
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Σ.Ε. 14/11-3-13 
 
Παρόντες: X. Xαραλάμπους, Μ. Γουσίδου-Κουτίτα., Δ. Μπετσάκος, Π. Μωυσιάδης, 
Δ. Πουλάκης, Στ. Σταματάκης, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα. 
 

 
1. Ορισμός 7μελούς εξεταστικής επιτροπής για την εκπόνηση της Δ.Δ. της 

υποψήφιας διδάκτορος κ. Αναστασίας Γρηγοριάδου. 
2. Έγκριση θέματος Δ.Δ. της υποψήφιας διδάκτορος κ. Αικατερίνης 

Καρέτσου. 
3. Ορισμός τριμελών εξεταστικών επιτροπών για διπλωματικές εργασίες 

για τους Α. Δασόπουλο, Σ. Μπουλοκώστα, Ε. Τσαουσίδου, Ν. 
Τογανίδη. 

4. Αρνητική εισήγηση σε αιτήματα  για παράταση του χρόνου σπουδών 
των κ. Α. Γ, Μ.Σ.  Αρνητική εισήγηση σε  αίτημα αναστολής σπουδών 
από τον κ. Μ.Κ. για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αφού το ΦΕΚ 
δεν δίνει τέτοια δυνατότητα.  

5. Έγκριση της τακτικής ενημέρωσης της ιστοσελίδας του Τμήματος με τη 
προσθήκη των α) Κανονισμού Λειτουργίας του ΜΠΣ β) ανάρτηση 
σταδίων εκπόνησης και προϋποθέσεις απόκτησης της Μ.Δ.Ε. γ)  
σύνδεσμο για ηλεκτρονική πρόσβαση σε Δ.Ε. δ) δημοσιοποίηση των 
θεμάτων ημερήσιας διάταξης και συνοπτικών πρακτικών. 

6. Έγκριση της δημιουργίας νέας διεύθυνσης ηλ/κού ταχυδρομείου για το 
ΠΜΣ  ως info_grad@math.auth.gr. 

7. Έγκριση της έναρξης συλλογής στοιχείων απασχόλησης των 
διδακτόρων του Τμήματος, σε συνεργασία με Γραφείο Διασύνδεσης. 

8. Έγκριση της δημιουργίας αρχείου για την  αντιστοιχία φοιτητών και 
(έστω και ανεπίσημα) επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ για τους φοιτητές στο 
δεύτερο και τρίτο έτος.  

9. Εισήγηση στη ΓΣ ώστε η έναρξη μαθημάτων για το ΠΜΣ να συμπίπτει 
χρονικά με αυτήν του προπτυχιακού ΠΣ.  

10.  Εισήγηση στη ΓΣ ώστε να καθιερωθεί εκδήλωση υποδοχής 
μεταπτυχιακών φοιτητών (κατά την εγγραφή) καθώς και τελετή 
αποφοίτησης (στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους) όπου θα διανέμεται 
αναμνηστικός τίτλος φοίτησης. 

11. Ενημέρωση των φοιτητών στο τρίτο έτος σπουδών τους για την 
αυστηρή τήρηση του ανωτάτου χρονικού ορίου.  

12. Συζήτηση της ιδέας του του μέντορα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
που δεν έχουν ορίσει ακόμα επιβλέποντα καθηγητή, με προσωρινό 
μέντορα την(τον) Διευθύντρια(τή) του ΠΜΣ. 

. 

 
 
 
 
 
 



 
 



 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Σ.Ε.15/22-3-13 
 

 
Παρόντες: X. Xαραλάμπους, Μ. Γουσίδου-Κουτίτα., Δ. Μπετσάκος, Π. Μωυσιάδης, 
Δ. Πουλάκης, Στ. Σταματάκης, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα. 
 
