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Σέρρες 6-10-2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 8/06-10-2021 

Στις Σέρρες, σήμερα Τετάρτη 06-10-2021 και ώρα 10:00, συνήλθε σε όγδοη τακτική συνεδρίαση για το 

ημερολογιακό έτος 2021, 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. 19/25-08-2021 θέμα 6, 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 Σπυρίδων Καζαρλής, Καθηγητής, ως μέλος,  

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

ε) ο Ιωάννης Βουρβουλάκης, Επίκουρος Καθηγητής, ως μέλος 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 

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

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

Θέμα 1ο. Έγκριση του Πίνακα Μεταπτυχιακών Φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, κατά 
τον Κύκλο 2021-2022 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 19/25-08-2021 
θέμα 6, 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 είκοσι (20), πρέπει να δοθεί απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης στο 30% των 
εγγεγραμμένων, δηλαδή σε έξι (6) φοιτητές, εφόσον αυτοί πληρούν τα κριτήρια του νόμου. 

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. Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 83842/ΖΙ, ΦΕΚ τ. Β΄ 2726/2-7-2020, που ορίζει το εθνικό διάμεσο 

διαθέσιμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 κατά τα 
ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

4. Τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. στη Ρομποτική, ΦΕΚ τ. Β΄ 3513/25-8-2020 και 
ειδικότερα το Άρθρο 17, παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ, που αναφέρεται στην 
απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών. 

5. Τις αιτήσεις που υπέβαλλαν για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
(Αναφέρονται ονομαστικά οι φοιτητές). 

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

διαπιστώνει τα εξής: 
  
1. Ο φοιτητής με ΑΕΜ 93 δεν πληροί τα προβλεπόμενα από το νόμο οικονομικά κριτήρια, καθώς το 

ατομικό του εισόδημα ξεπερνά το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο 
εισόδημα. Για το λόγο αυτό δεν δικαιούται να λάβει την απαλλαγή που αιτείται. 

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

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 έξι πρώτοι αιτούντες φοιτητές, που πληρούν τα κριτήρια και δικαιούνται απαλλαγής, 
απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης.  
 
Κατάταξη με βάση Αριθμούς Μητρώου: 

 

AEM 
Δικαιούται? 

(Ατομικό<8777 
Οικογ<6143,9) 

Εισοδηματικό 
κριτήριο 

90 ΝΑΙ 0,15 

92 ΝΑΙ 1,90 

98 ΝΑΙ 1453,57 

100 ΝΑΙ 1813,43 

103 ΝΑΙ 1945,076 

94 ΝΑΙ 2979,45 

97 ΝΑΙ 4071,6 

96 ΝΑΙ 4267,52 

108 ΝΑΙ 4794,44 

99 ΝΑΙ 5297,03 

93 ΌΧΙ 19333,23 

 



 

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

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Τα Μέλη της Συντ. Επιτροπής Ιδιότητα 

Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγ. 

 

Σταύρος Βολογιαννίδης 

 

Επικ. Καθηγητής,  

Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ 

 

 

  

Σπυρίδων Καζαρλής 

 

 

Καθηγητής 

 

 

 

 Αθανάσιος Νικολαΐδης Αναπλ. Καθηγητής 

 Ιωάννης Βουρβουλάκης Επικ. Καθηγητής 

 


