροπή διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ., τα οποία έχουν το
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο
μάθημα και ορίζονται από τη Ε.Δ.Ε. 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 ΤΗΜΜΥ
του Δ.Π.Θ. στην οποία ορίζεται και η χρονική διάρκεια
των εγγραφών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
για την εγγραφή, αρχίζουν οι εγγραφές των εισαγομένων
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.
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.
Κάθε υποψήφιος/ια έχει την υποχρέωση της δημόσιας παρουσίασης και υποστήριξης της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας του/της.
Η γλώσσα της διδασκαλίας, των εξετάσεων, της συγγραφής και της παρουσίασης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η αγγλική. Ο τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ.
στην αγγλική είναι: «Quantum Computing and Quantum
Technologies» και η μετάφρασή του στην ελληνική είναι:
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«Κβαντική Υπολογιστική και Κβαντικές Τεχνολογίες».
Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90) με διάρκεια φοίτησης τριών (3) εξαμήνων.
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση οκτώ (8) μαθημάτων τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα
σπουδών (Α’ και Β’). Από αυτά τέσσερα (4) είναι υποχρεωτικά και τέσσερα (4) επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα
αντιστοιχούν σε 9 ECTS και τα επιλογής σε 6 ECTS
Για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια ορίζεται από
την Σ.Ε. ένας Ακαδημαϊκός Σύμβουλος από τους διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με τον οποίο ο/η
μεταπτυχιακός/ή φοιτητή/τρια επιλέγει τα μαθήματα
επιλογής. Επίσης ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος συνεργάζεται με τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια για τη
επιλογή του θέματος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας.
Κατά το τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο των σπουδών εκπονείται
η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασίας, της οποίας οι
πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30.
Η γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η αγγλική.
Για την διδασκαλία των μαθημάτων μπορούν να χρησιμοποιούνται μέθοδοι δια ζώσης και εξ αποστάσεως
διδασκαλίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
σύγχρονες και ασύγχρονες διαλέξεις με χρήση συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών τηλεκπαίδευσης
καθώς και όποια άλλη μέθοδος κριθεί από την Ε.Δ.Ε. ως
κατάλληλη για την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο οι τίτλοι
των μαθημάτων δίνονται στην αγγλική, διαμορφώνεται
ως εξής:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

QΥ1

Quantum Computing

Υ

9

QY2

Quantum Devices

Υ

9

Επιλογή δύο (2) μαθημάτων από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:
QE1

Optical and Quantum
Communications

Ε

6

QE2

Computational Biology

Ε

6

QE3

Nanoelectronics

Ε

6

QE4

Quantum Solid-state Physics

Ε

6

QE5

Advanced Topics in Quantum
Technologies

E

6

QE6

Artificial Intelligence and Applications

E

6

QE7

Python Programming and
Applications

E

6

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30
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Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECT S

QY3

Quantum Algorithms and Quantum
Information

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Y

9

QY4

Qubit devices

Y

9

Επιλογή δύο (2) μαθημάτων από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:
QE8

Quantum Machine Learning

Ε

6

QE9

Natural and Unconventional
Computing

Ε

6

QE10

Linear Algebra for Quantum Mechanics

E

6

QE11

Measurement and Characterization
Methods for Devices and Systems

Ε

6

QE12

Big Data Handling

Ε

6

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
QΜD

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

Υ

30

MSc Dissertation
(ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Y: Υποχρεωτικό Μάθημα,
Ε: Μάθημα Επιλογής
Στον οδηγό σπουδών, που εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε.
και εκδίδεται στην αγγλική συμπεριλαμβάνονται οι αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων οι οποίες επικαιροποιούνται ώστε να συμβαδίζουν με την ραγδαία πρόοδο
της επιστήμης στα αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ. Η Ε.Δ.Ε. με
απόφασή της μπορεί να μεταθέτει μαθήματα από το Α’
στο Β’ εξάμηνο και αντίστροφα.
Τα υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, ενώ, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. μαθήματα επιλογής μπορούν να μη διδαχθούν, με την προϋπόθεση ότι θα είναι διαθέσιμα τουλάχιστον δύο μαθήματα
επιλογής ανά εξάμηνο σπουδών.
Κάθε ακαδημαϊκό έτος και αναλόγως του αριθμού των
εγγεγραμμένων στο Δ.Π.Μ.Σ. φοιτητών/τριών, η Ε.Δ.Ε.,
μπορεί να θέτει κάτω ή/και άνω όριο στον αριθμό των
φοιτητών/τριών που θα εγγράφονται σε κάθε μάθημα
επιλογής. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο αριθμός
των φοιτητών/τριών που επέλεξαν μάθημα επιλογής είναι μικρότερος του κάτω ορίου, το μάθημα επιλογής δεν
διδάσκεται και οι φοιτητές/τριες επιλέγουν και εγγράφονται σε άλλο μάθημα επιλογής.
Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται στις 1 Οκτωβρίου
και η λήξη των μαθημάτων στις 30 Ιουνίου κάθε έτους.
Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και σε εξαιρετικές περιπτώσεις
μπορεί να δοθεί παράταση διάρκειας και πέραν της 30ης
Ιουνίου.
Στον Οδηγό Σπουδών θα παρουσιάζονται αναλυτικά οι
ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος και οι αντίστοιχες
πιστωτικές μονάδες, οι συντονιστές των μαθημάτων και
οι διδάσκοντες.

