
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και 
με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημε-
ρών, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις 
εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2018 για την εξυπηρέ-
τηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 
2018.

2 Αυτοδίκαιη κατάταξη υπαλλήλων του Δήμου Χαϊ-
δαρίου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου, στον κλάδο ΤΕ Μουσικών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4325/2015.

3 Επανίδρυση και τροποποίηση από το ακαδημαϊ-
κό έτος 2018-2019 της λειτουργίας Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμή-
ματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με 
τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευφυή 
Συστήματα και ΙοΤ» Master of Science in «M.Sc. 
in Computer and Systems Engineering - Smart 
Systems and Internet of Things».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 93655 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και 

με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, 

κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημε-

ρών, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις 

εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2018 για την εξυπη-

ρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 

έτους 2018.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 297/2010) «Νέα Αρχιτε-

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», και ειδικότερα 
τα άρθρα 6 και 280.

2. Του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ Α΄ 234/2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας».

3. Του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ Α΄ 7/1969) «Περί Δασικού 
Κώδικα».

4. Του ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289/1979) «Περί προστα-
σίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 
Χώρας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

5. Του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ Α΄ 102/1989) «Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - 
Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

6. Του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107/1997) «Διοίκηση, Ορ-
γάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

7. Του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ Α΄ 237/1998) «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

8. Του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297/2003) «Μισθολογι-
κές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
άρθρο 16.

9. Του ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄ 61/2011), άρθρο 21 
«Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική 
Υπηρεσία».

10. Του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 1234/2015) «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις», άρθρα 28 και 28Α΄όπως 
αυτά ισχύουν.

11. Του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ A΄ 176/2015) «Αποζημίωση 
για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - 
Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου», όπως ισχύει, άρθρο 20.

12. Την με αριθμ. 13912/15.5.2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του Βασιλείου 
Μιχελάκη του Πολυκάρπου ως Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» 
(ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26.5.2017).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Τη με αριθμ. 7166/17.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 148/25.1.2018) 
απόφασή μας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων 
μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσι-
ών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, 
τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2018».

14. Την με αριθμ. 169566/2590/27.4.2018 (ΦΕΚ Β΄ 
1578/ 8.5.2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθιέρωση υπερωριακής 
κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος 
Δασοπροστασίας 2018 και κατανομή πιστώσεων.

15. Την με αριθμ. 170306/2913/18.5.2018 εγκύκλιο 
οδηγιών της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. «Υλοποίηση 
του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2018» (ΑΔΑ: 
ΩΒ234653Π8-0Φ3).

16. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη για το τρέχον 
έτος μέχρι του συνολικού ποσού των «477.293,75» €, η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
έτους 2018, σύμφωνα με την ανωτέρω (14) σχετική.

17. Την ανάγκη προστασίας των δασικών εν γένει οικο-
συστημάτων από λαθροϋλοτομίες, καταπατήσεις και γε-
νικά δασικά ανομήματα καθώς και την πρόληψη δασικών 
πυρκαγιών, με τη συγκρότηση συνεργείων ελέγχου από 
τις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία «375» 
υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας για το 
έτος 2018 και για χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2018, με 
δαπάνη I) μέχρι του ποσού των «124.845,05» € για την 
παροχή υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές 
ώρες των εργασίμων ημερών και τα Σάββατα, II) μέχρι 
του ποσού των «57.003,72» € για την παροχή υπερωρι-
ακής εργασίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, 
και III) μέχρι του ποσού των «49.489,74» € για την παροχή 
εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρε-
ωτικής του προσωπικού που αναφέρεται στην με αριθμό 
7166/17.1.2018 απόφαση.

Β. Ορίζουμε για το ανωτέρω χρονικό διάστημα μέχρι 
31.12.2018 τις ώρες α) της υπερωριακής απασχόλησης 
σε «24.168» ώρες, από τις οποίες, «17.835» ώρες για απο-
γευματινή υπερωριακή εργασία και «6.333» ώρες για 
υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες και β) της εργασίας προς συμπλήρωση της εβδο-
μαδιαίας υποχρεωτικής σε «16.496» ώρες.

