
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 26533 
   Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμη Δεδο-

μένων και Παγκόσμιου Ιστού» του Τμήματος Πλη-

ροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2958/12 και 13-4-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως του άρθρου 45 παρ. 1 (ΦΕΚ 114 Α΄).

2. Τις υπουργικές αποφάσεις με αριθμό: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργί-
ας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών» και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 
(ΦΕΚ 3387/Β΄/10-8-2018): «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής 
από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ».

3. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων με αριθμό : α) 203446/Ζ1/
22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), β) 163204/Ζ1 ΕΞ. 
ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέ-
ματα» και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/Α’/2-8-2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Πλη-
ροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστο-

τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμό 295/21-11-2017 και 300/21-2-2018).

6. Την απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 29540/
11-7-2018 (ΦΕΚ 3436/Β΄/17-8-2018) ίδρυσης του ΠΜΣ με 
τίτλο: «Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού» του 
Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

7. Το ΦΕΚ 13/Υ.Ο.Δ.Δ./16-1-2015 (16703/14-1-2015 
απόφαση του Συμβουλίου του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης) και την 12733/Ζ1/23-1-2015 
διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (διορισμός Πρύτανη 
μετά την επανάληψη της διαδικασίας σε συμμόρφωση 
της με αριθμ. 4474/2014 απόφασης του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (Τμήμα Γ).

8. Το ΦΕΚ 28/Υ.Ο.Δ.Δ./23-1-2015 (διόρθωση της 
16703/14-1-2015 απόφασης του Συμβουλίου του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

9. Την 12733/Ζ1/23-1-2015 (ΑΔΑ 6Ε5Β9-53Ν) διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων για το διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πλήρη θητεία από τις 
16-1-2015 (ημέρα δημοσίευσης της Πράξης του Συμβου-
λίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 β' του ν. 4559/
2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και 
άλλες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο «Οι θητείες των 
υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης λήγουν την 31η 
Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρκεια του 
οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής τους». 
Ως εκ τούτου, η θητεία του υπηρετούντος Πρύτανη λήγει 
την 31η Αυγούστου 2019.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΑΠΘ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμη Δεδομένων και 
Παγκόσμιου Ιστού» του Τμήματος Πληροφορικής της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1 
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικεί-
μενο της αναδυόμενης Επιστήμης των Δεδομένων και 
του Παγκόσμιου Ιστού. Το αντικείμενο αυτό είναι κρίσι-
μης σημασίας με δεδομένο ότι η εκθετικά αυξανόμενη 
παραγωγή δεδομένων κι η παράλληλη ραγδαία εξέλι-
ξη των τεχνολογιών του Παγκόσμιου Ιστού θέτουν νέες 
προκλήσεις σε πολλαπλά θεματικά πεδία της επιστήμης 
των Η.Υ. Οι προκλήσεις αυτές τίθενται σε όλα τα επίπεδα 
της στοίβας των τεχνολογιών Πληροφορικής μια που 
αφορούν στις υποδομές, στη διαχείριση, στην πρόσβα-
ση, καθώς και στην αξιοποίηση της πληροφορίας για 
εξόρυξη γνώσης που θα παρέχεται με άμεσο τρόπο και 
θα ανοίγει νέες δυνατότητες εξέλιξης της επιστήμης και 
της καινοτομίας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η επαρκής κατάρτιση των με-
ταπτυχιακών φοιτητών στην Επιστήμη Δεδομένων και 
Παγκόσμιου Ιστού έτσι ώστε να είναι σε θέση είτε να 
απασχοληθούν απευθείας στη βιομηχανία σε σχετικές 
θέσεις εργασίας, είτε να προχωρήσουν σε έρευνα και 
σε εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Στοχεύουμε σε 
ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που θα περιλαμβάνει 
βασική αλλά και προχωρημένη θεματολογία και προ-
σφέρει δυνατά εφόδια στις περιοχές της Επιστήμης Δε-
δομένων (Data Science) και της Επιστήμης Παγκόσμιου 
Ιστού (Web Science). Αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια μεγάλη 
λίστα από Π.Μ.Σ. στα αντικείμενα αυτά που προσφέρο-
νται από κορυφαία Πανεπιστήμια σε διεθνές επίπεδο 
και η δημιουργία ενός αντίστοιχου προγράμματος στο 
Α.Π.Θ. αναμένεται να συγκεντρώσει το εν-διαφέρον των 
αποφοίτων, καθώς θα προσφέρει γνώσεις που απαιτού-
νται σε μεγάλο βαθμό τόσο από τη βιομηχανία όσο και 
από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Άρθρο 2 
Όργανα του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(άρθρα 31, 44 και 45 του ν. 4485/2017)

Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουρ-
γία των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών είναι:

I. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, 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.

II. Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής, που έχει 
τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 
του ν. 4485/2017.

III. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., απαρτί-
ζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφο-
ρικής, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και 
εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφο-
ρικής για διετή θητεία και είναι αρμόδια για την παρακο-
λούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας των Π.Μ.Σ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 2 ν. 4485/2017, κατά τη 
λήξη της θητείας της Σ.Ε. με ευθύνη του απερχόμενου 

Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του 
ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., κα-
θώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την 
αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφι-
στάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση 
των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. Κάθε χρόνο η Συντονι-
στική Επιτροπή αξιολογεί σχετικά με την προσφορά του 
Π.Μ.Σ. με βάση τα τρέχοντα δεδομένα (π.χ. αριθμός με-
ταπτυχιακών φοιτητών, οικονομική βιωσιμότητα, κ.λπ.).

IV. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτε-
λείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών Υπο-
θέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί 
χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως 
μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του ν. 4485/2017.

V. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Σ.Ε. και 
ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής για διε-
τή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 31 της παρ. 8 ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να έχει 
περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν 
δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο. 
Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται 
στο άρθρο 31 παρ. 8 του ν. 4485/2017 και όποιες άλλες 
ορίζονται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος (άρ-
θρο 45, παρ. 1γ) και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται 
στο Κεφάλαιο ΣΤ του ν. 4485/2017 και στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

VI. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε.), αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολό-
γηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του ν. 4485/2017).

VII. Η τριμελής επιτροπή επιλογής και εξέτασης, απαρ-
τιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυ-
χιακό έργο, αρμόδια για την επιλογή των υποψηφίων 
μεταπτυχιακών φοιτητών.

Άρθρο 3 
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση 
σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(άρθρο 34 παρ. 1, 7 και 8 του ν. 4485/2017) 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου 
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Α.Τ.Ε.Ι.) της 
ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής από 
Τμήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Στην περί-
πτωση ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, υποβάλλε-
ται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας 
του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Υποψήφιοι μπορούν 
να είναι και φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι 
οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της υποχρεω-
τικής φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο 
τους μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ. 

Επίσης, γίνονται δεκτά και μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, ως υπε-
ράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργα-
νώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το 
οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο 
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
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Άρθρο 4 
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια 
και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων 
(άρθρα 34 και 45 του ν. 4485/2017)

1) Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε 40 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Ο μέγιστος 
αριθμός φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα ορίζεται σε 
τέσσερις (4). Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. 
(40) αντιστοιχεί στο 4% του συνόλου των φοιτητών/τρι-
ών του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (στο 
εξής Π.Π.Σ.) του Τμήματος Πληροφορικής (το συνολικό 
πλήθος των ατόμων του Π.Π.Σ είναι περίπου 1000 σε 
όλα τα εξάμηνα σπουδών), ενώ το πλήθος του συνόλου 
των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. (80 στον αριθμό) αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 8% του πλήθους των φοιτητών στο Π.Π.Σ. 
του Τμήματος. Επίσης, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχια-
κών φοιτητών σε όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής ορίζεται σε δια-
κόσιους (200), και ισούται με: α) τον αριθμό των προπτυ-
χιακών φοιτητών που εισάγονται στο Τμήμα δια των ει-
σαγωγικών εξετάσεων, μεταγραφών και κατατακτήριων 
εξετάσεων και β) το 20% των ενεργών εγγεγραμμένων 
προπτυχιακών φοιτητών.

2) Το Τμήμα Πληροφορικής σε ημερομηνίες που ορίζο-
νται από την Συνέλευση προκηρύσσει θέσεις με ανοιχτή 
διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για 
την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Στην πρόσκληση 
αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες 
πτυχιούχων και αριθμός εισακτέων, τρόπος εισαγωγής, 
κριτήρια επιλογής, κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής αι-
τήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 
Τα στοιχεία αυτά παραθέτονται στην επίσημη ιστοσελίδα 
του Π.Μ.Σ. και είναι προσπελάσιμα και από την κεντρική 
ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής. Συγκεκριμένα, 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατε-
θούν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. είναι τα 
ακόλουθα:

- Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη από την ιστοσελίδα 
του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος),

- Βιογραφικό σημείωμα,
- Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος,
- Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

(όπου απαιτείται),
- Φωτοαντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων Μεταπτυ-

χιακών Τίτλων Σπουδών (εάν υπάρχουν),
- Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας Προπτυχιακών 

Σπουδών
- Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (εάν υπάρχει),
- Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας για τους Έλ-

ληνες υποψηφίους ή της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς 
υποψηφίους επιπέδου τουλάχιστον Β2

- Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (εάν 
υπάρχουν),

- Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Πανε-
πιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή από 
εργοδότες,

- Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
- Δύο (2) φωτογραφίες,

3) Για τη συμμετοχή των φοιτητών που δεν έχουν 
ολοκληρώσει το προπτυχιακό επίπεδο σπουδών έως 
την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, αντί αντιγράφου 
πτυχίου πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών με 
αναλυτική βαθμολογία. Η οριστικοποίηση της εγγραφής 
των υποψηφίων αυτών θα γίνεται μετά την προσκόμι-
ση του αντιγράφου του πτυχίου με την προϋπόθεση ότι 
έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Το ίδιο ισχύει 
και για το αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, το 
οποίο θα πρέπει να κατέχει ο/η υποψήφιος/φια μέχρι 
την ημερομηνία εγγραφής στο Π.Μ.Σ.

4) Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. είτε σε έντυπη 
είτε σε ηλεκτρονική μορφή (ανάλογα με το τι θα ανα-
φέρεται στην προκήρυξη). Τα κριτήρια επιλογής των 
υποψηφίων είναι τα εξής:

I. O γενικός βαθμός και το είδος του Πτυχίου/Διπλώ-
ματος και η επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα που 
σχετίζονται άμεσα με το Π.Μ.Σ. με συντελεστή 40%. Το-
νίζεται ότι ο ελάχιστος βαθμός του Πτυχίου/Διπλώματος 
Προπτυχιακών Σπουδών πρέπει υποχρεωτικά να είναι 
ή να ισοδυναμεί με το βαθμό έξι (6) της κλίμακας 0-10.

II. Η επίδοση στην προσωπική συνέντευξη του υπο-
ψηφίου από την Τριμελή Επιτροπή με συντελεστή 25%.

III. Η επίδοση και το είδος της Διπλωματικής εργασίας 
του υποψηφίου με συντελεστή 10%.

IV. Η ερευνητική εμπειρία, η επαγγελματική εμπειρία, 
οι δημοσιεύσεις και η συγγραφική δραστηριότητα του 
υποψηφίου με συντελεστή 15%.

V. Η γλωσσομάθεια του υποψηφίου με συντελεστή 
10%.

Με βάση την επίδοση των υποψηφίων στα παραπά-
νω κριτήρια, προσδιορίζεται η συνολική βαθμολογία 
του κάθε υποψηφίου στην κλίμακα 0-10 (με ακρίβεια 2 
δεκαδικών ψηφίων).

5) Μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με το γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι αυτά που μελετούν τα επό-
μενα θέματα: Πιθανότητες/Στατιστική, Γλώσσες Προ-
γραμματισμού, Βάσεις Δεδομένων, Μηχανική Μάθηση, 
Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα, Αποθήκες Δεδομένων, 
Συστήματα Λήψης Απόφασης, Ανάκτηση Πληροφορίας, 
Παγκόσμιος Ιστός, Παράλληλη και Κατανεμημένη Επε-
ξεργασία Δεδομένων, Σημασιολογικός Ιστός, Μεγάλα 
Δεδομένα, Διαδίκτυο των Πραγμάτων.

6) Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφα-
ση της Συνέλευσης του Τμήματος γίνεται από αρμόδια 
Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη 
από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. 
Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης καταρτίζει 
πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα 
από σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα 
ελάχιστα κριτήρια και καλεί σε συνέντευξη τους προκρι-
νόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προ-
απαιτούμε-να. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 
καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και των 
επιλαχόντων. Σε περιπτώσεις που δύο ή περισσότεροι 
υποψήφιοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο με βάση τη 
σειρά κατάταξης, οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση 
το βαθμό πτυχίου ή διπλώματος και επιλέγεται ο πρώτος. 
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Εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, τότε χρησιμοποιείται 
ως κριτήριο ο μέσος όρος των μαθημάτων από την ανα-
λυτική βαθμολογία των υποψηφίων που είναι συγγενή 
με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 
χρησιμοποιείται το κριτήριο που αναφέρεται στη Δι-
πλωματική Εργασία των υποψηφίων. Εάν κάποιος από 
τους επιτυχόντες δεν ολοκληρώσει την εγγραφή του στο 
Π.Μ.Σ. τότε καλείται ο 1ος επιλαχών, ο 2ος κ.λπ., έως ότου 
πληρωθούν οι θέσεις. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και 
τυχόν επιλαχόντων αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση 
του Τμήματος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Άρθρο 5 
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης 
(άρθρα 33, 34 και 35 του ν. 4485/2017)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1) Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 

στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ΄ ελάχιστο στα τρία (3) εξάμηνα, 
στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και 
κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. O μέ-
γιστος επιτρεπόμενος χρόνος σπουδών ορίζεται σε τέσ-
σερα (4) διδακτικά εξάμηνα με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος. Πάροδος του μέγιστου επιτρεπόμενου 
χρόνου συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του με-
ταπτυχιακού φοιτητή του Π.Μ.Σ. Πληροφορικής Α.Π.Θ., 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και κατόπιν 
σχετικής εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής.

2) Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες προ-
βλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του 
ν. 4485/2017 (114 Α΄) η δυνατότητα μερικής φοίτησης για 
εργαζόμενους/νες φοιτητές/τριες, που αποδεδειγμένα 
εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα. Η μέγι-
στη χρονική διάρκεια μερικής φοίτησης ορίζεται σε έξι 
(6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 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, για τις 
οποίες αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Η ενερ-
γοποίηση της μερικής φοίτησης ξεκινά αρχικά με αίτηση 
των ενδιαφερομένων (οι οποίοι έχουν επιλεγεί από το 
Π.Μ.Σ.) προς τη Γραμματεία, συνοδευόμενη με επαρκή 
αιτιολόγηση και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για 
την περίπτωση μερικής φοίτησης λόγω εργασίας, θα 
πρέπει να υπάρχει βεβαίωση εργασίας από τον εργοδό-
τη όπου να φαίνεται ο συνολικός χρόνος απασχόλησης 
ανά εβδομάδα. Για τις περιπτώσεις ασθενείας, απαιτεί-
ται δημόσιο ιατρικό έγγραφο που να περιγράφει το συ-
γκεκριμένο πρόβλημα. Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 
θα πρέπει να τεκμηριώνεται ανάλογα με τη φύση της. 
Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. εξετάζει τις αιτήσεις 
και μπορεί να καλέσει τους ενδιαφερομένους σε δια ζώ-
σης συνάντηση εάν χρειάζεται. Μετά την εξέταση των 
αιτήσεων, η Συντονιστική Επιτροπή εισηγείται προς τη 
Συνέλευση του Τμήματος η οποία αποφασίζει για την 
ένταξη σε καθεστώς μερικής ή πλήρους φοίτησης.

3) Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να 
χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσω-
ρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά την διάρκεια της 
αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα 
του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται 
στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης του Π.Μ.Σ.

4) Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. 
ασθένεια, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι) να χορηγείται 
παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος (2 συνεχόμενα 
ακαδημαϊκά εξάμηνα), κατόπιν σχετικής εισήγησης της 
Συντονιστικής Επιτροπής και αιτιολογημένης απόφασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος.

5) Η διαγραφή φοιτητή/τριας από το Π.Μ.Σ. πραγματο-
ποιείται κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής 
προς τη Συνέλευση του Τμήματος για τους εξής λόγους:

- κατόπιν αίτησης του ιδίου/ιας,
- συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δε-

οντολογία, όπως για παράδειγμα λογοκλοπή κατά την 
εκπόνηση εργασιών (συμπεριλαμβανομένης και της 
Διπλωματικής Εργασίας) ή αντιγραφή σε εξετάσεις,

- αποτυχία να εξεταστεί επιτυχώς σε συνολικά οκτώ 
(8) μαθήματα μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται 
από το μέγιστο χρονικό διάστημα σπουδών,

- αποτυχία ολοκλήρωσης της Διπλωματικής Εργασίας 
εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος,

- αποτυχία να εξεταστεί με επιτυχία σε τρία (3) μαθή-
ματα που έχει επιλέξει (η αποτυχία στο ίδιο μάθημα σε 
διαφορετική χρονική περίοδο υπολογίζεται ξεχωριστά).