Επιπλέον μπορούν να προστεθούν μεταπτυχιακά μαθήματα των ακόλουθων κατηγοριών:
(α) Μεταπτυχιακά μαθήματα εντατικής διδασκαλίας
και σύντομης διάρκειας από διακεκριμένους Επισκέπτες Καθηγητές, Ερευνητές και κατόχους Διδακτορικού
Διπλώματος των οποίων η επαγγελματική ενασχόληση
εντάσσεται στα αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ.
(β) Διαλέξεις εξειδικευμένων θεμάτων σύντομης διάρκειας
Τα μαθήματα των παραπάνω κατηγοριών (α) και (β)
δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του Γενικού
Μέσου Όρου Βαθμολογίας των φοιτητών/τριών. Με
απόφαση της Σ.Ε. παρέχονται σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Στην αρχή κάθε εξαμήνου καταρτίζεται το ωρολόγιο
πρόγραμμα του εξαμήνου. Τα μαθήματα και τα σεμινάρια μπορούν να πραγματοποιούνται πρωινές και απογευματινές ώρες. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μπορούν να
πραγματοποιούνται μαθήματα και σεμινάρια τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.
Σε έκτακτες περιπτώσεις μη διδασκαλίας κάποιων
μαθημάτων επιλογής επιτρέπεται, ύστερα από σχετική
αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή/τριας, με σύμφωνη, εισήγηση της Σ.Ε. και με απόφαση της Ε.Δ.Ε., η αντικατάσταση των αρχικώς επιλεγμένων μεταπτυχιακών
μαθημάτων με άλλα μεταπτυχιακά μαθήματα επιλογής.
Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα μπορεί να περιλαμβάνει
θεωρία, ασκήσεις, εργαστήρια, θέματα, εργασίες, παρουσιάσεις και συζητήσεις. Η βαθμολογία επίδοσης γίνεται σε κλίμακα από το μηδέν (0) έως και το δέκα (10).
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Η επίδοση σε κάθε μάθημα θεωρείται επαρκής αν επιτευχθεί βαθμός τουλάχιστον έξι (6). Η κλίμακα επίδοσης
καθορίζεται ως εξής:
- «Επαρκής»: για βαθμολογία από 6,00 έως και 6,49
- «Καλώς»: για βαθμολογία από 6,50 έως και 7,49
- «Λίαν Καλώς»: για βαθμολογία από 7,50 έως και 8,49
- «Άριστα»: για βαθμολογία από 8,50 έως και 10
Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους
διδάσκοντες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται από την Ε.Δ.Ε.
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 τον/την διδάσκοντα/ουσα ή τον/την υπεύθυνου/η
συντονιστή/τρια του μαθήματος.
Για τα την εξέταση των μαθημάτων 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).
Μετά το πέρας της εξεταστικής οι ασκήσεις, τα γραπτά
δοκίμια και κάθε άλλο τεκμήριο εξέτασης φυλάσσονται
από τον/την διδάσκοντα/ουσα.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην έδρα του
ΤΗΜΜΥ του ΔΠΘ (Ξάνθη) ή/και στην έδρα του ΕΚΕΦΕ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (Αθήνα). Ο τόπος διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού
έτους από την Ε.Δ.Ε. Η διδασκαλία των μαθημάτων η
οποία γίνεται σε μία από τις δύο έδρες μπορεί να μεταδίδεται ζωντανά μέσω συστήματος εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης στην άλλη έδρα με την δυνατότητα άμεσων
ερωτήσεων, απαντήσεων και συζητήσεων. Φοιτητές/
φοιτήτριες, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε., μπορούν να
παρακολουθούν τα μαθήματα με μέσα εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση θα
χρησιμοποιηθούν αίθουσες και μέσα τηλεκπαίδευσης
του ΤΗΜΜΥ και του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
Η διδασκαλία κάθε μαθήματος διαρκεί ένα εξάμηνο.
Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες
διδασκαλίας και μία (1) εβδομάδα εξετάσεων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και
διαπιστώνεται με ευθύνη του/της διδάσκοντος/ουσας.
Επιτρέπονται μέχρι δύο (2) απουσίες σε κάθε μάθημα.
Στην περίπτωση που ο αριθμός απουσιών είναι μεγαλύτερος των δύο (2) και οι λόγοι απουσίας είναι σοβαροί
(εξαιρουμένων των επαγγελματικών υποχρεώσεων),
τότε μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας η περίπτωση εξετάζεται από
την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., η οποία εγκρίνει ή όχι το αίτημα και
εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. για την τελική έγκριση.
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Σε περίπτωση που ο αριθμός των παρουσιών αυτών
δεν επιτευχθεί, ο/η φοιτητής/τρια θεωρείται αποτυχών/
ούσα στο μάθημα αυτό.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων
κοινοποιούνται με ευθύνη του/της διδάσκοντος/ουσας
ή 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. Οι βαθμοί των μαθημάτων καταχωρούνται με
ευθύνη της Γραμματείας στον ατομικό φάκελο του/της
φοιτητή/τριας.
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 εξής τρόπο:
Βαθμός Δ.Μ.Σ. = ΜΟΥ x 0,35 + ΜΟΕ x 0,30 + ΒΔΕ x 0,35
όπου:
ΜΟΥ: Μέσος όρος βαθμολογίας υποχρεωτικών μαθημάτων ΜΟΕ: Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων
επιλογής
ΒΔΕ: Βαθμός Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. με ευθύνη της Γραμματείας καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του/της φοιτητή/τριας.
Άρθρο 11
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας
Ο/Η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια υποχρεούται ατομικά να εκπονήσει και με επιτυχία να υποστηρίξει δημόσια
τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του/της στο Γ’
εξάμηνο σπουδών.
Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
πρέπει να εντάσσεται στο αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. και
να αξιοποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας αντιστοιχεί στο
χρονικό διάστημα κατά το οποίο συμπληρώνεται ο μέγιστος χρόνος σπουδών.
Σχετικά με την ανάληψη, εκπόνηση και υποστήριξη
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζονται
τα εξής:
1. Αίτηση-Επιλογή θέματος
Μέχρι τις 10 Ιουνίου ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα
του Δ.Π.Μ.Σ. τα προτεινόμενα θέματα για εκπόνηση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας. Οι φοιτητές/τριες
μελετούν τα θέματα, συνεργάζονται με τον Ακαδημαϊκό
Σύμβουλο και έρχονται σε συνεννόηση με τους/τις διδάσκοντες/ουσες του Δ.Π.Μ.Σ. που έχουν προτείνει θέματα,
ώστε να επιλέξουν το τελικό θέμα που τους ενδιαφέρει.
Στη συνέχεια, ο φοιτητής/τρια και το αργότερο μέχρι
25 Σεπτεμβρίου, υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία στην
οποία αναγράφεται ο τίτλος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, την οποία έχει επιλέξει.
Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες δεν καταθέτουν την σχετική αίτηση εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται
από τον Κανονισμό, μεταθέτουν, με δική τους ευθύνη,
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κατά ένα τουλάχιστον εξάμηνο την έναρξη εκπόνησης
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
2. Επίβλεψη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Η Σ.Ε. ύστερα από αίτηση του/της υποψηφίου/ίας,
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. Η Ε.Δ.Ε. μπορεί να θέσει ανώτατο
αριθμό φοιτητών/τριών που μπορεί να επιβλέπει κάθε
διδάσκων/ουσα.
3. Παρουσίαση και ολοκλήρωσης της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας
Μετά την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποβάλλει
στον επιβλέποντα και στα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής αντίγραφα της τελικής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Τα αντίγραφα μπορούν
να είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Εφόσον υπάρχει θετική
κρίση από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, ορίζεται
από την Ε.Δ.Ε., κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. η ημερομηνία
και ο τόπος της προφορικής εξέτασης-παρουσίασης.
Για να εγκριθεί η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασίας
ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει δημόσια
ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Η αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας βασίζεται σε ένα σύνολο κανόνων ποιότητας
που περιλαμβάνουν την τυχόν πρωτότυπη ή καινοτόμο συνεισφορά της, την συνεισφορά στην πρόοδο
της επιστήμης και την τυχόν ύπαρξη δημοσιεύσεων σε
έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή επιστημονικά
συνέδρια.
Κατά την παρουσίαση-υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η Εξεταστική Επιτροπή
συντάσσει και υπογράφει πρακτικό Δημόσιας Παρουσίασης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο
οποίο αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια καθώς και ο τελικός βαθμός. Για να θεωρηθεί επιτυχής η
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, θα πρέπει να λάβει
βαθμό τουλάχιστον έξι (6) ο οποίος και αποστέλλεται
στην Γραμματεία από τον Επιβλέποντα.
Κατόπιν της επιτυχούς αξιολόγησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό
τόπο του Δ.Π.Μ.Σ και καταχωρείται με ευθύνη της Γραμματείας στον ατομικό φάκελο του/της φοιτητή/τριας.
Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης, δηλαδή σε περίπτωση βαθμολόγησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας με βαθμό μικρότερο του έξι (6), υπάρχει
η δυνατότητα επανυποβολής της μετά από δύο μήνες,
αφού βελτιώσει την εργασία ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Τριμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής.
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.
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Πλήρες αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας (μαζί με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις)
υποβάλλεται, μετά την αποδοχή της, στη βιβλιοθήκη της
Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. σε ηλεκτρονική μορφή
και στο ηλεκτρονικό αρχείο που διατηρείται στο ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες
αποτελούν ιδιοκτησία του Δ.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 σοβαρού
λόγου, είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.
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, τις παραδοχές, την βιβλιογραφία και άλλα τυχόν
αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία (αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες εικόνες κ.τλ.).
Συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα και συνοδεύεται
από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων περίπου στην
ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 12
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 ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. και το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
οφείλουν να εξασφαλίζουν στους μεταπτυχιακούς/κές
φοιτητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και την διδασκαλία ή άλλες διευκολύνσεις.
Οι φοιτητές/τριες του Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν αμειβόμενοι σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά και αναπτυξιακά έργα που τυχόν εκτελούνται
από Μέλη Δ.Ε.Π. του ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. και από Ερευνητές του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
Άρθρο 13
Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:
1. Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του
ισχύοντος προγράμματος σπουδών.
2. Να υποβάλλουν τις απαιτούμενες εργασίες μέσα
στις καθορισμένες προθεσμίες.
3. Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
4. Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, πριν την αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής τους Εργασίας,
υπεύθυνη δήλωση ότι η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αυτή δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής ούτε στο
σύνολο ούτε σε επιμέρους τμήματα αυτής, καθώς και
ότι δεν έχει υποβληθεί οπουδήποτε αλλού με σκοπό την
απόκτηση άλλου Δ.Μ.Σ. ή Διδακτορικού Διπλώματος.