1. Ορισμός τριμελών εξεταστικών επιτροπών για διπλωματικές εργασίες των Ε. 
Παπαγεωργίου, Δ. Παπαθανασίου, Α. Τσιαούση, Ε. Μπίκου, Ι. Παπαδημητρούλια, Θ. 
Κόρδα. 
2. Η Σ.Ε. αναθέτει στη Διευθύντρια του ΠΜΣ  να στείλει  ενημερωτική επιστολή 
στους διδάσκοντες του ΠΜΣ και να αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος όπου θα γίνεται σαφές το χρονοδιάγραμμα φοίτησης και ο ορισμός του 
επιβλέποντα της Δ.Ε. Οι ορισμoί των επιβλεπόντων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
ως το τέλος του τρίτου 6μήνου φοίτησης. Ειδικότερα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-
13 προτείνεται ο ορισμός να έχει γίνει ως τον Νοέμβριο του 2013. 
3. Η Σ.Ε. αποφασίζει τη διαγραφή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών που έχουν υπερβεί 
το χρονικό όριο φοίτησης με τα ακόλουθα  ΑΕΜ 299, 301, 307, 320, 325, 332. 
4. Σχετικά με την αίτηση για παράταση της διάρκειας εκπόνησης της Δ.Δ. της 
υποψήφιας διδάκτορος κ. Σ Καραθανάση η Σ.Ε. ζητά από τον επιβλέποντα καθηγητή,     
κ. Ν. Καραμπετάκη  να καταθέσει στη ΓΣΕΣ αιτιολογημένη εισήγηση. 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΣΕ ΠΜΣ Αριθμ. 16/15-4-2013  

 
Παρόντες: X. Xαραλάμπους, Δ. Πουλάκης, Στ. Σταματάκης, Γουσίδου-Κουτίτα κ. Δ. 
Μπετσάκος, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα.  
 

Στο θέμα 2   η  Σ.Ε επικύρωσε τις  τριμελείς εξεταστικές επιτροπές  και θέματα για   
1. Ι. Παπατσούμα (Ν. Φαρμάκης (επιβλέπων), Ι. Αντωνίου Φ. Κολυβά-Μαχαίρα) , «Προσωπικά 
δεδομένα και διαδίκτυο»,  Ειδίκευση: ΣΜ 
2. Μ.  Δερμεντζή (Δ. Πάπιστας, Δ. Πουλάκης,Γ. Ραχώνης (επιβλέπων)): «Molecular languageς: 
From WK-recognizability to MSO-definability.(Μοριακές γλώσσες: Από την WK-
αναγνωρισιμότητα στην MSO-oρισιμότητα)», Ειδίκευση: ΘΠΘΣΕ 
3. Χ. Τσότσου (Δ. Πάπιστας , Δ. Πουλάκης, Γ. Ραχώνης (επιβλέπων)) «Αυτόματα και 
μοναδιακή λογική δεύτερης τάξης με βάρη σε πεπερασμένες λέξεις», Ειδίκευση: ΘΠΘΣΕ. 
4. Π. Κατράνα (Δ. Πάπιστας , Δ. Πουλάκης,  Γ. Ραχώνης (επιβλέπων)) «Στοχαστικές 
γραμματικές και εφαρμογές τους στην επεξεργασία εικόνων». Ειδίκευση: ΘΠΘΣΕ. 
 
Εγκρίνεται   η αίτηση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του κ. Λ.  Μωυσή με 
επιβλέποντα τον κ. Ν. Καραμπετάκη.  
 
Η Δ/ντρια   ενημερώνει ότι άλλα τμήματα της ΣΘΕ σκοπεύουν να υποβάλλουν προτάσεις για 
ΠΜΣ  με  δίδακτρα.  Στην ερώτηση της σχετικά με το εάν πρόκειται να υποβληθούν προτάσεις 
για νέα ΠΜΣ από μέλη του Τμήματος, η κ. Κολυβά-Μαχαίρα δηλώνει ότι θα το συζητήσει με τα 
άλλα  μέλη της ειδίκευσης  ΣΜ. 
 

