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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αύξηση ωραρίου υπάλληλων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δη-
μοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου» 
Ν. Μαγνησίας.

2 Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
με τίτλο «Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική  - 
Autonomous Systems and Robotics» του Τμή-
ματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

3 Τροποποιήσεις της υπ’ αρ. 947/691/16.7.2020 από-
φασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ,
η οποία δημοσιεύθηκε στο Β΄ 3531.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφαλμάτων στις υπ’ αρ. 1533 και 
1535/17.9.2020 αποφάσεις της Συγκλήτου του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β΄ 4355.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Αύξηση ωραρίου υπάλληλων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δη-

μοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου» 

Ν. Μαγνησίας.

Με την υπ’ αρ. 31/29.9.2020 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο 
Δήμου Ρήγα Φεραίου» Ν. Μαγνησίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του 
ν. 3852/2010, του άρθρου 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(Α΄ 47) όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 
του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 
(Α΄ 138), της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 87 
του ν.  4483/2019 (Α΄ 107), την υπ’ άρ. 13917/15.5.2017 
απόφαση του υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού 
Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) και την υπ’ αρ. 

37/30.7.2020 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. η οποία νομιμοποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 134297/19.8.2020 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλά-
δας περί ανανέωσης της σύμβασης εργασίας της Όλγας 
Κουτσιογγούλου έως 31.8.2020(Γ΄ 1315), αυξάνεται το 
ωράριο εργασίας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 31/29.9.2020 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δημοτικού Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου» Ν. 
Μαγνησίας της εργαζομένης με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 
Όλγας Κουτσιογγούλου του Κωνσταντίνου ΔΕ Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων στη δομή του παιδικού σταθμού Βε-
λεστίνου στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση 
Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής», από μερικής 
απασχόλησης σε πλήρες ωράριο.

(Αρ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού 
Νομικού Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου, με την οποία 
βεβαιώνεται ότι υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Νο-
μικού Προσώπου έτους 2020 και επομένων ετών οι απαι-
τούμενες πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών της 
μισθοδοσίας της παραπάνω υπαλλήλου: 205/25.9.2020).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας: 181102/12.10.2020).

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 20045/20/ΓΠ (2)
Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπου-

δών με τίτλο «Αυτόνομα Συστήματα και Ρομπο-

τική - Autonomous Systems and Robotics» του 

Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85 

του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 114).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β΄ 4334).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

5. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 2η/8.5.2020 συνεδρίασή της.

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 237/3.8.2020 συ-
νεδρίασή της.

7. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον ΚΑΕ 
4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος Σπουδών με τίτλο «Αυτόνομα Συστήματα 
και Ρομποτική» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλε-
πικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αυτόνο-
μα Συστήματα και Ρομποτική» σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηρι-
ωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, 
τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, υπολογιστικών εργαλείων, 
τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστη-
μονικό χώρο των Αυτόνομων Συστημάτων και της Ρο-
μποτικής με έμφαση στις αρχές λειτουργίας, στην μοντε-
λοποίηση και τον αυτόματο έλεγχο των αυτόνομων και 
ρομποτικών συστημάτων, στις επιμέρους επιστημονικές 
και τεχνολογικές περιοχές που ενισχύουν την αντίληψη 
και ευφυία αυτών, καθώς και στην ολοκλήρωσή τους ως 
πλήρως λειτουργικά αυτόνομα συστήματα.

Σκοποί του προγράμματος είναι:
• Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευ-

νας στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστη-
μονικές περιοχές των Αυτόνομων Συστημάτων και της 
Ρομποτικής.

• Η δημιουργία υψηλού επιπέδου επιστημόνων τε-
χνολογικής και θετικής εξειδίκευσης προς όφελος της 
παραγωγής και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.

• Η επιβράδυνση της εκροής Ελλήνων επιστημόνων 
προς το εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές στα Αυ-
τόνομα Συστήματα και την Ρομποτική, προς όφελος του 
κοινωνικού συνόλου και της Ελληνικής οικονομίας.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση εξειδικευμένης 

επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι από-
φοιτοι:

• Να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθε-
σης της υπάρχουσας γνώσης πάνω στο εξειδικευμένο 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

• Να αναπτύξουν τις απαραίτητες ειδικές δεξιότητες 
για τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, το σχεδια-
σμό και τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την αξιολόγη-
ση, ανάλυση, και ερμηνεία ερευνητικών αποτελεσμάτων.

