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Σέρρες 10-10-2022 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 6/10-10-2022 

Στις Σέρρες, σήμερα Δευτέρα 10-10-2022 και ώρα 12:00, συνήλθε σε έκτη τακτική συνεδρίαση για το 

ημερολογιακό έτος 2022, 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, Αναπληρωτής 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: 

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

Θέμα 1ο. Έγκριση του Πίνακα Μεταπτυχιακών Φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, κατά 
τον Κύκλο 2022-2023 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική 

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

φοίτησης, η Συντονιστική Επιτροπή συζητά την αποδελτίωση των δικαιολογητικών των υποψηφίων 
μεταπτυχιακών φοιτητών, την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της νομοθεσίας και την κατάταξη που 
προκύπτει, με βάση το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα των δύο τελευταίων χρόνων. Η Επιτροπή 
επισημαίνει ότι με βάση τις εγγραφές, που ανέρχονται σε δεκαπέντε (15), πρέπει να δοθεί απαλλαγή από 
τα τέλη φοίτησης στο 30% των εγγεγραμμένων, δηλαδή σε πέντε (5) φοιτητές, εφόσον αυτοί πληρούν τα 
κριτήρια του νόμου. 

Η Συντονιστική Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 

1. Το Νόμο 4957/2022 και ειδικότερα το άρθρο 86, που αναφέρεται στις διαδικασίες και τις 
προϋποθέσεις απαλλαγής των επιτυχόντων από τα τέλη φοίτησης. 

2. Την Υπουργική απόφαση 108990/Ζ1/16-9-2022 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αριθμ. 4899/τ.Β’/16-
9-2022, που ορίζει τα οικονομικά κριτήρια και τη διαδικασία απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης. 

3. Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 104375/ΖΙ, ΦΕΚ τ. Β΄ 4659/5-9-2022, που ορίζει το εθνικό διάμεσο 
διαθέσιμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν. 4957/2022 κατά το 



ακαδημαϊκό έτος 2022-23. 
4. Τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. στη Ρομποτική, ΦΕΚ τ. Β΄ 5754/10-12-2021 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 με 
αριθμό μητρώου 120, 121, 122, 118, 123 (Αναφέρονται ονομαστικά οι φοιτητές). 

 
Μελετώντας τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, η Συντονιστική Επιτροπή διαπιστώνει τα εξής: 
  
1. Κανένας από τους αιτούντες φοιτητές δεν πληροί την προϋπόθεση της νομοθεσίας για ελάχιστο 

βαθμό πτυχίου πρώτου Κύκλου Σπουδών μεγαλύτερο ή ίσο του 7,5. Συνεπώς, οι φοιτητές δεν 
δικαιούνται απαλλαγής ακόμη κι αν ικανοποιούνται τα οικονομικά κριτήρια που σχετίζονται με το 
ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα. 

 
Με βάση την παραπάνω διαπίστωση, η Συντονιστική Επιτροπή  
 

αποφασίζει 
 
Να εισηγηθεί προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ότι κανείς από τους αιτούντες φοιτητές δεν 

δικαιούται απαλλαγής. 
 
Η Συντονιστική Επιτροπή αναθέτει στον Διευθυντή κ. Ιωάννη Καλόμοιρο να διαβιβάσει την απόφαση 

στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. 

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

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

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Τα Μέλη της Συντ. Επιτροπής Ιδιότητα 

Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής 

 

Σταύρος Βολογιαννίδης 

 

Αναπλ. Καθηγητής,  

Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ 

 

 

  

Σπυρίδων Καζαρλής 

 

 

Καθηγητής 

 

 

 

 Αθανάσιος Νικολαΐδης Αναπλ. Καθηγητής 

 Ιωάννης Βουρβουλάκης Επικ. Καθηγητής 

 