 

 



 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΣΕ 17/17-4-2013 
 

Παρόντες: X. Xαραλάμπους, Δ. Πουλάκη, Στ. Σταματάκη, Γουσίδου-Κουτίτα, κ. Δ. Μπετσάκο, 
Φ. Κολυβά-Μαχαίρα,  
 
Η Διευθύντρια του ΠΜΣ ενημερώνει τα μέλη της Σ.Ε. ότι το Υπουργείο ανανέωσε τη λειτουργία 
του ΠΜΣ για έναν ακόμα χρόνο έως το τέλος του 2014. Ενημερώνει επίσης  τα μέλη της Σ.Ε.  
για τη συνεδρίαση της Επιτροπής της Κοσμητείας η οποία εισηγήθηκε κριτήρια βάσει των 
οποίων θα σχεδιαστούν στη ΣΘΕ τα νέα ΠΜΣ.  Ακολούθησε  διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Σ.Ε.  
 



 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

Σ.Ε. 18/17-5-2013 
 

Παρόντες: X. Xαραλάμπους, Δ. Πουλάκη, Μ. Γουσίδου-Κουτίτα, Π. Μωυσιάδη, Στ. 
Σταματάκης, κ. Δ. Μπετσάκο, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα. 

Η Διευθύντρια ενημερώνει   ότι έχει σταλεί ηλεκτρονικά ενημερωτική επιστολή στους φοιτητές, 
που εγγράφησαν στο ΠΜΣ το 2010 σχετική με τις σπουδές τους.  

Στα πλαίσια της  Ενημέρωσης για τα Οικονομικά,  ενημερώνει ότι σύμφωνα με την επιστολή 
που έλαβε από την Οικονομική Υπηρεσία με ημερομηνία 23.04.2013, το κατανεμηθέν ποσό του 
ΠΜΣ είναι με απομείωση, στις 42,815.23 Ευρώ.   Η Διευθύντρια του ΠΜΣ επιφυλάσσεται να 
φέρει τον απολογισμό σε επόμενη συνεδρίαση αφού συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία, 
εσόδων και εξόδων.  Οι  κ. Π. Μωυσιάδη και την κ. Φ. Κολυβά- Μαχαίρα, προτείνουν η  
απομείωση να γίνει αναλογικά στις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ.  

Τίθεται σε συζήτηση η προκήρυξη για τη Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ για 
το ακαδημ.έτος 2013-14  και εγκρίνεται από τα μέλη της Σ.Ε. με την τελική της μορφή. 
Εγκρίνονται η ΕΕΜΦ για τις τρεις ειδικεύσεις: Κ. Δασκαλογιάννης, Στ. Σταματάκης, Χ. 
Χαραλάμπους, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα, Γ.Τσακλίδης, Ν. Φαρμάκης, Μ. Γουσίδου-Κουτίτα, Ν. 
Καραμπετάκης, Γ. Ραχώνης.   

 
Η Διευθύντρια ζητεί από τους συντονιστές των ειδικεύσεων να συντονίσουν τα μαθήματα που 
θα προσφέρει το ΠΜΣ το ακαδημαικό έτος 2013-2014.  
 
Εγκρίνεται  η αίτηση του καθηγητή κ. Γ. Τσακλίδη  για  την πραγματοποίηση  διάλεξης από τον 
δρ. Γ. Βασιλειάδη με τίτλο «Εφαρμογές των μαρκοβιανών συστημάτων διακριτού χρόνου στην 
ανάλυση συστημάτων αναμονής». 
  
 



 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Σ.Ε .19/03-07-2013 
 

Παρόντες: X. Xαραλάμπους, Μ. Γουσίδου-Κουτίτα., Π. Μωυσιάδης, Στ. Σταματάκης, Φ. 
Κολυβά-Μαχαίρα. 
 
Ανακοίνωση της ημερίδας «Άλγεβρα» και του συνεδρίου «Contemporary Algebra and Geometry 
in Greece». 
 