Γ. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών θα μετέχουν 
βάσει προγράμματος του προϊσταμένου της οικείας 
Δασικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζό-
μενα στην με αριθμό 169566/2590/27.4.2018 (ΦΕΚ Β΄ 
1578/8.5.2018) υπουργική απόφαση, στην με αριθμό 
170306/2913/18.5.2018 (ΑΔΑ: ΩΒ234653Π8-0Φ3) εγκύ-
κλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλ-
λοντος και τις εντολές της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Δ. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων επιτρέπεται η αυξομείωση των 
ανωτέρω πιστώσεων εντός των ορίων που τίθενται 
ανά Περιφέρεια με την 169566/2590/27.4.2018 (ΦΕΚ 
Β΄ 1578/8.5.2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Περιβάλλοντος και εντός του συνολικού ορίου των 
«477.293,75» €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 20 Ιουνίου 2018 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. οικ. 13008 (2)
Αυτοδίκαιη κατάταξη υπαλλήλων του Δήμου Χα-
ϊδαρίου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου, στον κλάδο ΤΕ Μουσικών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4325/2015.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/2010 τ.Α΄).
2. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 38639/29.10.2013 απόφαση 

Δημάρχου (ΦΕΚ 1409/Γ΄/2013) για την πρόσληψη δύο (2) 
ατόμων από 29.10.2013 (στις θέσεις δύο παραιτηθέντων 
υπαλλήλων), μία εκ των οποίων και η Τριανταφυλλίδη 
Αθανασία ως ΔΕ Μουσικοπαιδαγωγών με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποί-
ηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής», στους παιδικούς σταθμούς του 
Δήμου, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον το πρόγραμ-
μα συνεχιστεί, και το γεγονός ότι η σύμβαση της ανωτέ-
ρω ανανεώθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 29550/10.9.2014 
απόφαση Δημάρχου (ΦΕΚ 1569/Γ΄/2014) αναδρομικά 
από 1.9.2014 και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27778/30.9.2015 
απόφαση Δημάρχου (ΦΕΚ 1069/Γ΄/2015) αναδρομικά 
από 1.9.2015.

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40748/17.12.2014 απόφαση Δη-
μάρχου (ΦΕΚ 52/Γ΄/2015) για πρόσληψη επτά (7) υπαλ-
λήλων από 17.12.2014, μια εκ των οποίων και η Τζαμιάν 
Νατάσσα ως ΔΕ Μουσικών, με σύμβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του 
προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελ-
ματικής Ζωής», στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, με 
δυνατότητα ανανέωσης εφόσον το πρόγραμμα συνεχι-
στεί, και το γεγονός ότι η σύμβαση της ανωτέρω ανανε-
ώθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27779/30.9.2015 απόφαση 
Δημάρχου (ΦΕΚ 1068/Γ΄/2015) αναδρομικά από 1.9.2015.

4. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του 
ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) όπου αναφέρει: «Η 
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο γ΄ του 
ν. 3687/2008 (Α΄ 71) εφαρμόζεται και στους μουσικούς 
των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών. 
Προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ, στον 
οποίο κατατάσσονται αυτοδικαίως οι μουσικοί των Ο.Τ.Α. 
α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, με πράξη 
του οικείου δημάρχου, είναι πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής 
ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτι-
κού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικό-
τητας του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2158/1993 (Α΄ 109) ή 
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πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απο-
λυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου την ημεδαπής 
ή ισότιμο της αλλοδαπής».

5. Την 27/2015 (27404/31.7.2015) εγκύκλιο του Υπ. 
Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης «Θέματα προ-
σωπικού αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4325/2015» περί αυτοδίκαιης κατά-
ταξης στον κλάδο ΤΕ Μουσικών από την έναρξη ισχύος 
του νόμου ήτοι από 11.5.2015.

6. Το υπ’ αριθμ. 28436/11.8.2015 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με 
θέμα: «Αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών των ΟΤΑ 
και των νομικών προσώπων αυτών με τις διατάξεις της 
παρ. 8 αρθ. 26 του ν. 4325/2015, που απασχολούνται με 
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου και μίσθωσης έργου».

