
  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες, τηλ. 23210-49341, email: robotics@teicm.gr 

 

Σέρρες 16-10-2019 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 3/16-10-2019 

Στις Σέρρες, σήμερα Τετάρτη 16-10-2019 και ώρα 15:00, συνήλθε στην τρίτη τακτική της συνεδρίαση η 

Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ρομποτική» 

(ιδρυτικό ΦΕΚ τ. Β'  3624/1-10-2019), η οποία συγκροτήθηκε με βάση την απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος 

Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στην υπ’ αριθμ. 6/2-10-2019 συνεδρίασή της. Η Επιτροπή συνήλθε μετά 

από την πρόσκληση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Ιωάννη Καλόμοιρου, Καθηγητή. 

Παρόντες είναι  

α) ο Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής, Διευθυντής του ΠΜΣ, ως πρόεδρος  

β) ο Σταύρος Βολογιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής, ως αναπληρωτής Διευθυντής 

γ) ο Αναστάσιος Μπαλουκτσής, Καθηγητής, ως μέλος 

δ) ο Σπυρίδων Καζαρλής, Καθηγητής, ως μέλος,  

δ) ο Αθανάσιος Νικολαΐδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος, 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 

Θέμα 1. Έγκριση του Πίνακα Μεταπτυχιακών Φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη 

φοίτησης, κατά τοn Κύκλο 2019-2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 

Ρομποτική 

 



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

Θέμα 1. Έγκριση του Πίνακα Μεταπτυχιακών Φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη 

φοίτησης, κατά τοn Κύκλο 2019-2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 

Ρομποτική 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης των αιτήσεων για την απαλλαγή από τα τέλη 

φοίτησης, η Επιτροπή Επιλογής που ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση στη συνεδρίασή της 6/2-

10-2019 του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, που αποτελείται από τον Διευθυντή κ. Ιωάννη 

Καλόμοιρο, Καθηγητή, τον κ. Σπύρο Καζαρλή, Καθηγητή και τον κ. Αθανάσιο Νικολαΐδη, 

Αναπληρωτή Καθηγητή, παρουσιάζει στη Συντονιστική Επιτροπή την αποδελτίωση των 

δικαιολογητικών των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και την κατάταξη που προκύπτει, με 

βάση το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι με βάση τις εγγραφές, 

που ανέρχονται σε δεκαοκτώ (18), πρέπει να δοθεί απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης στο 30% 

των εγγεγραμμένων, δηλαδή σε πέντε (5) φοιτητές. 

Η Συντονιστική Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 

1. Το Νόμο 4485/2017 κα ειδικότερα το άρθρο 35, παρ. 2, που αναφέρεται στις διαδικασίες 

απαλλαγής των επιτυχόντων από τα τέλη φοίτησης. 

2. Την Υπουργική απόφαση 102787/Ζ1/26-6-2019 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αριθμ. 

2743/τ.Β’/3-7-2019 που ορίζει τα οικονομικά κριτήρια και τη διαδικασία απαλλαγής από 

τα τέλη φοίτησης. 

3. Τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. στη Ρομποτική, όπως αυτός 

εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση 17/26-9-2018 και ειδικότερα το Άρθρο 17, παρ. 2 του 

Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ, που αναφέρεται στην απαλλαγή από τα τέλη 

φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών. 

4. Τις αιτήσεις που υπέβαλλαν για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές(αναφέρονται εννέα φοιτητές). 

 

Μελετώντας τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί η Επιτροπή Επιλογής, η Συντονιστική Επιτροπή 

διαπιστώνει τα εξής: 

  

1. Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου 47 και 53 δεν πληρούν τα προβλεπόμενα από το νόμο 

οικονομικά κριτήρια, καθώς το ατομικό τους εισόδημα ξεπερνά το ποσό που αντιστοιχεί 

στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (7863€). Για το λόγο αυτό δεν 

δικαιούνται να λάβουν την απαλλαγή που αιτούνται. 

2. Οι υπόλοιποι φοιτητές δικαιούνται να λάβουν απαλλαγή, σύμφωνα με το νόμο. 

3. Οι δικαιούμενοι απαλλαγής με βάση τα οικονομικά κριτήρια είναι περισσότεροι από το 

30% των εγγεγραμμένων φοιτητών και συνεπώς πρέπει να τύχουν κατάταξης. 

 

Στη συνέχεια, η Συντονιστική Επιτροπή μελετά την κατάταξη των αιτούντων με βάση το ατομικό 

και οικογενειακό εισόδημα, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή Επιλογής και μετά από διαλογική 

συζήτηση, 

 

αποφασίζει 

 

να εγκρίνει τον Πίνακα Κατάταξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού, 



με βάση τον οποίο οι πρώτοι πέντε φοιτητές απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης. Η Επιτροπή 

αποφασίζει να ανακοινώσει τον Πίνακα με βάση τους αριθμούς Μητρώου των φοιτητών, για 

λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οι φοιτητές που απαλλάσσονται είναι οι εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Συντονιστική Επιτροπή επιφορτίζει τον Διευθυντή κ. Ιωάννη Καλόμοιρο να ειδοποιήσει τους 

φοιτητές για την απόφασή της μέσω email. 

........................................................................................................................ 

 

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

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ    Τα μέλη της Σ.Ε. 

 

Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής  Σταύρος Βολογιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής 

      Αναπληρωτής Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

Αναστάσιος Μπαλουκτσής, Καθηγητής   

Σπυρίδων Καζαρλής, Καθηγητής 

Αθανάσιος Νικολαΐδης, Αναπλ. Καθηγητής   

 

 

 

 

 

 

 

 

AEM 
Δικαιούται? 

(Ατομικό<7863 

Οικογ<5504) 
Εισοδηματικό 

κριτήριο 

48 ΝΑΙ 1168.83 

46 ΝΑΙ 2306.58 

49 ΝΑΙ 2643.63 

50 NAI 3178.39 

44 ΝΑΙ 5048.66 



 