17070

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

5. Να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης, όπως ορίζεται
στον παρόντα κανονισμό.
6. Να σέβονται και να τηρούν τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, τις αποφάσεις των οργάνων του
Δ.Π.Μ.Σ., του ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. και του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
7. Να σέβονται και να προσέχουν τους χώρους καθώς
και τα εκπαιδευτικά υλικά και μέσα που παρέχονται.
Άρθρο 14
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 τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ. Το ύψος των τελών φοίτησης μπορεί
να τροποποιηθεί με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
διοίκησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής των
τελών φοίτησης και συγκεκριμένα καταβολής της πρώτης δόσης χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ κατά την εγγραφή του φοιτητή και των άλλων δύο δόσεων, εκάστη
χιλίων πεντακοσίων (1.500), ευρώ πριν από την έναρξη
του Β’ και Γ’ εξαμήνου στις ημερομηνίες που ορίζονται
από τη Γραμματεία.
Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται στον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Δ.Π.Θ., ο
οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους. Εφόσον
καταβληθούν τα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται για
κανέναν λόγο.
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές/
τριες του Δ.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 (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την
συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. ή Δ.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 Δ.Π.Μ.Σ. κατά το έτος
υποβολής της αίτησης απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης.
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 παρ. λαμβάνονται
υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ’ της παρ. 3 του άρθρου 31 του
ν. 4485/2017, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής
στο Δ.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 ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών
στο Δ.Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας
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σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε
Δ.Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή,
δεν δικαιούνται απαλλαγή.
Άρθρο 15
Υποτροφίες
Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μπορούν να γίνουν αποδεκτές
χορηγήσεις υποτροφιών, βοηθημάτων ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες οι οποίες
προσφέρονται και προέρχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και
από επιχειρήσεις των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται
με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. Οι υποτροφίες χορηγούνται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως η κανονική
φοίτηση, ο μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου
εξαμήνου, ή η προσφορά υπηρεσιών.
Το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις
και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται από
την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 16
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, του Δ.Π.Θ., τον/την Πρόεδρο του ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. και τον/την Γραμματέα του
ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. ή τους/τις νόμιμους/ες αναπληρωτές
τους. Στον τίτλο αναφέρονται το ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. και
το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, τα λογότυπα του Δ.Π.Θ. και του
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και υπογράφεται από τα αντίστοιχα
όργανα του Δ.Π.Θ. που έχει την διοικητική υποστήριξη
του Δ.Π.Μ.Σ.
Στον/στην απόφοιτο/η του Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν από την απονομή, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ.
Στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επισυνάπτεται
Παράρτημα Διπλώματος σε σχέση με το οποίο ισχύουν
οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 του ν. 3374/2005 και της
υπό στοιχεία Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 υπουργική απόφαση (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 που χορηγεί το Δ.Π.Θ. ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγεί το ΤΗΜΜΥ
του Δ.Π.Θ.
Άρθρο 17
Διδακτικό Προσωπικό
Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν:
α) Μέλη Δ.Ε.Π. του ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ.
β) Ερευνητές του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
γ) Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/80 του ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017:
«Στο Δ.Π.Μ.Σ., τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό
(80%) των διδασκόντων προέρχεται από μέλη Δ.Ε.Π. και
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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., του ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. και
από Ερευνητές του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Τα μέλη Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού
Διπλώματος».
Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. και των Ερευνητών του
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ για την με οποιονδήποτε τρόπο
συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Δ.Π.Μ.Σ. ή 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 στο Δ.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
Δ.Ε.Π. του ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ., 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 παρ. 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».
Με αιτιολογημένη απόφασή της η Ε.Δ.Ε, σε περίπτωση
που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αποφασίσει:
- την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων
Τμημάτων του ΔΠΘ ή
- την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α 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 Ε.Δ.Ε. με απόφασή της, έχοντας υπόψη την
εισήγηση του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους/ες επιστήμονες που
έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή/τριας ή ερευνητή/τριας σε ερευνητικό κέντρο, 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.
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Φροντιστηριακές/Εργαστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατίθενται,
εκτός των ανωτέρω, και σε μέλη του διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού καθώς και σε μεταδιδάκτορες και
υποψήφιους/ες διδάκτορες του ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. και
του ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος ή άλλων συναφών Τμημάτων
του Δ.Π.Θ. ή άλλου Α.Ε.Ι./Ερευνητικού Κέντρου.
Η Ε.Δ.Ε. ή/και η Διεύθυνση του Δ.Π.Μ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένες να αναθέτουν διδασκαλία σε όλα τα μέλη
Δ.Ε.Π. του ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ., ούτε τα μέλη Δ.Ε.Π. του
ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. είναι υποχρεωμένα να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους στο Δ.Π.Μ.Σ, αν καλύπτουν τις υπό του
νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους στα προπτυχιακά προγράμματα του Δ.Π.Θ.
Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από την 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 Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, και η επικοινωνία με τους/
τις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.
Οι διδάσκοντες και οι επιβλέποντες των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών δικαιούνται αμοιβής,
εφόσον οι ώρες που απασχολούνται ξεπερνούν τις κατά
νόμο υποχρεώσεις.
Άρθρο 18
Διοικητική Υποστήριξη
1. Διεύθυνση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών - Υποχρεώσεις Διευθυντή/ιας
α) Δημιουργείται θέση Διευθυντή/ιας του Δ.Π.Μ.Σ. στο
ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ., το οποίο έχει την ευθύνη οργάνωσης
και λειτουργίας του.
β) Ο/Η Διευθυντής/τρια του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος της
Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του/της, με
απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία.
γ) Ο/Η Διευθυντής/τρια 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 Δ.Π.Μ.Σ.
δ) Τα καθήκοντά του/της ορίζονται στο νόμο και στον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο/Η Διευθυντής/
τρια του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του
Δ.Π.Θ. για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική
λειτουργία του προγράμματος. Ο/Η Διευθυντής/τρια δεν
μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες
θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του/της έργο στην θέση αυτή.
ε) Ο/Η Διευθυντής/ια του Δ.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 Δ.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
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πόρων του Δ.Π.Μ.Σ. Ο απολογισμός κατατίθεται στο
ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ.
Για την κατάρτιση και υλοποίηση του απολογισμού ο/η
Διευθυντής/ια επικουρείται από τον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας του Δ.Π.Θ.
στ) Ο/Η Διευθυντής/ια του Δ.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 Δ.Π.Μ.Σ. και τη σκοπιμότητα των δαπανών που
συνδέονται με την εκτέλεσή του και παρακολουθεί το
οικονομικό αντικείμενό του.
ζ) Οι εκπρόσωποι του ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. και του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ στην Ε.Δ.Ε. έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τα Ιδρύματά τους, όταν αυτό τους ζητηθεί
από τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.
η) Ο/Η Διευθυντής/ια του Δ.Π.Μ.Σ θα πρέπει να είναι
διαθέσιμος/η για ενημέρωση, αν ζητηθεί, των οργάνων
των Ιδρυμάτων που συμπράττουν στο Πρόγραμμα για
κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του. Ο/Η Διευθυντής/ια του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στην
Ε.Δ.Ε. για τα θέματα της αρμοδιότητάς του/της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών του/της.
2. Υποχρεώσεις Γραμματείας