7. Την αριθμ. 13680/20.4.2016 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ 
με θέμα: «Κατάταξη Μουσικών στην ΤΕ εκπαιδευτική 
βαθμίδα, με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 26 του 
ν. 4325/2015».

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26017/29.9.2016 απόφαση 
Δημάρχου (ΦΕΚ 1033/Γ΄/2016), με την οποία ανανεώ-
θηκαν αναδρομικά από 1.9.2016, μεταξύ άλλων και οι 
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου των δυο (2) ανωτέρω υπαλλήλων έως 31.8.2017 για 
την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρ-
μόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με δυ-
νατότητα ανανέωσης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί 
και κατατάχθηκαν παράλληλα αυτοδίκαια σε θέσεις ΤΕ 
Μουσικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρ-

θρου 26 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015), καθώς 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις που αναλυτικότερα ανα-
φέρονται σε αυτές.

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24341/1.9.2017 απόφαση Δη-
μάρχου (ΦΕΚ 1046/Γ΄/2017) με την οποία ανανεώθηκαν 
αναδρομικά από 1.9.2017, μεταξύ άλλων και οι συμβά-
σεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των 
δυο (2) ανωτέρω υπαλλήλων έως 31.8.2018, για την υλο-
ποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», με δυνατότη-
τα ανανέωσης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί.

10. Τους υπηρεσιακούς φακέλους, τους τίτλους σπου-
δών και τον έλεγχο νομιμότητάς τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014.

11. Την με αριθμ. πρωτ. 31279/16.11.2016 αίτηση 
της Τζαμιάν Νατάσσας και την με αριθμ. πρωτ. 31280/
16.11.2016 αίτηση της Τριανταφυλλίδη Αθανασίας, για 
την αναδρομική μετατροπή των συμβάσεων τους από 
ΔΕ σε ΤΕ Μουσικών από την ψήφιση του ν. 4325/2015 
και την καταβολή ανάλογων μισθολογικών διαφορών.

12. Το με αριθμ. πρωτ. 34659/23.12.2016 ερώτημα 
της υπηρεσίας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ατ-
τικής και την με αριθμ. πρωτ. 110868/40179/10.10.2017 
απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο 
ανωτέρω ερώτημα, αποφασίζουμε:

Την αυτοδίκαιη κατάταξη στον κλάδο ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ, 
των κάτωθι υπαλλήλων του Δήμου με σχέση εργασίας 
Ι.Δ.Ο.Χ., αναδρομικά από 11.5.2015 (ημερομηνία δημο-
σίευσης του ν. 4325/2015), σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο ανωτέρω εισηγητικό, ως εξής:

A/A ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
2 ΝΑΤΑΣΣΑ ΤΖΑΜΙΑΝ ΝΑΜΠΙΛ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Από την ανωτέρω αναδρομική αυτοδίκαιη κατάταξη, θα προκληθεί δαπάνη η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 
60.6041.0001 και 60.6054.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χαϊδάρι, 20 Ιουνίου 2018 

Ο Δήμαρχος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

Ι

Αριθμ. 3805 (3)
Επανίδρυση και τροποποίηση από το ακαδημαϊ-
κό έτος 2018-2019 της λειτουργίας Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμή-
ματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
με τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευ-
φυή Συστήματα και ΙοΤ» Master of Science in 
«M.Sc. in Computer and Systems Engineering - 
Smart Systems and Internet of Things».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(συνεδρίαση 10/26.4.2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-

τουργία, διασφάλιση της ποιότητας σπουδών και διε-

θνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε, και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, και 
το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 32 και 85 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) « Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 34 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) σχετικά με 
τη διοργάνωση και ολοκλήρωση Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύστημα 
μεταφορά και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - πα-
ράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, και 4 του ν. 3861/2010 
(Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
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ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254) 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

6. Το π.δ. 83/2013 (Α΄ 123) «Μετονομασία Τ.Ε.Ι. Λάρισας 
σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - 
Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» 
και το π.δ. 127/2013 (Α’190) «Τροποποίηση και συμπλή-
ρωση των π.δ. ...., 83/2013 (Α΄ 123)....».