• Να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και τις ειδικές 
δεξιότητες που απαιτούνται, τόσο για την επαγγελμα-
τική, όσο και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους 
σταδιοδρομία στις ανταγωνιστικές συνθήκες που δια-
μορφώνονται στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον 
αλλά και παγκοσμίως.

• Να αποκτήσουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση με 
σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που 
σχετίζονται με την σχεδίαση, ανάπτυξη και ολοκλήρωση 
αυτόνομων και ρομποτικών συστημάτων προς όφελος 
της Ελληνικής οικονομίας και παραγωγής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στα «Αυτόνομα Συστήματα και 
Ρομποτική - Master of Science in Autonomous Systems 
and Robotics».

Οι προϋποθέσεις για την απονομή του παραπάνω Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τις οργανωτικές 
λεπτομέρειες που αφορούν τη χρονική διάρκεια των 
σπουδών, το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ., τη λειτουργία του 
Π.Μ.Σ., τις εξετάσεις και τη βαθμολογία των φοιτητών, 
περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυ-
χιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με γνωστι-
κό αντικείμενο Μηχανικού, Πληροφορικής ή Θετικών 
Επιστημών.

2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ-
κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί 
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). Η αίτηση με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΔΟΑΤΑΠ από το Τμήμα 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 4547/2018 και ειδικότερα του άρθρου 101.

3. Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων θεωρείται 
απαραίτητη η γνώση της Ελληνικής γλώσσας που θα 
αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπου-
δών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελ-
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
Ελληνομάθειας από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή από 
εξέταση από ειδική επιτροπή που θα ορίζεται στο πλαί-
σιο του Π.Μ.Σ.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51235Τεύχος B’ 4670/22.10.2020

4. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοι-
τοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το 
πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους 
πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους 
απομένει η ορκωμοσία. Για τους υποψηφίους αυτής της 
περίπτωσης, η αξιολόγηση της αίτησης τους θα γίνει 
λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα μέσο όρο της ανα-
λυτικής βαθμολογίας που θα υποβάλλουν. Ο υποψήφιος 
που αξιολογείται με αυτήν την διαδικασία δεν έχει δικαί-
ωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση της αίτησης του αφού 
καταθέσει την τελική αναλυτική βαθμολογία, εφόσον 
αυτό γίνει μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της 
διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δια-
δικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους 
φορείς, γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προκύπτει 
από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: (α) Ελληνικό 
πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέ-
δου τουλάχιστον Β2, ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower 
Cambridge ή Michigan, κ.α. (β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό 
5,5 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι 
τέσσερα έτη πριν από την δημοσίευση της προκήρυξης, 
(γ) TOEFL με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει αποκτηθεί 
στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα έτη πριν από την 
δημοσίευση της προκήρυξης και (δ) πτυχίο από Αγγλό-
φωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Η 
επάρκεια της ξένης γλώσσας μπορεί να αποδεικνύεται 
και με εξετάσεις που θα ορίζονται από τη ΣΕ.

6. Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτι-
μώνται τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν 

από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέσα στις 
προβλεπόμενες προθεσμίες με το φάκελο της υποψηφι-
ότητας τους, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και την πρόταση 
της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής μετά από συνέντευξη 
των υποψηφίων.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