Το ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. στο οποίο ανήκει το Δ.Π.Μ.Σ.
αναλαμβάνει και τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος.
Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν το Δ.Π.Μ.Σ.
εκτός ωρών εργασίας τους στο Δ.Π.Θ. και στο ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, καθώς και αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί
έργο σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ., δύνανται να αμείβονται για
πρόσθετη εργασία (πέραν των συμβατικών τους υποχρεώσεων της κύριας απασχόλησης) που παρέχουν.
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ.
μπορεί να ανατίθεται και σε εξωτερικούς συνεργάτες
με συμβάσεις έργου.
Άρθρο 19
Υλικοτεχνική Υποδομή
Οι ανάγκες λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλύπτονται
από την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή
του ΤΗΜΜΥ του ΔΠΘ και του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Η
υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
1. Δύο (2) Αίθουσες Υπολογιστών του ΤΗΜΜΥ του ΔΠΘ
με 30 προσωπικούς υπολογιστές στην κάθε αίθουσα.
2. Πλήρως εξοπλισμένες Αίθουσες διδασκαλίας στα
κτίρια του ΤΗΜΜΥ του ΔΠΘ.
3. Αίθουσα τηλεδιασκέψεων και τηλεκπαίδευσης του
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ για την διεξαγωγή των μαθημάτων.
4. Εργαστηριακός εξοπλισμός των Ινστιτούτων του
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Από την προμήθεια νέου εξοπλισμού ή αναλωσίμων,
με σχετικές αποφάσεις της Ε.Δ.Ε., μέρος αυτών θα αποδίδεται στο ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. και μέρος αυτών στο ΕΚΕΦΕ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Ο εξοπλισμός που θα παραλαμβάνεται
από το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ δεν θα χρεώνεται στα πάγια
του Δ.Π.Θ.
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Άρθρο 20
Χρηματοδότηση-Οικονομική Διαχείριση Δ.Π.Μ.Σ.
Η χρηματοδότηση των Δ.Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
α) τέλη φοίτησης που καταβάλλουν οι μεταπτυχιακοί/
κες φοιτητές/τριες.
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 διαχείριση των εσόδων του Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από τον
Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ. και κατανέμεται ως εξής:
α) Εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα του
Δ.Π.Μ.Σ. τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης
υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες 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 Δ.Π.Θ., 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 παρ. 4 του ιδίου άρθρου, δηλαδή 70%
και 30%, δεν ισχύει στην περίπτωση δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και
για κρατικές επιχορηγήσεις.
Το ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, απολογισμό
εσόδων-εξόδων του Δ.Π.Μ.Σ., με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία και ιδίως το ύψος
των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων
στο Δ.Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που
τις εισέπραξαν.
Η οικονομική διαχείριση του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί ξεχωριστό έργο που υλοποιείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ.
και γίνεται σύμφωνα με τους σκοπούς του Δ.Π.Μ.Σ. και
το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ.
Ως κύκλος του Δ.Π.Μ.Σ. νοείται η οριζόμενη από την
Ιδρυτική απόφαση του Δ.Π.Μ.Σ. συνολική διάρκειά του.
Η οικονομική διαχείριση του Δ.Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ. με βάση τον προϋπολογισμό του, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο ύστερα
από πρόταση της Ε.Δ.Ε. και κατόπιν αποδοχής του αιτήματος ανάληψης της οικονομικής διαχείρισής του από
την Επιτροπή Ερευνών του Δ.Π.Θ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος του υλοποιουμένου έργου του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται ο Διευθυντής του, ο οποίος
αναλαμβάνει τα καθήκοντα τις υποχρεώσεις και τις
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αρμοδιότητες του Επιστημονικά Υπευθύνου, όπως προσδιορίζονται στο Νόμο 4485/2017 και στον εγκεκριμένο
από τη Σύγκλητο Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ.
Για την αποτελεσματική υλοποίηση του εγκεκριμένου
από την Ε.Δ.Ε., προϋπολογισμού του Δ.Π.Μ.Σ. και την
προσαρμογή αυτού στις εκάστοτε ανάγκες ο Διευθυντής
του Δ.Π.Μ.Σ. και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου,
δύναται, κατόπιν προηγούμενης σύμφωνης γνώμης της
Ε.Δ.Ε., να υποβάλει αίτημα προς έγκριση στην Επιτροπή
Ερευνών του Δ.Π.Θ. για την αυξομείωση ή και την ανακατανομή των προϋπολογισθέντων ποσών στην κάθε
κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση τροποποίησης των τελών φοίτησης προαπαιτείται η
δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 21
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 λογοκλοπή 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 Ε.Δ.Ε. για διαγραφή του/της.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας, η Ε.Δ.Ε. μπορεί να αποφασίσει
τη διαγραφή του/της μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας.
Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής
δεοντολογίας παραπέμπεται στη Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. για
κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος
στην Ε.Δ.Ε.
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.
Άρθρο 22
Διιδρυματικό Π.Μ.Σ.
Το ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. συνεργάζεται με το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 1
του άρθρου 43 του ν. 4485/2017.
Μεταξύ του ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. και το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), το οποίο εγκρίνεται από την Σύγκλητο του
Δ.Π.Θ. και τα συλλογικά όργανα διοίκησης του ΕΚΕΦΕ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Στο Ε.Π.Σ. καθορίζονται οι υποχρεώσεις
του ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. και του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
τα θέματα συγκρότησης και λειτουργίας της Ε.Δ.Ε. και
της Σ.Ε. με τρόπο που να εξασφαλίζει την εκπροσώπηση
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όλων των συνεργαζόμενων φορέων, του ορισμού του/
της Διευθυντή/ιας του Δ.Π.Μ.Σ., της κατανομής του διδακτικού και ερευνητικού έργου μεταξύ του προσωπικού
των συνεργαζόμενων φορέων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 23
Ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.
Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει την ιστοσελίδα του στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα. Η επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. ενημερώνεται διαρκώς και περιέχει όλες τις πληροφορίες
και ανακοινώσεις του Προγράμματος και αποτελεί τον
επίσημο χώρο ενημέρωσης των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.
Άρθρο 24
Αξιολόγηση του Δ.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 Δ.Π.Θ., με τη λήξη κάθε
μαθήματος αξιολογούν συνολικά το μάθημα ως προς το
περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, τα προτεινόμενα
συγγράμματα κ.τλ.
2. Με ευθύνη του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. διοργανώνονται ημερίδες με αντικείμενο τη συζήτηση - μελέτη
των μαθημάτων του Δ.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.
3. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του
Δ.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 Δ.Π.Μ.Σ. Ο
απολογισμός κατατίθεται στο ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ.
4. 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 Δ.Π.Μ.Σ.
και Π.Μ.Σ. κάθε Σχολής, διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.).
5. Με απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. συγκροτείται μία Ε.Σ.Ε. για το Δ.Π.Μ.Σ.
του ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. και τα μέλη της επιλέγονται
από σχετικό μητρώο αξιολογητών που τηρείται στην
Πολυτεχνική Σχολή του Δ.Π.Θ. Για την κατάρτιση του
μητρώου το ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. 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
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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.
6. Τα μέλη των Ε.Σ.Ε. στην αρχή της θητείας τους ενημερώνονται για κάθε θέμα που αφορά στο Δ.Π.Μ.Σ., όπως
το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει, τον αριθμό των
φοιτητών/τριών, τους κανόνες επιλογής, το λειτουργικό
κόστος και τα τέλη φοίτησης. Ειδικότερα, ο απολογισμός
της παρ. 2 με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της οικείας Ε.Σ.Ε..
7. Ανά πενταετία τα μέλη των Ε.Σ.Ε. επισκέπτονται
τις εγκαταστάσεις του ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. 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 Δ.Π.Μ.Σ.
και 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 ΤΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. και στη Σύγκλητο του
Δ.Π.Θ., προκειμένου να τη συνεκτιμήσει για τη συνέχιση
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ή μη της λειτουργίας των Δ.Π.Μ.Σ. και Π.Μ.Σ., σύμφωνα
με την παρ. 8 του άρθρου 32.
8. Στα μέλη των Ε.Σ.Ε. καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Δ9 της
παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.
9. Ο απολογισμός και οι αξιολογήσεις του παρόντος
άρθρου δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο των
του Δ.Π.Θ. και κοινοποιούνται, με ευθύνη της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. στον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, λαμβάνονται δε
υπόψη στις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας του ν. 4009/2011.
10. Οι Σχολές οφείλουν να καταρτίσουν το μητρώο
αξιολογητών και να συγκροτήσουν την Επιστημονική
Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), σύμφωνα με τις παρ. 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 25
Μεταβατικές και Ειδικές διατάξεις
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με
αποφάσεις της Ε.Δ.Ε. και της Συγκλήτου του Ιδρύματος
με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ǻ.Ȇ.Ȃ.Ȉ. «Quantum Computing and Quantum Technologies»
ȆİȡȚȖȡȐȝȝĮĲĮ ȪȜȘȢ ĲȦȞ ȝĮșȘȝȐĲȦȞ.
QY1. Quantum Computing
Elements of Quantum Mechanics. States of quantum systems. Vectors and