7. Την αριθμ. 216772/Ζ1 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/
12.12.2017) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

8. Την υπ’ αριθμ. 1149/2.6.2016, Έκθεση Εξωτερικής 
Αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας από την Α.ΔΙ.Π..

9. Τον Ενιαίο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Προγραμμά-
των του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας που εγκρίθηκε από τη Συνέλευ-
ση Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Λάρισας με απόφασή της 
που καταγράφηκε στο υπ’ αριθμ. 1/12.2.2009 πρακτικό 
της, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το υπ’ αριθμ. 160/21.3.2018 (θέμα 3ο) πρακτικό της 
συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Τ.Ε. «Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 
με τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευφυή Συ-
στήματα και IoT».

11. Το υπ’ αριθμ. 03/19.4.2018 πρακτικό της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας για τον 
Έλεγχο πληρότητας των εισηγήσεων των συνελεύσεων 
των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας για την ίδρυση/επα-
νίδρυση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων και περαιτέρω υποβολή αυτών 
στη Σύγκλητο του Ιδρύματος προς έγκριση.

12. Την υπ’ αριθμ. 4380/24.6.2015 (ΦΕΚ 2507/τ.Β΄/
12.8.2015), απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
σχετικά με την έγκριση της λειτουργίας του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Τμήμα Μηχα-
νικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρ-
μογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, με τίτλο 
«Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευφυή Συστήματα και 
ΙοΤ (Master of Science in «Μ.Sc.in Computer and Systems 
Engineering - Smart Systems and Internet of Things)».

13. Την υπ’ αριθμ. 3254/12.6.2017 (ΦΕΚ 2184/τ.Β΄/
27.6.2017) απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
σχετικά με την τροποποίηση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής Τ.Ε. με τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Συστη-
μάτων - Ευφυή Συστήματα και IoT» (Master of Science 
in «Μ.Sc.in Computer and Systems Engineering - Smart 
Systems and Internet of Things)», που εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 4380/12.7.2016 απόφαση του Προέδρου του 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2507/
τ.Β΄/12.8.2016.

14. Την υπ’ αριθμ. 201651/Ζ1/21.11.2017 (ΦΕΚ 627/
28.11.2017/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνε-
ται η εκλογή του Ξενοφώντα Σπηλιώτη του Δημητρί-
ου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας.

15. Την υπ’ αριθμ. 7430/20.12.2017 (ΑΔΑ: Ψ77Ν46914Κ-
4ΙΟ) απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με 
θέμα «Συγκρότηση της Συγκλήτου του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας, όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1176/27.2.2018 (ΑΔΑ: 
ΩΗΧΒ46914Κ-Ι0Θ) και 1323/6.3.2018 (ΑΔΑ: ΨΕ0Σ46914Κ-
ΑΘΜ), αποφάσεις.

16. Το υπ’ αριθμ. 10/26.4.2018, πρακτικό της Συγκλή-
του του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (θέμα 14ο), επανίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με τίτ-
λο «Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.)., του Τμήματος Μηχανικών Πληροφο-
ρικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας, με τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - 
Ευφυή Συστήματα και IoT (Master of Science in «Μ.Sc.
in Computer and Systems Engineering - Smart Systems 
and Internet of Things).

17. Το υπ’ αριθμ. 102622/Ζ1/21.6.2018 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμ-
φωνα με το οποίο δεν προκύπτει ζήτημα αναπομπής της 
απόφασης ίδρυσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι..

18. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο Οργανι-
σμός του Ιδρύματος.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

την επανίδρυση και τροποποίηση από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 της λειτουργίας Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμο-
γών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Συ-
στημάτων - Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ» Master of Science 
in «M.Sc. in Computer and Systems Engineering - Smart 
Systems and Internet of Things».