Σύμφωνα με τα έγγραφα της οικονομικής υπηρεσίας του ΑΠΘ (19.6.2013) του ΠΜΣ,  έως και 
το 2007  τα έσοδα του ΠΜΣ (από το ΥΠΕΠΘ) ανέρχονται σε 67,000 ευρώ ενώ  τα έξοδα σε 
43,626 ευρώ. Για το διάστημα 2008-2013 τα συνολικά έσοδα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 79,640 
ευρώ ενώ τα συνολικά έξοδα σε 44,221.15 κανανημένα ανά ειδίκευση ως εξής:  Θ.Μ. 23,467.8, 
ΣΕΕ 7,868.56 και ΘΠΣΕ 13,080. Κατά συνέπεια   το υπόλοιπο του ΠΜΣ είναι  58,597 ευρώ και  
με την απομείωση 42,815 ευρώ. Για την κατανομή ανά ειδίκευση αυτού του ποσού, υπήρξε μόνο 
μία πρόταση του. Μωυσιάδη: ΘΜ 10,000,  ΣΕΕ 19,315 και ΘΠΣΕ 13,500.  Εγκρίνεται η άμεση 
ενημέρωση του τμήματος. Το τμήμα Σπουδών θα ερωτηθεί για την αποζημίωση μεταπτυχιακών 
φοιτητών. Θα γίνει αναλυτικός προσδιορισμός εξόδων του ΠΜΣ. 
 
 Εγκρίνεται δαπάνη ύψους 800€ για  πραγματοποίηση ημερίδας για τους αποφοίτους του ΠΜΣ 
για το έτος 2012-2013. Εγκρίνεται το ποσό των 2500 ευρώ συνολικά για την ημερίδα της 
Άλγεβρας και το συνέδριο Contemporary Algebra and Geometry in Greece. 
 
Επικυρώνονται  οι τριμελείς εξεταστικές επιτροπές και τα θέματα για τους: 
1. Α Αϋφαντή  ( Μ. Μαριάς (Ε)., Κ. Δασκαλογιάννης, Δ. Μπετσάκος)  «Πολλαπλασιαστές σε 
συμμετρικούς χώρους τάξης Ι.» 
2. Κ. Σπανίδης( Φ. Πεταλίδου(Ε), Στ. Σταματάκης, Δ. Παπαδοπούλου) «Το Θεώρημα της 
Διαμέρισης της Μονάδος κι οι εφαρμογές του». 
3. Δ. Στεργίου( Φ. Πεταλίδου, Στ. Σταματάκης, Δ. Παπαδοπούλου) « Το Θεώρημα των Gauss-
Bonnet για συμπαγείς, προσανατολισμένες πολλαπλότηες άρτιας διάστασης». 
4. Μ. Αδαμούδης ( Δ. Πουλάκης(Ε), Α. Πάπιστας, Κ. Δραζιώτης) «Τα προβλήματα του 
μικρότερου και εγγυτέρου διανύσματος στα δικτυωτά». 
5. Ν. Πανδριά (Δ. Κουγιουμτζής(Ε), Γ. Τσακλίδης,  Φ. Κολυβά-Μαχαίρα) «Διασυσχέτιση 
χρονοσειρών με χρήση της δυναμικής χρονικής στρέβλωσης». 
6. Ι.  Γρηγοριάδης( Π. Μωυσιάδης,  Ι. Αντωνίου, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα) «Μέτρα σε δίκτυα - 
Ιδιότητες και Εφαρμογές» 
7. Γ. Καρκαμάνης( Α. Μυγδαλάς (Ε), Ν. Καραμπετάκης,  Γ. Ραχώνης) «Ανάπτυξη Εξελεκτικού 
Αλγόριθμου για Πολυκριτηριακή Βελτιστοποίηση».  
8.Ε. Δίου( Α. Ι. Βαδρουλάκης(Ε), Ν. Καραμπετάκης, Γ. Ραχώνης ) «Σχεδιασμός αντισταθμιστού 
με στόχο την κάλυψη συγκεκριμένων προδιαγραφών που αφορούν το μέγιστο ποσοστό 
υπερύψωσης και τον χρόνο αποκτάστασης». 
 
Εγκρίνεται η αίτηση εκπόνησης  διατριβής υποψηφίου διδάκτορα κ. Σ.Σταυρόπουλου, με 
τριμελή επιτροπή, κ. Χ. Χαραλάμπους (Ε), κ. Θ.Θεοχάρη-Αποστολίδη, κ. Α. Θωμά.  
 
