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Σέρρες 2-3-2017 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 2/2-3-2017 

Στις Σέρρες, σήµερα Πέµπτη 2-3-2017 και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Συντονιστική Επιτροπή του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο 
«Ροµποτική» (ιδρυτικό ΦΕΚ 2944/16-9-2016), η οποία συγκροτήθηκε µε βάση την απόφαση 
της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στην 
υπ’ αριθµ. 9/23-22-2016 συνεδρίασή της. Η Επιτροπή συνήλθε µετά από την πρόσκληση µε 
Α.Π. 4/28-2-2017 του ∆ιευθυντή του Π.Μ.Σ. Ιωάννη Καλόµοιρου, Αναπληρωτή Καθηγητή. 

Παρόντες είναι  

α) ο Ιωάννης Καλόµοιρος, Αναπληρωτής Καθηγητής ως πρόεδρος  

β) ο Σπυρίδων Καζαρλής, Καθηγητής, ως µέλος,  

γ) ο Αθανάσιος Νικολαΐδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως µέλος. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κυρία Εύη Μαραντίδου, Γραµµατέα του Μεταπτυχιακού 
Προγράµµατος. 

Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Μειώσεις διδάκτρων µεταπτυχιακών φοιτητών. 

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

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

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

Θέµα 2: Μειώσεις διδάκτρων µεταπτυχιακών φοιτητών 

Ο ∆ιευθυντής του Π.Μ.Σ. αναλύει την ανάγκη να προβλεφθούν οικονοµικές ελαφρύνσεις κατά 
την εισαγωγή των φοιτητών στο Μεταπτυχιακό πρόγραµµα Σπουδών, ώστε α. ο 
Προϋπολογισµός του Προγράµµατος να βρίσκεται στα όρια που προβλέπει το ΦΕΚ ίδρυσης 
του Μεταπτυχιακού και β. να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές να ανταποκριθούν 
οικονοµικά σε εποχές οικονοµικής δυσχέρειας και κρίσης. Στη συνέχεια η Συντονιστική 
Επιτροπή συζητά διεξοδικά διάφορες προτάσεις. 



Λαµβάνοντας υπόψη  

α. το Ιδρυτικό ΦΕΚ 2944/16-9-2016 του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 
Ροµποτική και ιδιαίτερα το Άρθρο 7 (Αριθµός Εισακτέων) και το Άρθρο 11 (Κόστος 
λειτουργίας) από τα οποία προκύπτει το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 

β. τον Κανονισµό Σπουδών που ενέκρινε η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής 
στη συνεδρίαση 9/23-22-2016 που ορίζει στο Άρθρο 17 δίδακτρα ύψους 2700 Ευρώ 

γ. την πρόβλεψη του Κανονισµού Σπουδών στο Άρθρο 18, παράγραφος 3, ότι η Συντονιστική 
Επιτροπή µπορεί να χορηγήσει µε απόφασή της οικονοµικές ελαφρύνσεις µε τη µορφή 
υποτροφιών, για λόγους κοινωνικούς, οικονοµικούς, ακαδηµαϊκούς κ.ά. 

η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει 

να θεσπίσει τις παρακάτω µειώσεις από το ποσό των 2700 €, µε βάση κοινωνικά και 
ακαδηµαϊκά κριτήρια, όπως προβλέπει το άρθρο 18, παράγραφος 3, του Κανονισµού 
Σπουδών: 

• Μείωση κατά 25% λαµβάνουν απόφοιτοι του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ή απόφοιτοι 
τµηµάτων, που είναι ιδιαιτέρως συναφή προς το αντικείµενο της Ροµποτικής. Οι τίτλοι 
σπουδών στους οποίους αφορά αυτή η µείωση ορίζονται στον Πίνακα που 
ακολουθεί. Η µείωση των διδάκτρων στις κατηγορίες αυτές σκοπεύει να ενθαρρύνει 
την εγγραφή των συγκεκριµένων αποφοίτων, καθώς αυτοί τυγχάνουν από 
ακαδηµαϊκή άποψη οι πλέον συγγενείς υποψήφιοι. Με βάση την παραπάνω µείωση, 
οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας πληρώνουν συνολικά δίδακτρα 2025 €. 

• Μείωση 25% λαµβάνουν όσοι φοιτητές τυγχάνουν να διαθέτουν ατοµικό συνολικό 
εισόδηµα κατά το έτος 2016 κάτω των 25000 €. 

• Οι παραπάνω µειώσεις µπορούν να προσφέρονται αθροιστικά, οπότε οι φοιτητές για 
τους οποίους συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις πληρώνουν δίδακτρα 1500 €.  

Με βάση τα παραπάνω, διαµορφώνεται ο παρακάτω πίνακας διδάκτρων για το 
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της «Ροµποτικής»: 

α/α Κατηγορία φοιτητών ∆ίδακτρα (€) 

1 Φοιτητές που δεν εµπίπτουν στις προβλεπόµενες µειώσεις 2700 

2 

Απόφοιτοι των εξής Τµηµάτων του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας: 

Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 

Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 

ή απόφοιτοι που οι τίτλοι σπουδών τους εµπίπτουν στα 
πεδία: 

Πληροφορική 

Ηλεκτρονική 

Αυτοµατισµός 

Ηλεκτρολογία 

Μηχανολογία 

2025 



3 
Φοιτητές που διαθέτουν συνολικό ατοµικό συνολικό εισόδηµα 
κατά το έτος 2016 µικρότερο από 25000 € 

2025 

4 
Φοιτητές για τους οποίους συντρέχουν αθροιστικά οι 
περιπτώσεις 2 και 3 

1500 

 

• Εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών που αδυνατούν να πληρώσουν δίδακτρα 
ρυθµίζονται µε ειδική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. 

 

Καθώς δεν υπάρχουν άλλα θέµατα, στο σηµείο αυτό λύεται η συνεδρίαση. 

 

Ο ∆ιευθυντής του ΠΜΣ     Τα µέλη της Σ.Ε. 

Ιωάννης Καλόµοιρος,    Σπυρίδων Καζαρλής, Καθηγητής 

Αναπληρωτής Καθηγητής    Αθανάσιος Νικολαΐδης, Αναπλ. Καθηγητής 