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα 
τη Λάρισα οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊ-
κό έτος 2016-2017, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο 
«Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευφυή Συστήματα 
και ΙοΤ» Master of Science in Computer and Systems 
Engineering - Smart Systems and Internet of Things», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο και σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
«Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευφυή Συστήματα 
και ΙοΤ» Master of Science in «M.Sc.in Computer and 
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Systems Engineering - Smart Systems and Internet of 
Things», είναι:

• Η δημιουργία και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου 
εξειδικευμένων και ικανών στελεχών βιομηχανιών, επι-
χειρήσεων και υπηρεσιών, αλλά και επιχειρηματιών και 
ερευνητών μηχανικών εξειδικευμένων στις σύγχρονες 
και εξελισσόμενες τεχνολογίες Μηχανικής Η/Υ και Ευ-
φυών Συστημάτων Αυτοματισμών και Μετρήσεων, εν-
σωματωμένων συστημάτων, ΙοΤ κ.α., και την εφαρμογή 
τους στη σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 
στην παραγωγή σε εφαρμογές όπως Πληροφορική, Δί-
κτυα, Αυτοματισμούς, Μετρήσεις, Επεξεργασία Σήματος, 
Ήχου και Εικόνας, Ενσωματωμένα Συστήματα, Ρομπο-
τική, Μηχανοτρονική, Ευφυή Δίκτυα, ΙοΤ (Internet of 
Things), Ασφάλεια Δικτύων, Φανταστική και Επαυξημένη 
Πραγματικότητα, Τεχνητή Όραση, Διαχείριση Δεδομέ-
νων, κ.λπ. σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές των 
συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές 
ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικει-
μένων του πρώτου κύκλου σπουδών των αντίστοιχων 
Τμημάτων την εξειδίκευση των πτυχιούχων.

• H προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών 
για απασχόληση σε αναπτυξιακούς φορείς και τομείς του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

• H προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικεί-
μενο του προγράμματος, καθώς και η ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών 
και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

• Την προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδα-
κτορικού επιπέδου.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχο-
λής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με 
έδρα τη Λάρισα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ει-
δίκευσης (Μ.Δ.Ε) με τίτλο: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο 
«Μηχανικών Η/Y και Συστημάτων - Ευφυή Συστήματα 
και ΙοΤ» (Master of Science in Computer and Systems 
Engineering - Smart Systems and Internet of Things»).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Υποψηφίων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευφυή Συστή-
ματα και ΙοΤ» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Τ.Ε. απευθύνεται σε Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων 
και Τ.Ε.Ι.) κυρίως σε αποφοίτους Τμημάτων Πληροφο-
ρικής, Υπολογιστών, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας ή 
συναφούς ειδικότητας.

Με αιτιολογημένη απόφαση της Σ.Ε. η οποία βασίζεται 
στην ειδικότητα Πτυχίου και στην Αναλυτική Βαθμολο-
γία των υποψηφίων, μπορούν να καθοριστούν ένα ή 
περισσότερα Μαθήματα Προπτυχιακού Επιπέδου από 
το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος για υποχρεωτική 
παρακολούθηση και εξέταση από τους υποψηφίους. Το 
σύνολο των προαπαιτούμενων μαθημάτων δεν υπερ-

βαίνει τα τρία (3) μαθήματα και η παρακολούθηση τους 
δύναται να καλύπτει ένα πρόσθετο, Προκαταρκτικό Εξά-
μηνο Διδασκαλίας. Η παρακολούθηση των προαπαιτού-
μενων μαθημάτων δεν προκαλεί αύξηση των διδάκτρων.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζε-
ται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για ΠΜΣ φοιτητές 
Πλήρους Φοίτησης. Το 3ο εξάμηνο προσφέρεται για την 
εκπόνηση της επιτυχούς υποστήριξης και αξιολόγησης 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος 
επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών με 
δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτη-
τές, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για μη εργαζόμενους 
φοιτητές, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει το διπλά-
σιο της ανωτέρω διάρκειας φοίτησης. Παρέχεται και η 
δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών και 
της φοιτητικής ιδιότητας, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) 
συνεχόμενα εξάμηνα και που δεν προσμετρώνται στην 
προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτη-
τές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μα-
θημάτων, με φυσική παρουσία ή απομακρυσμένα (και με 
ειδική αιτιολόγηση γενικότερη και ανά ΠΜΣ φοιτητή, μέ-
χρι του ποσοστού του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), με 
χρήση κατάλληλης εγκεκριμένης, πλατφόρμας σύγχρο-
νης τηλε-εκπαίδευσης, καθώς και συμμετοχή στο σύνολο 
των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Οι φοιτητές μερικής φοίτησης υποχρεούνται να δηλώ-
σουν στο 1ο και 3ο εξάμηνο τα μαθήματα του 1ου εξα-
μήνου της πλήρους φοίτησης και στο 2ο και 4ο εξάμηνο 
τα μαθήματα του 2oυ εξαμήνου της πλήρους φοίτησης.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ει-
δίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) 
πιστωτικές μονάδες οι οποίες ισομερώς κατανέμονται 
στα τρία εξάμηνα σπουδών καθώς και η επιτυχής εξέ-
ταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος και της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει συνο-
λικά δέκα (10) μαθήματα, όσα και ο συνολικός αριθμός 
των μεταπτυχιακών μαθημάτων που ανέρχεται σε δέκα 
(10) που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μο-
νάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα και είναι 
όλα υποχρεωτικά.