Εγκρίνεται το θέμα Δ.Δ. του υποψηφίου διδάκτορα κ. Λ. Μωυσή, επιβλέπων κ. Ν. 
Καραμπετάκης 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Σ.Ε. 1/9-9-2013  

 
Παρόντες: Χ. Χαραλάμπους, Π. Μωυσιάδη, , Δ. Μπετσάκο, Στ. Σταματάκη,  Μ. 
Γουσίδου-Κουτίτα,  Φ. Κολυβά-Μαχαίρα. 
 
Εκκρεμεί η Υ.Α. για   επικουρική απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών και 
υποψηφίων Διδακτόρων.  Το 2012-2013 αποφοίτητησαν 47  Μεταπτυχιακοί φοιτητές   
και   4  Διδάκτορες. Για την ανανέωση του υπάρχοντος ΠΜΣ, οι σχετικές διαδικασίες 
θα πρέπει να έχουν δρομολογηθεί   έως την άνοιξη του 2014.  
 
Σχετικά με τον καταμερισμό του υπολοίπου του ΠΜΣ ακούστηκαν δύο διαφορετικές 
απόψεις: 1) να μη γίνει σε αυτή τη φάση καταμερισμός αφού η ειδίκευση των ΘΜ  
υποστηρίζεται από  τρεις τομείς με περισσότερα έξοδα και ανάγκες από τις άλλες 
ειδικεύσεις  και 2)  να μη γίνει ισοκατανομή γιατί  αυτό ακυρώνει τη προσπάθεια που 
έκανε η όποια ειδίκευση   για οικονομία στη διαχείριση των χρημάτων που τις 
αντιστοιχούν. Στη πρόταση του κ. Μωυσιάδη, για τα ποσά που προτείνονται στον 
καταμερισμό συνεκτιμούνται οι ανάγκες των ειδικεύσεων για τη συνέχιση της 
λειτρουργίας τους.  
 
Οι διδάσκοντες κάθε ειδίκευσης ζητούνται να αναφέρουν τις ανάγκες για επικουρική 
διδασκαλία. Συζητήθηκε η συμμετοχή στο έξοδο αγοράς της άδειας πρόσβασης στο 
MATHSCINET είτε με 1) 500 € ανά ειδίκευση είτε με 2)  1000€ ανά ειδίκευση.  
 
Διεξήχθη συζήτηση για τα αποτελέσματα της Α΄φάσης επιλογής μεταπτυχιακών 
φοιτητών. 
 
Για τo συντονισμό της ημερίδας των αποφοίτων του ΠΜΣ  συγκροτείται  τριμελής 
επιτροπή από τους Χ. Χαραλάμπους, Π. Μωυσιάδη, Μ. Γουσίδου. 
 
Συγκροτείται επιτροπή από τους κ. Δ. Μπετσάκο και κ. Χ. Χαραλάμπους  για την 
ανανέωση του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΜΣ. 
 
Εγκρίνονται οι διαλέξεις των  κ. Ε. Κωνσταντίνου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) για την 
ειδίκευση της ΘΠ&ΘΣΕ, και  κ. Χ. Τατάκη  (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), για την 
ειδίκευση των ΘΜ. 
 
Για  το αίτημα του  κ. Ν. Π για παράταση φοίτησης,  σύμφωνα με τον κανονισμό 
λειτουργίας του ΠΜΣ ο ανώτατος χρόνος φοίτησης δεν μπορεί να ξεπεράσει τα  3 έτη.  
 
Η ΣΕ ενέκρινε  τις αιτήσεις των κ. Παπαδημητρίου και Στεφανίδη για  διαγραφή  από 
το μητρώο των ενεργών φοιτητών.  
 
Η Σ.Ε. συμφώνησε οι συνεδριάσεις να γίνονται Τετάρτη.  
 
Η Σ.Ε. συμφώνησε να επικαιροποιηθεί  ο οδηγός συγγραφής  Διπλωματικής Εργασίας   
σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γ.Σ.Ε.Σ και να  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος. 
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