operators in Hilbert space. Two-state quantum systems. Bras and Kets. The
quantum bit (qubit). Qubit representation in the Bloch sphere. Quantum
registers. Basis states of qubits and quantum registers. One-qubit quantum
gates: The Hadamard, the phase-shift and the inertial quantum gates. Pauli
quantum gates. Two-qubit quantum gates: The controlled-not (CNOT) and the
controlled-phase-shift quantum gates. Three-qubit quantum gates: The
controlled-controlled-Not (CCNOT) and the Fredkin quantum gates. The circuit
model of quantum computation. Quantum circuits and the principle of quantum
computation. Quantum computations. The Deutsch quantum algorithm. The
Grover quantum algorithm. Quantum Fourier transform. Entanglement. The
Shor quantum algorithm. Quantum teleportation. The quantum computer
simulator (QCS). The Qiskit quantum simulator. Quantum algorithms on real
quantum computers.
QY2. Quantum Devices
Semiconducting devices: quantum wells - 2DEG devices (HEMT) -quantum dots -
Coulomb blockade- Single Electron Transistor (SET) - Tunnel FET.
Superconducting devices: Josephson effect - Josephson junctions superconducting electronic circuits - dc and ac squid sensors. Molecular
Magnets: definition (description of the compounds) - organic molecules transition metal and rare earth ions mono-and poly-nuclear compounds molecular spins (endohedral fullerenes and/or encapsulated atoms) - impurities
in solids
QY3. Quantum Algorithms and Quantum Information
Quantum computing in noisy environments. Quantum error correction. The ninequbit error correcting code. Stabilizer codes. Surface error correcting codes. The
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density operator. The reduced density operator. Pure and mixed quantum
states. Measurement and partial measurement of quantum states. Ensembles of
quantum states. Quantum simulators. Quantum algorithms. Entropy and
quantum information. Von Neumann entropy. Elements of quantum
cryptography: quantum key distribution. The BB84 and novel quantum key
distribution protocols. The quantum walk model of quantum computation.
Quantum walks in one and two dimensions. Adiabatic quantum computation.
The quantum Ising model for optimization. Variational quantum algorithms and
eigensolvers. Applications of quantum computing.
QY4. Qubit devices
CMOS qubits (QD FET - P-dopants in Si devices – Nitrogen vacancies in
Diamond – topological insulators) - Superconducting qubits - Molecular magnets
–Atom traps
QE1. Optical and quantum communications
Essential basics: Wave nature of light, E/M waves, physical optics, optical
waveguiding. Key components and modules: Optical fiber (operation,
characteristics, types), passive elements (couplers, isolators, filters,
multiplexers/demultiplexers), active devices (sources, modulators, amplifiers,
photodetectors). Optical signal processing: Optical nonlinearities, nonlinear
media, modern switching and limitations, optical switches and gates,
applications to sequential and combinational circuits, optical interconnects,
photonic integration. Optical communications systems: Basic parts,
technological evolution, performance limitations and characterization, design of
real systems. Optical communications networks: Topologies, Wavelength
Division Multiplexing, optical data centers, optical access networks, passive
optical networks. Optical quantum communications: Concept, infrastructure,
networks, limitations, challenges.
QE2. Computational Biology
What is life? From molecules to organisms and back. Fundamentals of
evolution. Genomes, sequencing, sequences, and their databases. Homology
and similarity: sequence alignments. Database searches: BLAST and friends.
Protein families, motifs, and their databases. Connecting the dots: sequencebased phylogenetic analysis and clustering. Gene expression, networks,
pathways and their databases. Genetic variation: characterization, analysis and
databases. Atoms, molecules and energy: getting up-close-and-personal with
life. Structures illustrated: from the double helix to the ribosome. Making
structures: homology modelling, docking and drug design. Protein folding:
energy, structure, function and evolution.
QE3. Nanoelectronics
Quantum mechanical description of nanomaterials - Nanoelectronic and
spintronic devices: quantum dots, nanowires, nanopillars, quantum transport
and tunneling effects, magnetoresistance, spin-dependent electron transport,
molecular electronics, and graphene and 2D nanomaterials.
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Semiconductor nanostructures – Quantum confinement – Semiconductor
heterostructures – Quantum Hall effect – Semiconductor/dielectric tunnel
junctions – Superconductivity and physics of superconductors - Static Magnetic
properties (Hyperfine interactions, Spin orbit coupling and single ion anisotropy,
Exchange coupling) Dynamic Magnetic properties (Real and imaginary
magnetic susceptibility, Spin Relaxation times, Rabi oscillations).
QE5. Advanced Topics in Quantum Technologies
Sensors and quantum sensors. Semiconductor and silicon qubit fabrication.
Fabrication and characterization of quantum devices. Advanced topics in
material science. Advanced topics in quantum fabrication technologies.
Metrology and quantum metrology. Novel quantum technologies.
QE6. Artificial Intelligence and Applications
Overview of the current Artificial Intelligence (AI) domain. AI applications.
Current and future AI challenges in a Quantum Computing world. The
interaction of Quantum Physics and AI. Introduction to the scientific method for
AI. Hypothesis testing as a research tool. Risks and pitfalls in hypothesis testing.
Scientific error and lies. Scientific reviewing. Communicating research results.
Legal and ethical challenges of AI. Societal impact of AI and Quantum
Computing.
QE7. Python Programming and Applications
Introduction to data programming. Python programming. Data stream
processing. Data acquisition: web services, streams, data transfer.
Octave/Matlab/R for data analysis. Optimisation considerations, vectorisation,
GPUs. Use-case combining batch processing, streaming and analysis; quantum
physics data analysis use case. Open quantum computing in Python (ProjectQ).
QE8. Quantum Machine Learning
What is machine learning, data mining and quantum computing? Preliminaries
from Probability and Stochastic Processes. Learning theory: Data-Driven
Models, Feature Space, Classification, Regression, Supervised and
Unsupervised Learning, Generalization Performance, Model Complexity. Brief
review on quantum mechanics and quantum computations. Unsupervised
Learning: Principal Component Analysis, K-Means and K-Medians Clustering,
Hierarchical Clustering, Density-Based Clustering. Pattern Recognition and
Neural Networks: The Perceptron, Feed-forward Networks, Deep Learning,
Computational Complexity. Supervised Learning and Support Vector Machines:
K-Nearest Neighbors, Optimal Margin Classifiers, Soft Margins, Nonlinearity and
Kernel Functions, Least-Squares Formulation, Generalization Performance,
Multiclass Problems, Computational Complexity. Regression Analysis: Linear
Least
Squares,
Nonlinear
Regression,
Nonparametric
Regression,
Computational Complexity. Clustering and Quantum Computing: Quantum
Random Access Memory, Calculating Dot Products, Quantum Principal
Component Analysis, Quantum K-Means, Quantum K-Medians, Quantum
Hierarchical Clustering, Computational Complexity. Quantum Pattern
Recognition: The Quantum Perceptron, Quantum Neural Networks,
Computational Complexity. Quantum Classification: Nearest Neighbors, Support
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Vector Machines with Grover's Search, Support Vector Machines with
Exponential Speedup, Computational Complexity.
QE9. Natural and Unconventional computing
Cellular automata. Rules and evolution of cellular automata. Quantum Cellular
Automata. Computing processes in biological systems. The computing amoeba.
Bio-inspired computation systems. Memristors and memristive circuits. InMemopry-Computing. Memristive computation architectures and systems.
Memristive learning cellular automata. Memristive Quantum Simulators and
Circuits. Neurons and Neuromorphic computation. Emergent computing. Crowd
dynamics. Swarm intelligence. Cytosceleton computing models. Random walks.
Cellular ants computing.
QE10. Linear Algebra for Quantum Mechanics
Eigenvalues and eigenvectors. Matrix diagonalization. Jordan canonical form.
Vector spaces and vector subspaces. Linear dependence and linear
independence. Basis of a vector space. Dimension of a vector space. Inner
products. Inner product spaces. Best approximation. Orthogonal projection.
Gram-Smidt orthonormalization. Linear operators. Adjoint operators. Operators
in inner product spaces. Orthonormal operators. Isomorphisms. Normal
operators. Transformation of symmetric matrices to diagonal form.
QE11. Measurement and Characterization Methods for Devices and
Systems
Hall effect and Resistivity measurements - DC FET characterization (QDMOSFET, HEMT, SET, T-FET) – RF measurements (instrumentation and
device structures) – DC/RF SQUID – Characterization techniques of Josephson
junctions - Methods for manipulating spin quantum information (Magnetic
resonance - EPR – NMR) - Cryogenic systems and technology Methods for
manipulating spin quantum information
QE12. Big Data Handling
Data mining basic concepts. Data types and features. Data mining use-cases
(text representation, representing scientific data, etc.). Data preprocessing and
cleaning. Data classification and clustering. Itemset mining. Outliers and
concept drift. Quantum versions of mining algorithms: quantum association rules
mining; quantum data clustering. Using data mining on quantum physics data.
Evaluation in data mining. Introduction to Natural Language Processing.
Morphology and language models. Big data mining tools and quantum
computing. Vector semantics and neural representations.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉǹ
(ȦȢ ĮȞĮʌȩıʌĮıĲȠ ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ)
1)