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες 
(ECTS) και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντι-
στοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Ως γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωμα-
τικής εργασίας, ορίζεται η Ελληνική ή / και η Αγγλική. Σε 
περίπτωση συμμετοχής αλλοδαπών φοιτητών χρησιμο-
ποιείται η Αγγλική ή συνδυασμός των ανωτέρω γλωσσών 
και λαμβάνονται πρόνοιες για την αξιόπιστη, ισοδύναμη 
και παράλληλη παρακολούθηση των ομιλούντων την 
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Ελληνική και των αλλοδαπών ΠΜΣ φοιτητών. Οι σημει-
ώσεις, υλικό του ΠΜΣ, κ.λπ. διατίθενται στην Ελληνική 
και Αγγλική.

Τα διδασκόμενα μαθήματα του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανά εξάμηνο σπουδών 
είναι τα εξής:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ 
ΦΟΡΤΟΣ (ΩΡΕΣ 
ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

Α1 Ενσωματωμένα Συστήματα και Αρχιτεκτονική Συστημάτων
(Systems Architecture and Embedded Systems)

6 3

A2 Προγραμματισμός Κινητών Συστημάτων,
(Mobile Systems & Web Programming)

6 3

A3 Δίκτυα Υπολογιστών και Αισθητήρων -
Δίκτυα σε ΙοΤ Περιβάλλον (Computer and Sensor Networks, Networks and 
IoT)

6 3

Α4 Αισθητήρες - Συστήματα Μετρήσεων και Επεξεργασία Σήματος
(Sensors, Instrumentation and Signal
Processing)

6 3

Α5 – Εισαγωγή σε ΙοΤ - Πλατφόρμες
(Introduction to Internet of Things - Platforms)

6 3

ΣΥΝΟΛΟ 30 15

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ 
ΦΟΡΤΟΣ (ΩΡΕΣ 
ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

B1 Έλεγχος με Η/Υ - Ρομποτική, Αυτόνομα Οχήματα, Μηχανοτρονική
(Computer Control, - Robotics, Autonomous Machines and Mechatronics)

6 3

B2 Σύγχρονη Πληροφορική για ΙοΤ Τεχνολογία
(ΙοΤ Informatics)

6 3

B3 Δίκτυα - Ασφάλεια Δικτύων σε ΙοΤ Περιβάλλον
(Computer Networks - Networks Security in IoT)

6 3

B4 Επεξεργασία Εικόνας - Τεχνητή Όραση,
Φανταστική και Επαυξημένη Πραγματικότητα
(Image Processing - Machine Vision, Virtual and Augmented Reality)

6 3

B5 Εφαρμογές IoT
(IoT Applications, Internet of Things)

6 3

ΣΥΝΟΛΟ 30 15

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ EΡΓΑΣΙΑ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