1. Το Π.Μ.Σ. στα «Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτι-
κή» είναι πλήρους παρακολούθησης. Η χρονική διάρ-
κεια σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα πρώτα δύο εξάμηνα (Α΄ και 
Β΄) αφιερώνονται στην παρακολούθηση τεσσάρων (4) 
μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το τρίτο (Γ΄) για τη συγ-
γραφή και εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας, στην 
οποία δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα (πιστωτικές μονάδες 
ολόκληρου εξαμήνου). Δικαίωμα για την παράδοση της 
Διπλωματικής Εργασίας θα έχουν οι απόφοιτοι μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. μπορεί, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την απόλυτη κρίση 
της μπορεί να επιτρέψει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 
να εγγραφούν υπό το καθεστώς μερικής παρακολούθη-
σης. Στην περίπτωση αυτή ο Φοιτητής μπορεί να ολο-
κληρώσει το Π.Μ.Σ. σε έξι (6) εξάμηνα. Στην περίπτωση 
της μερικής παρακολούθησης ο Φοιτητής θα έχει την 
υποχρέωση να παρακολουθήσει δύο (2) μαθήματα ανά 
εξάμηνο για τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα. Δικαίωμα 
για την παράδοση της Διπλωματικής Εργασίας θα έχουν 
οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των 
μαθημάτων.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οκτώ (8) 
μαθήματα εκ των οποίων τα έξι (6) υποχρεωτικά και τα δύο (2) επιλογής και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή Δι-
πλωματική Εργασία.

Τα μαθήματα κατά εξάμηνο στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης κατανέμονται ως ακολούθως:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1 ΜΠ11 - Ανάλυση Ρομποτικών Συστημάτων 7,5

2 ΜΠ12 - Ενσωματωμένα Συστήματα και Ψηφιακός Έλεγχος 7,5

3 ΜΠ13 - Μηχανική Όραση 7,5

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλογή ενός από τα δύο)

4 ΜΠ14 - Μοντελοποίηση και Δυναμική Συστημάτων 7,5

5 ΜΠ15 - Διαδίκτυο των Πραγμάτων 7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1 ΜΠ21 - Μη Επανδρωμένα Ρομποτικά Οχήματα 7,5

2 ΜΠ22 - Αισθητήρες και Σύνθεση Δεδομένων 7,5
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3 ΜΠ23 - Μηχανική Μάθηση για Αυτόνομα Συστήματα 7,5

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλογή ενός από τα δύο)

4 ΜΠ24 - Υπολογιστικές μέθοδοι και Προσομοίωση Ρομποτικών Συστημάτων 7,5

5 ΜΠ24 - Ευφυής Έλεγχος Συστημάτων 7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Master Thesis 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90 ECTS

Τα μαθήματα κατά εξάμηνο στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης κατανέμονται ως ακολούθως:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

1 ΜΠ11 - Ανάλυση Ρομποτικών Συστημάτων 7,5

2 ΜΠ12 - Ενσωματωμένα Συστήματα και Ψηφιακός Έλεγχος 7,5

ΣΥΝΟΛΟ 15

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

1 ΜΠ21 - Μη Επανδρωμένα Ρομποτικά Οχήματα 7,5

2 ΜΠ22 - Αισθητήρες και Σύνθεση Δεδομένων 7,5

ΣΥΝΟΛΟ 15

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

1 ΜΠ13 - Μηχανική Όραση 7,5

2
ΜΠ14 - Μοντελοποίηση και Δυναμική Συστημάτων

ή 
ΜΠ15 - Διαδίκτυο των Πραγμάτων

7,5

ΣΥΝΟΛΟ 15

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

1 ΜΠ23 - Μηχανική Μάθηση για Αυτόνομα Συστήματα 7,5

2
ΜΠ24 - Υπολογιστικές μέθοδοι και Προσομοίωση Ρομποτικών Συστημάτων

ή
ΜΠ25 - Ευφυής Έλεγχος Συστημάτων

7,5

ΣΥΝΟΛΟ 15
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Ε’ και ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πιστωτικές

Μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Master Thesis 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90 ECTS

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική Γλώσσα ή/και Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης Διπλωματικής 
Εργασίας είναι η Ελληνική ή/και Αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων κατ΄ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοι-
τητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε 
να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με το Π.Μ.Σ., 
εγγράφονται αυτόματα στο Π.Μ.Σ., χωρίς να εξεταστεί ο συνολικός αριθμός των εισακτέων.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. «Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική» θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025 ( για πέντε έτη από την έναρξη λειτουργίας 
του) με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και της υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 (Β΄ 4334) υπουργι-
κής απόφασης το 70% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας αφορά στα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ και το 
30% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 
των 60200,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως ακολούθως:

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1500,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 5400,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 1140,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 3000,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1000,00 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 21000,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 1500,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 0,00 €

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 6000,00 €

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, ορ-
γάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 1600,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%
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11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας για συγκεκριμένο 
σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις) 18060,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 60200,00 €
Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται από προέρχονται από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμ-

ματα και τα δίδακτρα των Μεταπτυχιακών φοιτητών κ.α.
ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟ
1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων 2000,00 €
2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 0,00 €
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου
Τομέα 0,00 €

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 0,00 €
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών
Οργανισμών 0,00 €

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 1500,00 €
7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 0,00 €
8. Τέλη Φοίτησης (Στο ΠΜΣ συμμετέχουν 30 φοιτητές. Εξ αυτών το 30%, ήτοι 30 x 30% = 9 απαλλάσσο-
νται από τέλη φοίτησης. Οι υπόλοιποι 21 φοιτητές θα πληρώσουν τέλη φοίτησης 2700 € ανά φοιτητή, 
ήτοι 21 x 2700 = 56.700 €)

56700,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 60200,00 €

Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 2000 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βόλος, 13 Oκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1280/711/24.9.2020 (3)
Τροποποιήσεις της υπ’ αρ. 947/691/16.7.2020  

(Β΄ 3531) απόφασης του Διοικητικού Συμβου-

λίου του ΕΟΠΥΥ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Περί συστάσεως του 

ΕΟΠΥΥ» (Α΄ 31).
2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό 

Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 38).

3. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.6049 (Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2019) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας περί διορισμού του Προ-
έδρου του ΕΟΠΥΥ.

4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 34 του 
ν. 4447/2016 (Α΄ 241).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4461/2017 
(Α΄ 38).

6. Τις διατάξεις της παρ. 1α. του άρθρου 95 του 
ν. 4472/2017 (Α΄ 74).

7. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31.10.2018 (Β΄ 
4898) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/
19.6.2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με πε-

ριεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας 
(ΕΟΠΥΥ)”» και ιδίως το άρθρο 55 αυτής..

8. Την υπ’ αρ. 484/462/18.4.2018 απόφαση του Δ.Σ.
ΕΟΠΥΥ με θέμα «Κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυν-
σης Στρατηγικού Σχεδιασμού περαιτέρω, με το νέο τμή-
μα Σχεδιασμού Παροχών, κοστολόγησης - τιμολόγησης 
Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμά-
των Ειδικής Διατροφής».

9. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η/700/οικ.25666/16.9.2020 
έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχε-
διασμού.

10. Την προφορική εισήγηση του Προϊστάμενου της 
ανωτέρω Διεύθυνσης.

11. Τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων και τη σύμ-
φωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό 
ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζει 
ομόφωνα:

1. Την έγκριση της αλλαγής τιμής αποζημίωσης 
του είδους με επωνυμία «ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ FORTA GRUA 
BIPEDESTACION» της υποκατηγορίας «Πρόσθετη Περί-
θαλψη / Ορθοπεδικά / ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩ-
ΣΗΣ (ΓΕΡΑΝΑΚΙ)» όπως αποτυπώνεται στον συνημμένο 
Πίνακα 1α.

2. Την εξαίρεση από την αποζημίωση των ειδών του 
συνημμένου Πίνακα 2α.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
Στις υπ’ αρ. 1533 και 1535/17.9.2020 αποφάσεις της Συ-

γκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β΄ 4355, διορθώνονται:

α) στη σελίδα 47509, στην α΄ στήλη, στον 12o στίχο 
εκ των κάτω

β) στη σελίδα 47511, στον 24o στίχο εκ των κάτω
γ) στη σελίδα 47512, στην α΄ στήλη, στον 4o στίχο εκ 

των κάτω και
δ) στη σελίδα 47514, στη β΄ στήλη, στον 25o στίχο 

εκ των άνω
το εσφαλμένο:
« (συνεδρίαση υπ’ αρ. 3026/2011 και 16-6-2020) »
στο ορθό:
« (συνεδρίαση υπ’ αρ. 3026/11 και 16-6-2020) ».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046702210200008*
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