ȉȪʌȠȢ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ǻȚȚįȡȣȝĮĲȚțȠȪ Ȇ.Ȃ.Ȉ.
(ǻ.Ȇ.Ȃ.Ȉ.)

2)

ȉȪʌȠȢ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ

3)

ȉȪʌȠȢ ǺİȕĮȓȦıȘȢ ǹȞĮȜȣĲȚțȒȢ ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ ĭȠȚĲȘĲȒ
ǻȚȚįȡȣȝĮĲȚțȠȪ Ȇ.Ȃ.Ȉ. (ǻ.Ȇ.Ȃ.Ȉ.)

4)

ǹʌȠȞȠȝȒ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ. ȉİȜİĲȒ ĮȞĮțȒȡȣȟȘȢ
(ȈȤȑįȚȠ)
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1. ȉȪʌȠȢ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ǻȚȚįȡȣȝĮĲȚțȠȪ Ȇ.Ȃ.Ȉ. (ǻ.Ȇ.Ȃ.Ȉ.)

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅ ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅ ĬȇǹȀǾȈ

ȆȅȁȊȉǼȋȃǿȀǾ ȈȋȅȁǾ
ȉȂǾȂǹ ǾȁǼȀȉȇȅȁȅīȍȃ ȂǾȋǹȃǿȀȍȃ Ȁǹǿ ȂǾȋǹȃǿȀȍȃ ȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ
ȈǼ ȈȊȃǼȇīǹȈǿǹ ȂǼ ȉȅ

ǼĬȃǿȀȅ ȀǼȃȉȇȅ ǼȇǼȊȃǹȈ ĭȊȈǿȀȍȃ ǼȆǿȈȉǾȂȍȃ «ǻǾȂȅȀȇǿȉȅȈ
ǻǿǿǻȇȊȂǹȉǿȀȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ȂǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀȍȃ ȈȆȅȊǻȍȃ
«QUANTUM COMPUTING AND QUANTUM TECHNOLOGIES»

ǻǿȆȁȍȂǹ
ȂǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀȍȃ ȈȆȅȊǻȍȃ
ȅ/Ǿ (ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ) ĲȠȣ (ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ) Įʌȩ (ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ) įȚʌȜȦȝĮĲȠȪȤȠȢ Ȓ
ʌĲȣȤȚȠȪȤȠȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ) ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ (ȩȞȠȝĮ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ), ȝİĲȐ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ ȝĮșȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ǻȚȚįȡȣȝĮĲȚțȠȪ
ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ȝİ ĲȓĲȜȠ «Quantum Computing and Quantum
Technologies» ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȦȞ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ
ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ǼșȞȚțȠȪ ȀȑȞĲȡȠȣ ǲȡİȣȞĮȢ ĭȣıȚțȫȞ
ǼʌȚıĲȘȝȫȞ «ǻȘȝȩțȡȚĲȠȢ» țĮȚ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ Įʌȩ ĲȠ ȞȩȝȠ
įȠțȚȝĮıȚȫȞ ıĲȚȢ (ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ), țȡȓșȘțİ ȐȟȚȠȢ/Į ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ
ȈʌȠȣįȫȞ, ȝİ ĲȠ ȕĮșȝȩ:
«ǹȇǿȈȉǹ» İȞȞȑĮ (9)
Ȉİ ʌȓıĲȦıȘ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ İțįȓįİĲĮȚ ĲȠ ʌĮȡȩȞ įȓʌȜȦȝĮ
ȆȩȜȘ (ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ) ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ (ȘȝȑȡĮ- ȝȒȞĮȢ- ȑĲȠȢ)
ȅ ȆȇȊȉǹȃǾȈ ȉȅȊ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȊ
ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊ ĬȇǹȀǾȈ

ȅ ȆȇȅǼǻȇȅȈ TOY ȉȂǾȂǹȉȅȈ
ǾȁǼȀȉȇȅȁȅīȍȃ ȂǾȋǹȃǿȀȍȃ Ȁǹǿ
ȂǾȋǹȃǿȀȍȃ ȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ ȉȅȊ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȊ ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊ
ĬȇǹȀǾȈ
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ȅ īȇǹȂȂǹȉǼǹȈ
ȉȅȊ ȉȂǾȂǹȉȅȈ ǾȁǼȀȉȇȅȁȅīȍȃ ȂǾȋǹȃǿȀȍȃ Ȁǹǿ ȂǾȋǹȃǿȀȍȃ
ȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ
ȉȅȊ ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȊ ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊ ĬȇǹȀǾȈ
2. ȉȪʌȠȢ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ
ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅ ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅ ĬȇǹȀǾȈ

ȆȅȁȊȉǼȋȃǿȀǾ ȈȋȅȁǾ
ȉȂǾȂǹ ǾȁǼȀȉȇȅȁȅīȍȃ ȂǾȋǹȃǿȀȍȃ Ȁǹǿ ȂǾȋǹȃǿȀȍȃ ȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ
ȈǼ ȈȊȃǼȇīǹȈǿǹ ȂǼ ȉȅ

ǼĬȃǿȀȅ ȀǼȃȉȇȅ ǼȇǼȊȃǹȈ ĭȊȈǿȀȍȃ ǼȆǿȈȉǾȂȍȃ «ǻǾȂȅȀȇǿȉȅȈ
ǹȇǿĬȂȅȈ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ….

ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ ȅȁȅȀȁǾȇȍȈǾȈ ȈȆȅȊǻȍȃ
ȆȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲȚ:
ȈĲȠȞ/ȘȞ țȪȡȚȠ/țȣȡȓĮ (ǵȞȠȝĮ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ ĳȠȚĲȘĲȒ/ĲȡȚĮȢ)
Įʌȩ (ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ), įȚʌȜȦȝĮĲȠȪȤȠ Ȓ ʌĲȣȤȚȠȪȤȠ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ) ĲȠȣ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ (ȩȞȠȝĮ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ), ȝİĲȐ ĲȘ ȞȩȝȚȝȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ ĮĳȠȪ
İȟİʌȜȒȡȦıİ İʌȚĲȣȤȫȢ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ/ĲȘȢ, ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȠȣ ǻȚȚįȡȣȝĮĲȚțȠȪ
ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ
ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȦȞ
ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ
ĬȡȐțȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ǼșȞȚțȠȪ ȀȑȞĲȡȠȣ ǲȡİȣȞĮȢ ĭȣıȚțȫȞ ǼʌȚıĲȘȝȫȞ «ǻȘȝȩțȡȚĲȠȢ»,
ĮʌȠȞİȝȒșȘțİ ĲȠ ǻȓʌȜȦȝĮ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ ǻȚ-ȚįȡȣȝĮĲȚțȠȪ
ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ȝİ ĲȓĲȜȠ «Quantum Computing and
Quantum Technologies» ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȦȞ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ
ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ, ȝİ ĲȠ ȕĮșȝȩ
«ǹȇǿȈȉǹ»
ȅțĲȫ țĮȚ İȕįȠȝȒȞĲĮ İțĮĲȠıĲȐ (8,70)
ȉȠ ʌĮȡȩȞ ȑȤİȚ șȑıȘ ĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ ȈʌȠȣįȫȞ.
ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĮȣĲȩ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȗȒĲȘıİ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȘȢ/ȩȝİȞȘ, ĲȠȣ/ĲȘȢ
ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ȞȩȝȚȝȘ ȤȡȒıȘ.
ȆȩȜȘ (ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ) ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ (ȘȝȑȡĮ-ȝȒȞĮȢ-ȑĲȠȢ)
ȅ/Ǿ īȡĮȝȝĮĲȑĮȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
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(ȣʌȠȖȡĮĳȒ-ıĳȡĮȖȓįĮ)

3.ȉȪʌȠȢ ǺİȕĮȓȦıȘȢ ǹȞĮȜȣĲȚțȒȢ ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ ĭȠȚĲȘĲȒ ǻȚ-ȚįȡȣȝĮĲȚțȠȪ
- Ȇ.Ȃ.Ȉ. (ǻ.Ȇ.Ȃ.Ȉ.)
ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅ ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅ ĬȇǹȀǾȈ

ȈȋȅȁǾ (ȩȞȠȝĮ ȈȤȠȜȒȢ)
ȉȂǾȂǹ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ȆȩȜȘ……….
ǹȡȚș. ȆȡȦĲ……….

ǺǼǺǹǿȍȈǾ
ǺİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ, ȩʌȦȢ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȡİȣȞĮ ʌȠȣ ȑȖȚȞİ ıĲĮ ȕȚȕȜȓĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
ʌȠȣ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘ įȚȠȚțȘĲȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ, Ƞ/Ș țȪȡȚȠȢ/țȣȡȓĮ (ȩȞȠȝĮ ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ İʌȫȞȣȝȠ)
įȚʌȜȦȝĮĲȠȪȤȠȢ Ȓ ʌĲȣȤȚȠȪȤȠȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȈȤȠȜȒȢ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ)
ȖȡȐĳĲȘțİ ȖȚĮ ĲȠ ĮțĮįȘȝĮȧțȩ ȑĲȠȢ (ĮȞĮȖȡĮĳȒ Įț. ȑĲȠȣȢ), ȦȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȩȢ/Ș
ĭȠȚĲȘĲȒȢ/ĲȡȚĮ ĲȠȣ ǻȚȚįȡȣȝĮĲȚțȠȪ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ȝİ ĲȓĲȜȠ:
«Quantum Computing and Quantum Technologies» įȚȐȡțİȚĮȢ ıʌȠȣįȫȞ ĲȡȚȫȞ
İȟĮȝȒȞȦȞ.
ȅ/Ǿ ĮȞȦĲȑȡȦ ȠȜȠțȜȒȡȦıİ ȝİ İʌȚĲȣȤȓĮ ĲȠ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ
ıʌȠȣįȫȞ:
ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ȈȆȅȊǻȍȃ
Quantum Computing and Quantum Technologies
ȂǹĬǾȂǹ
ȂǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀǾ
ǻȆǿȁȍȂǹȉǿȀǾ
ǼȇīǹȈǿǹ

ȅ1
ȅ2
ȅ3
ȅ4

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

ǻ.
Ȃ.
….

Ȇ.Ȃ.

ǼȄǹȂǾȃȅ

….