B5 Διπλωματική Εργασία 30

Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου και συνολικά του ΠΜΣ είναι ανεξάρτητα, τμηματικά και δεν είναι προαπαιτούμενα 
το ένα του άλλου στο ίδιο ή σε διαφορετικό εξάμηνο. Αυτό διασφαλίζεται κυρίως με το Περιεχόμενο Σπουδών και 
δευτερευόντως με την ευθύνη και επιμέλεια των διδασκόντων. Η ανεξαρτησία των μαθημάτων είναι αντικειμενική 
αλλά και ικανοποιεί τόσο τις ανάγκες διακοπής φοίτησης όσο και εισαγωγής υποψηφίων φοιτητών τον Σεπτέμβριο 
ή Φεβρουάριο με ευέλικτη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος σπουδών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανέρχεται 
έως 30 άτομα ανά πρόγραμμα, που προσαυξάνεται κατά τον αριθμό των ΠΜΣ φοιτητές με Δωρεάν φοίτηση λόγω 
απαλλαγής με εισοδηματικά κριτήρια, μέχρι τον αριθμό 40 άτομα συνολικά ανά πρόγραμμα.
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Κάθε υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.), ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα κριτήρια, δύο (2) υπότροφοι που πέτυχαν σε σχετικό δια-
γωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού για το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και ένας (1) που έχει λάβει την υψηλότερη βαθμολογία κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ή άλλου 
Α.Ε.Ι., Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, επισκέπτες καθηγητές, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων επιστημονική επάρκεια στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, με ανάλογο ερευνητικό 
και δημοσιευμένο έργο, και σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας 
και έρευνας, τα εργαστήρια και ο συνεχώς ανανεωμένος εξοπλισμός του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα και τις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σύμφωνα 
με το άρθρο 32, παρ. 8 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

1. Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανά πρόγραμμα σπουδών και με 
έως τριάντα (30) φοιτητές υπολογίζεται έως 96.000 €, και αναλύεται ως εξής:

Π.Μ.Σ: «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευφυή Συστήματα και IoT»

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ

1. Προϋπολογισμός Α.Ε.Ι. και Συνεργαζόμενων Φορέων 0,00 € 0,00 €

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 0,00 € 0,00 €

3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα 0,00 € 0,00 €

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 0,00 € 0,00 €

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

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 0,00 € 0,00 €

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 0,00 € 0,00 €

8. Τέλη Φοίτησης (Αιτιολογημένες Περιπτώσεις) 32.000,00 € 160.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 32.000,00 € 160.000,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 500,00 € 2.500,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.000,00 € 5.000,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 500,00 € 2.500,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 1.000,00 € 5.000,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0,00 € 0,00 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

9.000,00 € 45.000,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην ορ-
γάνωση του ΠΜΣ

9.000,00 € 45.000,00 €
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8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 0,00 € 0,00 €

9 Κόστος διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης 1.000,00 € 5.000,00 €

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαι-
δευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.

400,00 € 2.000,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (= 30% Τελών Φοίτησης) 9.600,00 € 48.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 32.000,00 € 160.000,00 €

και αναπροσαρμόζεται αναλογικά μέχρι το προσερχόμενο ανά εξάμηνο, ανά έτος και κύκλο σπουδών, αριθμό 
ΠΜΣ φοιτητών.

Στον προϋπολογισμό του ΠΜΣ έχει συνυπολογιστεί η απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης το 30% των φοιτητών επί 
του συνολικού αριθμού των επιλεχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών σε κάθε κύκλο σπουδών του ΠΜΣ που ορίζει 
η σχετική διάταξη του ν. 4485/2017 (άρθρο 35, παρ. 2).

Άρθρο 12
Πόροι - χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.

4. Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται ως εξής:
α) Εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα του προγράμματος τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες διδα-

σκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης 
υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις 
τους.

β) Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη 
των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας, το οποίο αντιστοιχεί στο μέγιστο αριθμό φοιτητών τριάντα (30), και θα ανα-
προσαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών που επιλέγεται σε κάθε πρόγραμμα σπουδών.

2. Οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) θα είναι κυρίως τα δίδακτρα 
ή τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, χορηγίες, δωρεές και άλλες πηγές σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄), αιτιολογημένα αφού τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται 
από τις όποιες πηγές χρηματοδότησης.

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 27 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02029332007180008*
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