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7 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με τίτλο «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος».

2

Eπανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.)., του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με τίτλο «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές
Εφαρμογές».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3802
(1)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με τίτλο «Σύγχρονες
Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(συνεδρ. 10/26-04-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας σπουδών και διεθνοποίηση 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 ΣΠΟΥΔΩΝ» 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 Μεταπτυχιακών Σπουδών.
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύστημα
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μεταφορά και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - παράρτημα 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
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 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 συμπλήρωση 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 προϋπολογισμού και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 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 Προγραμμάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Λάρισας με απόφαση
που καταγράφηκε στο υπ’ αριθμ. 1/12.2.2009 πρακτικό,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το υπ’ αριθμ. 89/14.3.2018 (θέμα 3ο) πρακτικό της
προσωρινής συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) με θέμα: « Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα) της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με τίτλο «Σύγχρονες
Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος».
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/επανίδρυση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) των τμημάτων και περαιτέρω υποβολή αυτών
στη Σύγκλητο του ιδρύματος προς έγκριση.
12. Την υπ’ αριθμ. 3864/24.6.2015 (ΦΕΚ 1449/τ.Β΄/
10.7.2015), απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
σχετικά με την έγκριση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Τμήμα
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Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, με
τίτλο «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος».
13. 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 διαπιστώνεται η εκλογή του Ξενοφώντα Σπηλιώτη του Δημητρίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως Πρύτανη του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας.
14. Την υπ’ αριθμ. 7430/20.12.2017 (ΑΔΑ: Ψ77Ν46914Κ4ΙΟ) απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με
θέμα «Συγκρότηση της Συγκλήτου του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1176/27.2.2018 (ΑΔΑ:
ΩΗΧΒ46914Κ-Ι0Θ) και 1323/6.3.2018 (ΑΔΑ: ΨΕ0Σ46914ΚΑΘΜ), αποφάσεις.
15. Το υπ’ αριθμ. 10/26.4.2018 πρακτικό της Συγκλήτου
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (θέμα 14ο) επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τη Λάρισα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με τίτλο «Σύγχρονες
Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος».
16. Το υπ’ αριθμ. 2318/27.4.2018 έγγραφο με το οποίο
διαβιβάστηκαν στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την ίδρυση - επανίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32
παρ. 6 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
17. Το υπ’ αριθμ. 102622/Ζ1/21.6.2018 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο δεν προκύπτει ζήτημα αναπομπής
της απόφασης ίδρυσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 6 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
18. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο οργανισμός του ιδρύματος.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.)., του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Τ.Ε. ( Λάρισα) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με τίτλο «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων
Διαχείρισης Περιβάλλοντος».
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τη Λάρισα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας υλοποιεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Τεχνολογίες
Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος», σύμφωνα με το
υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1449/10.7.2015, τις ισχύουσες διατάξεις: α) του ν. 3685/2008, (β) του ν. 4009/2011, (γ) του
ν. 3374/2005, (δ) του ν. 4301/2014 (Άρθρο 34) και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017 τ.Α΄) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων
Διαχείρισης Περιβάλλοντος» είναι η εμβάθυνση στην
επιστήμη των Σύγχρονων Τεχνολογιών Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ περιλαμβάνει τεχνολογίες διαχείρισης
του εδαφικού, του υδάτινου φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος, καθώς και του οδικού περιβάλλοντος,
με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
Σκοπός είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης
και εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου
στον τομέα των Τεχνικών Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες μελέτης, κατασκευής, διερεύνησης, πρόβλεψης,
προστασίας και ανάπτυξης με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας. Οι κυριότεροι στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
• H παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.
• Η εξειδίκευση επιστημόνων σε σύγχρονες τεχνολογίες προστασίας του περιβάλλοντος και μεθοδολογίες
αειφορικής διαχείρισής του.
• Η παροχή γνώσης και κατάλληλων εφοδίων στους
αποφοίτους του Π.Μ.Σ. ώστε είτε να στελεχώσουν αποτελεσματικά τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα είτε να
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικού
διπλώματος.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με
έδρα τη Λάρισα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος» (MSc in Advanced Environmental
Management Technologies in Engineering Works).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
Ο κύριος σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του
ΠΜΣ είναι να δώσει τη δυνατότητα παρακολούθησης
μεταπτυχιακών σπουδών στο αντικείμενο των τεχνικών
έργων διαχείρισης του περιβάλλοντος στην περιοχή της
κεντρικής Ελλάδας, πρωταρχικώς στους αποφοίτους του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και ακολούθως
στους αποφοίτους άλλων Τμημάτων Μηχανικών και
Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.,
διπλωματούχοι των Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι
των Σχολών Επιστημών του Περιβάλλοντος, απόφοιτοι
άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., Τμημάτων Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
και Πανεπιστημίων συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
απόφοιτοι ομοταγών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών γνωστικών αντικειμένων, πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. με πενταετή (5) εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό
αντικείμενο των «Έργων διαχείρισης περιβάλλοντος» και
πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που κατά περίπτωση κρίνονται συναφείς από την
αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
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Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. παρέχει αναλυτικότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις
και την διαδικασία επιλογής των εισακτέων στο Π.Μ.Σ..
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε δύο (2)
ακαδημαϊκά εξάμηνα, ένα πλήρες ημερολογιακό έτος,
έναρξη 1η Οκτωβρίου και λήξη 30 Σεπτεμβρίου, όπου
περιλαμβάνεται και η εκπόνηση, υποβολή και κρίση της
υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις η ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας
μπορεί να παραταθεί κατά ένα ακόμη εξάμηνο σπουδών,
μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης και παρέχεται
η δυνατότητα προσωρινής αναστολής της φοίτησης των
σπουδών, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα
Α΄ Εξάμηνο
α/α
1
2
3
4
5
6