Τονίζεται ότι αποτυχία θεωρείται και η μη κάλυψη του 
αναγκαίου αριθμού παρουσιών σε κάθε μάθημα που 
προσδιορίζεται στο 80% των διαλέξεων. Αν ο μεταπτυ-
χιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων και θεωρείται ότι δεν έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα 
από αίτησή του από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της 
Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντι-
κείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής. Από την επι-
τροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

6) Οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στην 
αρχή του ακαδημαϊκού έτους με βάση τις προθεσμίες 
που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Επί-
σης, πρέπει να ανανεώνουν την εγγραφή τους σε κάθε 
ακαδημαϊκό εξάμηνο εντός των προβλεπομένων προ-
θεσμιών, μέχρι το πέρας των σπουδών τους στο Π.Μ.Σ.

7) Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες έχουν όλα τα 
δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προ-
βλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου 
σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν δι-
δακτικών συγγραμμάτων. Επίσης, το Τμήμα Πληροφο-
ρικής εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις 
σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες με αναπηρία ή 
άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έτσι ώστε να έχουν 
εύκολη πρόσβαση στους χώρους διδασκαλίας (αίθουσες 
και εργαστήρια) και εξέτασης. Επίσης, προβλέπεται προ-
φορική εξέταση σε ειδικές περιπτώσεις. Η προφορική 
εξέταση επιτρέπεται κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης, 
η οποία στηρίζεται στα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
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ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
8) Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυ-

χιακοί φοιτητές 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 ισοδύναμου εισο-
δήματος. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει 
να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται 
στο Π.Μ.Σ. και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017, αν οι δικαι-
ούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται 
με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν 
το μικρότερο εισόδημα.

9) Η καταβολή των τελών φοίτησης 600 ευρώ ανά εξά-
μηνο (συνολικό ποσό 1800) για τους υπόχρεους θα ολο-
κληρώνεται με την εγγραφή των νέων μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών, και πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού 
έτους. Για τους/τις φοιτητές/τριες που ήδη παρακολου-
θούν το Π.Μ.Σ. η καταβολή των τελών πραγματοποιείται 
πριν την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου. Η κατα-
βολή των τελών φοίτησης πραγματοποιείται με κατάθε-
ση του ποσού σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό 
ο οποίος ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
Τα τέλη φοίτησης δύνανται αναπροσαρμογής με πρό-
ταση της Σ.Ε., απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
και έγκριση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

10) Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλε-
ται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών 

στο Π.Μ.Σ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία 
δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.

11) Οι υποχρεώσεις που απαιτούνται για την επιτυχή 
ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. και τη λήψη του Δ.Μ.Σ. περι-
γράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 6 του παρόντος Κα-
νονισμού.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων 
(άρθρα 34 και 45 του ν. 4485/2017)

1) Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. δεν περιέχει 
επιμέρους εξειδικεύσεις. Η γλώσσα διδασκαλίας των 
μαθημάτων είναι η Αγγλική με δυνατότητα προσφοράς 
τους και στην Ελληνική. Το σύνολο των πιστωτικών μο-
νάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. 
Το πρόγραμμα μαθημάτων ακολουθεί μια μεθοδολο-
γία 3 κύκλων με τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου να 
αποτελούν τον εισαγωγικό κορμό στις βασικές έννοιες 
της επιστήμης των Δεδομένων και Ιστού, τα μαθήμα-
τα του δεύτερου εξαμήνου να εξειδικεύουν σε γνώσεις 
που αφορούν σε αντικείμενα αιχμής που αφορούν σε 
εξειδίκευση σε καίριους τομείς, και το τρίτο εξάμηνο 
ολοκληρώνει την παρεχόμενη τεχνογνωσία κι εξειδί-
κευση με έμφαση σε διπλωματικές εργασίες που στόχο 
έχουν την ανάδειξη της έρευνας ως μοχλό καινοτομίας 
και ως κινητήριο εφόδιο για ανάπτυξη και ενθάρρυνση 
των νέων επιστημόνων για ατομική ερευνητική αλλά 
και πιθανή νεοφυή επιχειρηματικότητα. Το ενδεικτικό 
αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων ανά εξάμηνο 
διαμορφώνεται ως εξής:

1ο Εξάμηνο
α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων DWS001 E 7.5
2 Μηχανικη Μάθηση DWS002 E 7.5
3 Τεχνολογίες Ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων DWS003 E 7.5
4 Κατανεμημένη Επεξεργασία Δεδομένων DWS004 E 7.5
5 Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Κειμένου και Επεξεργασία 

Φυσικής Γλώσσας
DWS005 E 7.5

6 Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων DWS006 E 7.5
7 Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) DWS007 E 7.5

Επιλογή 4 μαθημάτων 30

2ο Εξάμηνο

α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
1 Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Ιστού DWS008 E 7.5
2 Σημασιολογικός Ιστός DWS009 E 7.5
3 Εξόρυξη Γνώσης από Μεγάλα Σύνολα Δεδομένων DWS010 E 7.5
4 Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες DWS011 E 7.5
5 Προχωρημένα Θέματα Μηχανικής Μάθησης DWS012 E 7.5
6 Χωρικές και Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων DWS013 Ε 7.5

Επιλογή 4 μαθημάτων 30

3ο Εξάμηνο
1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90
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2) Το ακριβές ωρολόγιο πρόγραμμα καθορίζεται πριν 
την έναρξη των μαθημάτων του κάθε ακαδημαϊκού 
έτους και ενημερώνεται άμεσα ο ιστότοπος του Π.Μ.Σ. 
Κάθε ακαδημαϊκό έτος ξεκινά επίσημα 1 Οκτωβρίου, 
εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά από τη Συνέλευση 
του Τμήματος Πληροφορικής κατόπιν σχετικής εισήγη-
σης από τη Συντονιστική Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια 
του 2ου εξαμήνου, πραγματοποιούνται και οι αναθέσεις 
των Διπλωματικών Εργασιών. Στο τέλος κάθε εξαμήνου 
προγραμματίζονται οι εξετάσεις των μαθημάτων. Η κάθε 
εξεταστική περίοδος διαρκεί 2 εβδομάδες. Τονίζεται ότι 
δεν υπάρχει εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου.

3) Πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου κάθε 
ακαδημαϊκού εξαμήνου, προβλέπεται μία εβδομάδα 
αναπληρώσεων, ώστε να πραγματοποιηθούν διαλέξεις 
που για διάφορους λόγους δεν πραγματοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (π.χ. λόγοι υγείας, σο-
βαροί οικογενειακοί λόγοι, κ.λπ.). Η αναπλήρωση των 
διαλέξεων είναι στην ευθύνη του διδάσκοντα του κάθε 
μαθήματος.

4) Για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μαθήματος θα 
πρέπει ο τελικός βαθμός στο μάθημα να είναι τουλά-
χιστον έξι (6) με άριστα το δέκα (10). Ο έλεγχος στα 
επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές ή προφορικές 
εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανω-
τέρω, κατά περίπτωση. 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).
- Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύ-

τεροί του.
Οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές σε κάθε διάλεξη ή 

εργαστηριακό μάθημα. Κάθε απουσία από μάθημα θα 
πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς.

5) Στο προτεινόμενο Π.Μ.Σ. η χρήση μέσων εξ απο-
στάσεως διδασκαλίας θα γίνεται κατά περίπτωση, εφό-
σον κάτι τέτοιο εξυπηρετεί καλύτερα τους μαθησιακούς 
στόχους του εκάστοτε μαθήματος, και δεν θα ξεπερνά 
το 35% κάθε μαθήματος.

6) Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας όπου προβλέπεται (άρθρο 34, παρ. 4 του 
ν. 4485/2017), η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από 
αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο 
προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτε-
ται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/
την επιβλέποντα/ουσα αυτής 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.

7) Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας (στο εξής Μ.Δ.Ε.) υποστηρίζεται ενώπιον της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και 
τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτά-

ται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής. 
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία συγγράφεται 
στην αγγλική γλώσσα με εκτενή περίληψη στην ελληνι-
κή γλώσσα, εκτός από τις περιπτώσεις που ο επιβλέπων 
κρίνει διαφορετικά, οπότε η Μ.Δ.Ε. συγγράφεται στην 
ελληνική γλώσσα με εκτενή περίληψη στην αγγλική 
γλώσσα. Στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. υπάρχει αναρτημένο 
πρότυπο Μ.Δ.Ε. το οποίο πρέπει να ακολουθείται κατά τη 
συγγραφή της, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στις 
Μ.Δ.Ε. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μια τυπική Μ.Δ.Ε. έχει 
τουλάχιστον έκταση μεταξύ 60 και 120 σελίδων, σε γραμ-
ματοσειρά Times New Roman, μεγέθους 11pt ή 12pt, 
με περιθώρια 1.5cm σε όλες τις πλευρές της σελίδας. 
Η κατάθεση της Μ.Δ.Ε. στην Τριμελή Επιτροπή θα πρέπει 
να πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την κα-
ταληκτική ημερομηνία παράδοσης/εξέτασης, έτσι ώστε 
να υπάρχει επαρκές χρονικό διάστημα για διορθώσεις 
και απαιτούμενες προσθήκες, σύμφωνα με τα σχόλια 
της Τριμελούς Επιτροπής. Προτείνεται η παράδοση της 
Μ.Δ.Ε. σε ηλεκτρονική μορφή (doc, docx, pdf ).

8) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικει-
μενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η 
αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμε-
λούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος. Αντικατάσταση προβλέπε-
ται σε περιπτώσεις εκπαιδευτικής άδειας, συνταξιοδό-
τησης, παραίτησης ή για άλλους προσωπικούς λόγους. 
Η Συντονιστική Επιτροπή εισηγείται στη Συνέλευση του 
Τμήματος Πληροφορικής την αντικατάσταση του επιβλέ-
ποντα ή του μέλους. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής.

9) 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 από τις πιστωτικές 
μονάδες των μαθημάτων και της Μ.Δ.Ε.) και υπολογί-
ζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον 
ακόλουθο τρόπο: O βαθμός κάθε μαθήματος και της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, πολλαπλασι-
άζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων 
(ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον 
ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται 
για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.

βαθμός Μ.Δ.Ε. = άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε 
μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος) + (βαθ-
μός μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας x ECTS)

(σύνολο ECTS)

Άρθρο 7 
Υποτροφίες 
(άρθρο 35 και 45 του ν. 4485/2017)

1) Σύμφωνα με τις εκάστοτε δυνατότητές του το Τμήμα 
Πληροφορικής μπορεί να χορηγεί υποτροφίες με σκο-
πό την επιβράβευση των επιδόσεων ή/και τη δημιουρ-
γία κινήτρων καλύτερης επίδοσης των μεταπτυχιακών 
φοιτητών. Οι υποτροφίες συνεπάγονται την υποχρέωση 
εκτέλεσης επικουρικού (διδακτικού) έργου, όπως διδα-
σκαλία φροντιστηριακών ή εργαστηριακών ασκήσεων, 
συνδρομή των προπτυχιακών φοιτητών στην εκπόνηση 
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εργασιών στα πλαίσια των προπτυχιακών μαθημάτων 
κ.ο.κ.

2) Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ορί-
ζονται κατ΄ έτος ο αριθμός και το ύψος των υποτροφι-
ών που χορηγούνται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 
Οι υποτροφίες είναι εξαμηνιαίες. Για όσους διετέλεσαν 
υπότροφοι συνεκτιμάται η αξιολόγηση του έργου που 
πιθανόν να τους είχε ανατεθεί σε προηγούμενα εξάμηνα.