…

ǺǹĬȂȅ
Ȉ
…

…
....
…
…
…

….
….
….
….
…

…
…
…
…
…

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

…
…
…
…
…
…
…
…

….
…
….
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

ȂǼȈȅȈ ȅȇȅȈ

…

…

…

…

ȅ/Ǿ ĮȞȦĲȑȡȦ ıĲȚȢ (ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ) ĮȞȑʌĲȣȟİ ĲȘ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒ ǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒ
ǼȡȖĮıȓĮ (Ȃ.ǻ.Ǽ.) ĲȠȣ/ĲȘȢ įȘȝȠıȓĮ İȞȫʌȚȠȞ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ȉȡȚȝİȜȠȪȢ ǼȟİĲĮıĲȚțȒȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ĲȘȞ İȞȑțȡȚȞİ, ĲȘ ȕĮșȝȠȜȩȖȘıİ ȝİ ĲȠ ȕĮșȝȩ (ĮȞĮȖȡĮĳȒ ȕĮșȝȠȪ) țĮȚ
ʌȡȩĲİȚȞİ ĲȘȞ ĮʌȠȞȠȝȒ ıĲȠȞ/ȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ
ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ) ĲȘȢ ȈȤȠȜȒȢ (ȩȞȠȝĮ ȈȤȠȜȒȢ)
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ.
ȅ īİȞȚțȩȢ ȂȑıȠȢ ǵȡȠȢ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ ĲȠȣ/ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ (ȝİ ĮțȡȓȕİȚĮ įȪȠ
įİțĮįȚțȫȞ ȥȘĳȓȦȞ) ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘȢ įȚįĮțĲȚțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ ĲȦȞ İʌȚȝȑȡȠȣȢ
ȝĮșȘȝȐĲȦȞ (ĮȡȚșȝȩȢ įȚįĮțĲȚțȫȞ ȝȠȞȐįȦȞ ȝĮșȘȝȐĲȦȞ) țĮȚ ĲȘȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȢ
ǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ (ĮȡȚșȝȩȢ įȚįĮțĲȚțȫȞ ȝȠȞȐįȦȞ įȚĮĲȡȚȕȒȢ) İȓȞĮȚ ʌ.Ȥ. 9,50
«ǹȇǿȈȉǹ».
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȕİȕĮȓȦıȘ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ ĮȓĲȘıȘ ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣ/ȘȢ ȖȚĮ țȐșİ
ȞȩȝȚȝȘ ȤȡȒıȘ.
ȆȩȜȘ……………..ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ…………
Ȃİ İȞĲȠȜȒ ĲȠȣ ȆȡȪĲĮȞȘ
ȅ/H īȡĮȝȝĮĲȑĮȢ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ-ıĳȡĮȖȓįĮ)
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4. ǹʌȠȞȠȝȒ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ǼȚįȓțİȣıȘȢ. ȉİȜİĲȒ ĮȞĮțȒȡȣȟȘȢ
(ȈȤȑįȚȠ)
Ǿ ĮȞĮțȒȡȣȟȘ ĲȠȣ/ĲȘȢ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ/ȒȢ ĳȠȚĲȘĲȒ/ĲȡȚĮȢ ȦȢ ĮȟȓȠȣ/ĮȢ ĲȠȣ
ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȦȞ
ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ
ĬȡȐțȘȢ țĮȚ Ș ĮʌȠȞȠȝȒ ıĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ĮȣĲȠȪ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ İȚįȚțȒ ĲİȜİĲȒ
ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȠ ȉȝȒȝĮĲȠ ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȦȞ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ
ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ.
Ǿ ĮʌȠȞȠȝȒ ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ (ǻ.Ȃ.Ȉ.) ȖȓȞİĲĮȚ
ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȠȣ ȆȡȪĲĮȞȘ ĲȠȣ ǻ.Ȇ.Ĭ., Ȓ, ȩĲĮȞ ĮȣĲȩȢ țȦȜȪİĲĮȚ, ʌĮȡȠȣıȓĮ İȞȩȢ İț
ĲȦȞ ǹȞĲȚʌȡȣĲȐȞİȦȞ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȜİĲȒ ĲȘȢ ĮʌȠȞȠȝȒȢ ĲȠȣ ǻ.Ȃ.Ȉ. ıĲȠȞ/ıĲȘȞ
ȣʌȠȥȒĳȚȠ/Į
ĮȞĮȖȚȖȞȫıțİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȆȡȩİįȡȠ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ĲȠ ʌȡĮțĲȚțȩ ĲȘȢ ǼȟİĲĮıĲȚțȒȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ Ƞ ȆȡȩİįȡȠȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ĮȞĮȖȚȖȞȫıțİȚ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ:
«ȅ/Ǿ..........(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ)
…………………………įȚʌȜȦȝĮĲȠȪȤȠȢ
Ȓ
ʌĲȣȤȚȠȪȤȠȢ
ĲȠȣ……………………………(ȉȝȒȝĮ,
ȈȤȠȜȒ,
ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ)
…………………… ıȣȞȑĲĮȟİȞ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȞ ǻȚĮĲȡȚȕȒȞ (Ȃ.ǻ.) Ȓ İʌȚȖȡȐĳİĲĮȚ
……………………………………………………………………………………………
…………….., Ȓʌİȡ ĲȠȚȢ ĮȞĮȖȞȠȪıȚ țĮșȘȖȘĲĮȓȢ İȝȝİȜȫȢ ȑȤİȚȞ ȑįȠȟİȞ, ȠȪĲȠȢ
(ĮȪĲȘ) įİ ĲȘȞ İʌȓ ĲȦ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫ ĲȓĲȜȦ (Ȃ.ǻ.Ǽ.) įȠțȚȝĮıȓĮȞ İȣįȠțȓȝȦȢ
ȣʌȑıĲȘ.
ǼȡȦĲȫȞ ȠȣȞ ĲȠ ȉȝȒȝĮ, İȚ ĲȠȪĲȠ ȚțĮȞȫȢ ĲĮ ĲİțȝȒȡȚĮ ĲȘȢ ĲȠȣ (ĲȘȢ) ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ
İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ ʌĮȚįİȓĮȢ ʌȠȚȠȪȝİȞȠȞ įȠțȚȝȐȗİȚ ĲȠȪĲȠȞ (ĲĮȪĲȘȞ) İȚȢ ĲȠȣȢ țĮĲȩȤȠȣȢ
ĲȠȣ Ȃ.ǻ.Ǽ. ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȦȞ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ
ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ ĲȘȢ ȆȠȜȣĲİȤȞȚțȒȢ ȈȤȠȜȒȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ
ĬȡȐțȘȢ· İȡȦĲȫȞ įİ țĮȚ ĲȠȞ ȆȡȪĲĮȞȚȞ, İȚ ĲȘ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȕȠȣȜȒ ȠȝȠȜȠȖİȓ.
ǼʌİȚįȒʌİȡ Ƞȣ ȝȩȞȠȞ İȞ ĲĮȚȢ İȚȦșȩĲĮȚȢ įȠțȚȝĮıȓĮȚȢ ĲȘȢ ıȒȢ İʌȚıĲȒȝȘȢ ȑȜİȖȤȠȞ
ʌĮȡȑıȤİȢ ıĮĳȑıĲĮĲȠȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ İȞ ĲȘ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒ įȚĮĲȡȚȕȒ, ȘȞ ĳȚȜȠʌȠȞȒıĮȢ
ʌȡȠıȒȞİȖțİȢ ĲȦ ȉȝȒȝĮĲȚ ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȦȞ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ
ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ, ȐȟȚȠȞ (ĮȟȓĮȞ) ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ıİ ĮȣĲȩȞ
(ıİ ĮȣĲȒȞ) ĮʌȑĳȘȞĮȢ țĮʌȓ ĲȠȪĲȠȚȢ ĲȠ ȝİȞ ȉȝȒȝĮ ıİ țĮĲȐ ĲĮ ȞȩȝȚȝĮ İįȠțȓȝĮıİ, Ƞ
įİ ȆȡȪĲĮȞȚȢ ĲĮȪĲȘȞ ĲȘȞ įȠțȚȝĮıȓĮȞ İʌȒȞİıİ, įȚĮ ĲĮȪĲĮ İȖȫ………
(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ) …………………..ȀĮșȘȖȘĲȒȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ………………, ȞȣȞ
ȆȡȩİįȡȠȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȦȞ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ
ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ
įȚĮĲİȜȫȞ Ĳİ țĮȚ ȤȡȫȝİȞȠȢ ĲȘ įȣȞȐȝİȚ, ȘȞ ʌĮȡȐ ĲȦȞ İȞ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȦ țĮȚ ȉȝȒȝĮĲȚ ȞȩȝȦȞ İȓȜȘĳĮ,
ıİ……………………………………..(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ) ȣʌȠȥȒĳȚȠȞ (ȣʌȠȥȘĳȓĮȞ)
ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȦȞ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ
ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ ĲȓĲȜȠȣ įȘȝȠıȓĮ ȐȟȚȠȞ țĮȚ țȐĲȠȤȠȞ ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ
ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ȝİ
ĲȓĲȜȠ «Quantum Computing and Quantum Technologies» («ȀȕĮȞĲȚțȒ
ȊʌȠȜȠȖȚıĲȚțȒ țĮȚ ȀȕĮȞĲȚțȑȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓİȢ») ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȦȞ
ȂȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ
ĬȡȐțȘȢ ĮȞĮȖȠȡİȪȦ țĮȚ ʌȐıĮȢ ĲĮȢ ĲȦ ʌĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȫ ĮȟȚȫȝĮĲȚ ĲȠȪĲȦ
ʌĮȡİʌȠȝȑȞĮȢ ʌȡȠȞȠȝȓĮȢ ıȠȚ įȓįȦȝȚ, ıȣȞșȚĮıȫĲȘȞ ȝİȞ țĮȚ İĲĮȓȡȠȞ ĲȘȢ
İʌȚıĲȒȝȘȢ ıİ ʌȡȠıĮȖȠȡİȪȦȞ, ĲȘȢ įİ İʌȚıĲȒȝȘȢ ĲĮȪĲȘȢ įȚĮ ʌĮȞĲȩȢ ĲȠȣ ȕȓȠȣ
ĳȚȜȠĲȓȝȦȢ ĮȞĲȑȤİıșĮȚ ʌĮȡĮȚȞȫȞ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 14 Ιανουαρίου 2021
Ο Πρύτανης
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