3) Με απόφαση της Συνέλευσης μπορεί να χορηγη-
θεί υποτροφία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι 
παίρνουν μέρος σε διεθνή συνέδρια με σύστημα κριτών. 
Η υποτροφία θα καλύπτει τα έξοδα εγγραφής στο συνέ-
δριο. Στην εργασία του φοιτητή που λαμβάνει υποτρο-
φία θα αναφέρεται ότι χρηματοδοτείται η δημοσίευσή 
της από το Π.Μ.Σ. Σημειώνεται ότι η τελική έκδοση της 
εργασίας θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με το αίτημα 
για υποτροφία. Επίσης, υποτροφίες μπορούν να χορη-
γηθούν και σε συμμετέχοντες σε διεθνείς διαγωνισμούς 
που αφορούν σε αξιοποίηση δεδομένων και σχετίζονται 
με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 8 
Διδακτικό Προσωπικό 
(άρθρα 36 και 45 του ν. 4485/2017)

1) Τη διδασκαλία των μαθημάτων στα Π.Μ.Σ., μπορούν 
να αναλαμβάνουν:

Ι. Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής.
ΙΙ. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 

Τμήματος Πληροφορικής, κάτοχοι διδακτορικού διπλώ-
ματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και 
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι 
δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

ΙΙΙ. Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμή-
ματος Πληροφορικής.

2) Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του 
Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό 
προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παρα-
πάνω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ 
άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη 
ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα 
του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών.

3) Επιπλέον η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορι-
κής με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του 
Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, 
καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν θέση ή προσό-
ντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο ή επι-
στήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες 
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36.

4) Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των 
μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. απο-
φασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από 
εισήγηση της Σ.Ε..

5) Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνο-
νται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των 

διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρό-
πος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις 
μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.

Άρθρο 9 
Έσοδα Προγραμμάτων - Διαδικασία 
Οικονομικής Διαχείρισης 
(άρθρο 37 του ν. 4485/2017)

1) Τα έσοδα των Π.Μ.Σ. για κάλυψη των εξόδων του 
προϋπολογισμού σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη (άρ-
θρο 11 «Κόστος Λειτουργίας - ΦΕΚ 3436/Β΄/17-8-2018) 
προέρχονται αποκλειστικά από τέλη φοίτησης. Τέλη 
φοίτησης που ανέρχονται στα 600 (300) ευρώ ανά εξά-
μηνο για φοιτητές/τριες πλήρους (μερικής) φοίτησης. 
Τα έσοδα που θα προκύψουν από τις πηγές αυτές θα 
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των εξόδων λειτουρ-
γίας του Π.Μ.Σ. σε περίπτωση που δεν μπορούν να καλυ-
φθούν από τις πηγές που αναφέρονται στις περιπτώσεις 
α έως ζ. Το ύψος των τελών φοίτησης και του παραβόλου 
εξέταση υποψηφιότητας δύνανται αναπροσαρμογής με 
πρόταση της Σ.Ε., απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος και έγκριση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

2) Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4485/2017 
η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον 
Ε.Λ.Κ.Ε και κατανέμεται κατά 70% σε λειτουργικά έξοδα 
του προγράμματος και κατά 30% σε λειτουργικά έξοδα 
του Ιδρύματος.

3) Σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου το Τμήμα 
Πληροφορικής οφείλει ετησίως να δημοσιεύει με ανάρ-
τηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος απολογισμό εσό-
δων-εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών 
ανά κατηγορία και ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, 
των αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθ-
μού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.

Άρθρο 10 
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή

1) Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. συντονίζεται από τη Συ-
ντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), όπως αναφέρεται στο άρ-
θρο 2 του παρόντος κανονισμού και επικουρείται από τη 
Γραμματεία του η οποία διαχειρίζεται θέματα μητρώου 
των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, τη βαθμολογία, τις 
αιτήσεις και ότι άλλο αφορά στην εύρυθμη λειτουργία 
του Π.Μ.Σ. Επίσης, ότι σχετίζεται με το Π.Μ.Σ. (ωρολό-
γιο πρόγραμμα, εσωτερικός κανονισμός, ακαδημαϊκό 
ημερολόγιο, κ.λπ.) θα είναι αναρτημένο στον αντίστοιχο 
ιστότοπο ο οποίος θα ενημερώνεται με κάθε αλλαγή.

2) Το Τμήμα Πληροφορικής διαθέτει αρκετές μικρές 
αίθουσες διδασκαλίας, τόσο στις εγκαταστάσεις του 
στην Πανεπιστημιούπολη (3), όσο και στις εγκαταστά-
σεις του στην Καλαμαριά (2), κατάλληλες για τα μεγέθη 
ακροατηρίων που απαντώνται σε Π.Μ.Σ., οι οποίες είναι 
άρτια εξοπλισμένες με λευκούς πίνακες, βιντεοπροβολέα 
και ενσύρματη/ασύρματη δικτύωση. Επιπρόσθετα, το 
Τμήμα Πληροφορικής διαθέτει αρκετές νησίδες υπολογι-
στών, τόσο στις εγκαταστάσεις του στην Πανεπιστημιού-
πολη (2 νησίδες, μία 50 θέσεων και μία 20 θέσεων), όσο 
και στις εγκαταστάσεις του στην Καλαμαριά (1 νησίδα 
20 θέσεων), οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και για 
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εργαστηριακή διδασκαλία, καθώς είναι επίσης εξοπλι-
σμένες με βιντεοπροβολείς και λευκούς πίνακες.

3) Οι φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη Δεδομέ-
νων και Παγκόσμιου Ιστού», θα έχουν στη διάθεσή τους 
ένα Hadoop cluster 20 μηχανημάτων καθώς και έναν 
κεντρικό υπολογιστή με 1 Tb μνήμη και 4 10-πύρηνους 
επεξεργαστές για διεξαγωγή πειραμάτων κατά την εκ-
πόνηση των διπλωματικών τους εργασιών. Επιπλέον τα 
μέλη ΔΕΠ που υποστηρίζουν το Π.Μ.Σ. είναι σε συνεχή 
συνεργασία με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(ΚΗΔ) του Α.Π.Θ. κι αξιοποιούν όλες τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες που παρέχονται σε συνεχή βάση. Στο πλαίσιο 
αυτό θα αξιοποιούνται όλες οι υπηρεσίες του ΚΗΔ για 
Επιστημονικές εφαρμογές (https://it.auth.gr/el/Services/
sciComp).

Άρθρο 11 
Τελετουργικό Αποφοίτησης 
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του ν. 4485/2017)

Το τελετουργικό αποφοίτησης πραγματοποιείται σε 
ειδική τελετή ανάλογα με τις ημερομηνίες ορκωμοσίας 
των αποφοίτων του Π.Π.Σ. και αναγόρευσης διδακτόρων 
παρουσία των Πανεπιστημιακών Αρχών, του Προέδρου 
του Τμήματος και του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Οι λεπτο-
μέρειες του τελετουργικού αποφοίτησης καθορίζονται 
ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Πληροφορικής.

Άρθρο 12 
Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του ν. 4485/2017)

1) Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δημόσιο 
έγγραφο και εκδίδεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Στο 
Δίπλωμα αναγράφονται το Τμήμα ή τα Τμήματα ή και τα 
Ιδρύματα που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ., 
και τα τυχόν εμβλήματα των ιδρυμάτων, η χρονολογία 
περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του 
Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος 
του Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/
τριας και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς, Λίαν 
Καλώς, Άριστα.

2) Στον απόφοιτο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν την απονομή, βε-
βαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του 
Προγράμματος, για κάθε νόμιμη χρήση.

3) Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του 
ν. 3374/2005 και της υπουργικής απόφασης Φ5/89656/
ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466/Β΄)], το οποίο είναι ένα επεξη-
γηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευ-
σης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι 
οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά 
τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία 
μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα.

Άρθρο 13 
Λογοκλοπή

1) Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, 
ο μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια υποχρεούται να ανα-
φέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. 
Το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε εργασία παραδίδεται 
στα πλαίσια των μαθημάτων.

2) Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό πα-
ράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασί-
ας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση 
εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέ-
ουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκ-
μηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/
της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να 
στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Πληροφορικής για διαγραφή του/της.

3) Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολο-
γημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/
τριας- η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής μπορεί 
να αποφασίσει τη διαγραφή του/της. Επίσης, ανάλογη 
αντιμετώπιση θα υπάρχει και για τις περιπτώσεις αντι-
γραφής κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης των 
μαθημάτων.

4) Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδη-
μαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική 
Επιτροπή του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμε-
τώπιση του προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. 
Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της 
αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε πα-
ράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας 
από μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή 
εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

5) Το Π.Μ.Σ. θα αξιοποιήσει πλήρως τα διαθέσιμα ερ-
γαλεία λογισμικού για τον έλεγχο της λογοκλοπής.

Άρθρο 14 
Λοιπές Διατάξεις

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έναρξη λειτουργίας του 
ΠΜΣ σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ 3436/Β΄/17-8-2018.
Οποιοδήποτε   θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν κα-
λύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής, 
θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του 
Τμήματος Πληροφορικής και της Συγκλήτου του Ιδρύ-
ματος με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Περιεχόμενο Μαθημάτων
Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις απα-

ραίτητες μαθηματικές γνώσεις που απαιτούνται ώστε 
να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν το υπόλοιπο 
πρόγραμμα με μεγαλύτερη ευκολία. Συνοψίζονται πιο 
βασικότερες μαθηματικές γνώσεις σχετικές με γραμ-
μική άλγεβρα, διακριτά μαθηματικά, πιθανότητες και 
στατιστική.
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Κατανεμημένη Διαχείριση Δεδομένων
Βασικές έννοιες κατανεμημένων βάσεων δεδομένων, 

Κατανεμημένα συστήματα βάσεων δεδομένων, Αρχιτε-
κτονική, Θέματα Αυτονομίας και Ετερογένειας, Σχεδια-
σμός και Τοποθέτηση Δεδομένων σε Κατανεμημένους 
Κόμβους, Κατανεμημένη Επεξεργασία Ερωτήσεων και 
Βελτιστοποίηση, Διαχείριση Συναλλαγών, Αντίγραφα 
και Αξιοπιστία, Παράλληλες Βάσεις Δεδομένων και 
συσχέτιση με Κατανεμημένη Επεξεργασία, Διαχείριση 
Δεδομένων στο Πλέγμα, Προσαρμόσιμη Επεξεργασία 
Ερωτήσεων, Τεχνική Map-Reduce, Σύγχρονα συστήματα, 
NoSQL ΒΔ και ερευνητικά θέματα.

Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες
Εισαγωγή στις αποκεντρωμένες τεχνολογίες. Κατάταξη 

των αποκεντρωμένων τεχνολογιών καταγραφής. Έμφα-
ση σε θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας των αποκε-
ντρωμένων προσεγγίσεων. Εισαγωγή στην τεχνολογία 
blockchain. Εισαγωγή στο ψηφιακό νόμισμα, σεναριο-
γράφηση, και υλοποιήσεις Etherium, Hyperledger.

Μηχανική Μάθηση
Εισαγωγή, Μάθηση Εννοιών, Δένδρα Απόφασης, Μά-

θηση Κανόνων/Λογικός Επαγωγικός Προγραμματισμός, 
Μάθηση Βασισμένη στις Περιπτώσεις, Μάθηση κατά 
Bayes, Μάθηση με Γενετικούς Αλγορίθμους, Αξιολόγη-
ση Μοντέλων Μάθησης, Ομαδοποίηση, Κανόνες Συσχέ-
τισης, Επιλογή Χαρακτηριστικών και Διακριτοποίηση, 
Συνδυασμός Μοντέλων Μάθησης, Ενισχυτική Μάθηση, 
Εξόρυξη Γνώσης από Κείμενα, 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, πρακτική χρήση εργαλείων). 
Μοντέλο RDF (Γενική περιγραφή, XML σύνταξη, Βασικές 
έννοιες RDF Schema, Περιγραφή RDF Schema, Σημα-
σιολογία RDF/RDFS, Ερωτήσεις σε έγγραφα RDF/RDFS 
με SPARQL, Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα -Linked 
Open Data, πρακτική χρήση εργαλείων). Γλώσσα OWL 
(Βασικές έννοιες οντολογιών και OWL, Περιγραφή και 
σύνταξη, Εκδοχές της γλώσσας, Παραδείγματα, Αναπα-
ράσταση της OWL σε OWL, Μελλοντικές επεκτάσεις, 
πρακτική χρήση εργαλείων). Παρουσίαση OWL2. Τεχνο-
λογία Οντολογιών (Δημιουργία Οντολογίας, Επαναχρη-
σιμοποίηση Υπαρχόντων Οντολογιών, Ημι - αυτόματες 
μέθοδοι). Εφαρμογές ΣΙ. Ανοιχτά Συνδεδεμένα Δεδομέ-
να. Λογική και Εξαγωγή Συμπερασμάτων (SWRL, OWL2 
RL, RIF, RuleML).

Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Κειμένου και Επεξερ-
γασία Φυσικής Γλώσσας

Επεξεργασία κειμένου, μοντελοποίηση γλώσσας με 
ν-γράμματα λέξεων, ταξινομητές κειμένου, διανυσματική 
σημασιολογία, νευρωνικά δίκτυα και νευρωνικά μοντέλα 
γλώσσας, αναγνώριση μερών του λόγου, επεξεργασία 
ακολουθιών με αναδρομικά νευρωνικά δίκτυα, εξαγωγή 

πληροφορίας, απάντηση ερωτήσεων, διαλογικά συστή-
ματα και διαλεκτικοί πράκτορες.

Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Μετρικές κεντρικότητας, μοντέλα δικτύων (τυχαίο) και 

χαρακτηριστικά τους (φαινόμενο μικρού κόσμου, νό-
μος δύναμης σε διάφορα χαρακτηριστικά του δικτύου), 
μηχανισμοί δημιουργίας δικτύων (προτιμησιακή σύνα-
ψη), ευρωστία δικτύου. Πηγές πληροφορίας στο δίκτυο, 
ανίχνευση κοινοτήτων, ανάλυση συναισθημάτων, αρχές 
διάδοσης πληροφορίας, ανίχνευση επιρροής, ανίχνευση 
απάτης.

Τεχνολογίες Ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων
Κατανεμημένες μηχανές επεξεργασίας και ανάλυσης 

δεδομένων, πλατφόρμες Hadoop και Spark, υλοποίηση 
κατανεμημένων εφαρμογών σε γλώσσα Scala, επεξερ-
γασία γραφημάτων με Neo4j, άλλα συστήματα NOSQL 
(Hbase, Cassandra).

Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Ιστού
Τεχνικές εξόρυξης γνώσης από δεδομένα περιεχομέ-

νου, χρήσης και δομής του Παγκόσμιου Ιστού, ομαδο-
ποίηση, εύρεση κοινοτήτων, οργάνωση περιεχομένου, 
προχωρημένες τεχνικές εξόρυξης με έμφαση στις ιδιο-
μορφίες των δεδομένων του Παγκόσμιου Ιστού.

Εξόρυξη Γνώσης από Μεγάλα Σύνολα Δεδομένων
Αποδοτικοί αλγόριθμοι συχνών υποσυνόλων, βελτι-

στοποίηση τεχνικών ομαδοποίησης με στόχο τη χρήση 
τους σε μεγάλα δεδομένα (big data), εξόρυξη από ροές 
δεδομένων, μείωση διαστατικότητας, συστήματα συ-
στάσεων, εξόρυξη γνώσης από δεδομένα γραφημάτων, 
προχωρημένες τεχνικές κατακερματσιμού (minhash, 
simhash).

Προχωρημένα Θέματα Μηχανικής Μάθησης
Bayesian τεχνικές, τεχνικές ενισχυτικής μάθησης, βα-

θιά μάθηση και εφαρμογές, προχωρημένα θέματα κα-
τηγοριοποίησης (classification).

Χωρικές και Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων
Μοντέλα και γλώσσες για χωρικές βάσεις δεδομένων 

(ΒΔ), αρχεία και κατάλογοι για χωρικές ΒΔ, Επεξεργασία 
και Βετιστοποίηση Ερωτημάτων σε Χωρικές ΒΔ, χωρικά 
Δίκτυα, ΒΔ εικόνων (image databases), ΒΔ βίντεο (video 
databases), μείωση του αριθμού των διαστάσεων, ερω-
τήματα ομοιότητας σε πολυδιάστατους χώρους, ερω-
τήματα ομοιότητας σε μετρικούς χώρους, ανάδραση 
σχετικότητας, ερωτήματα προτίμησης (top-k, skylines).

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Αρχιτεκτονική συστημάτων ΙοΤ (συσκευές, gateways, 

cloud, εφαρμογές) - Περιβάλλον ολοκλήρωσης τε-
χνολογιών ΙοΤ - Προγραμματισμός εφαρμογών ΙοΤ 
(Representational State Transfer, Message Queuing 
Telemetry Transport, Constrained Application Protocol) -
Προγραμματισμός πλατφόρμας ΙοΤ - Σχεδίαση ΙοΤ 
gateway (αναπαράσταση και διασύνδεση δεδομένων) -
Προγραμματισμός συσκευών ΙοΤ (αισθητήρες, συσκευ-
ές δράσης, έλεγχος) - Μεγάλα δεδομένα και ανάλυση - 
Μοντέλο ασφάλειας ΙοΤ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 17 Μαΐου 2019.

Ο Πρύτανης

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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