Κωδικός
Μαθήματος
Μ1
Μ2
Μ3
Μ4
Μ5
Μ6
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εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη
διάρκεια κανονικής φοίτησης Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. παρέχει αναλυτικότερες πληροφορίες για τον ανώτατο επιτρεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών καθώς και τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία αναστολής της φοίτησης στο Π.Μ.Σ..
Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών, γλώσσα διδασκαλίας
και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος, καθώς και
η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μεταπτυχιακών μαθημάτων ανέρχεται σε δέκα (10) και είναι όλα υποχρεωτικά. Ανά εξάμηνο σπουδών τα μαθήματα είναι τα εξής:

Μάθημα
Υλικά Τεχνικών Έργων και Προστασία Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική Διαχείριση Φυσικών Υδατορρευμάτων
Προχωρημένη Υδρολογία
Ερευνητική Μεθοδολογία
Περιβαλλοντική Γεωτεχνική
Εναρμόνιση Οδικών Υποδομών στο Περιβάλλον
Σύνολο

Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)
6
4
6
4
6
4
30

Β΄ Εξάμηνο
α/α
1
2
3
4
5

Κωδικός
Μαθήματος
Μ7
Μ8
Μ9
Μ10
Μ11

Μάθημα
Αντιπλημμυρική Προστασία και Αειφόρος Ανάπτυξη
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Προηγμένες μέθοδοι διαχείρισης υγρών και αέριων αποβλήτων
Προχωρημένη Γεωτεχνική - Προσομοιώσεις
Διπλωματική Εργασία
Σύνολο

Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)
6
4
6
4
10
30

Στο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ αντιστοιχούν συνολικά 60 πιστωτικές μονάδες.
Η γλώσσα διδασκαλίας στο Π.Μ.Σ. και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος σπουδών στο Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε τριάντα (30) άτομα ανά πρόγραμμα.
Καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ., ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα κριτήρια, ένας (1) υπότροφος του Ι.Κ.Υ. που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών
εσωτερικού για το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ένας (1) υπότροφος του
προγράμματος υποτροφιών «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού
Κράτους. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν
ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., εφόσον δεν θίγονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο 8
Εκπαιδευτικό προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ή άλλων Τ.Ε.Ι., μέλη
Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με
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εξειδικευμένες γνώσεις ή επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς κάθε κατηγορία
διδασκόντων που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. προέρχονται σε ποσοστό μεγαλύτερο
του 70% από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τη Λάρισα και είναι όλοι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. με βάση τις απαιτήσεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Οι υποδομές του Π.Μ.Σ.-ΣΤΕΔΠ περιλαμβάνουν:
• Κτιριακές υποδομές. Το Π.Μ.Σ. στεγάζεται και χρησιμοποιεί τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας, στο οποίο ανήκει.
• Απαιτούμενα εργαστήρια. Για τον ίδιο λόγο, το Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιεί τα εργαστήρια του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας.
• Λοιπός τεχνολογικός εξοπλισμός. Περιλαμβάνει υπολογιστές, εποπτικά μέσα, φωτοτυπικά μηχανήματα, κ.λπ.
Θα χρησιμοποιούνται τα μέσα που διαθέτει το Τμήμα και το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
• Βιβλιοθήκη. Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ.-ΣΤΕΔΠ θα χρησιμοποιούν τα βιβλία, τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίας
της κεντρικής βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας καθώς και της βιβλιοθήκης του Π.Μ.Σ. που λειτουργεί στο Τμήμα.
Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Π.Μ.Σ. χρησιμοποιούνται οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο
εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.
Επίσης, στο οικείο Ίδρυμα λειτουργεί βιβλιοθήκη με πλούσια συλλογή ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων στο
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. που ανανεώνεται και εμπλουτίζεται κατ’ έτος με μέριμνα του διδακτικού προσωπικού του Π.Μ.Σ. και του οικείου Τμήματος.
Ειδικότερα, η υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα
τη Λάρισα περιλαμβάνει τρεις αίθουσες διδασκαλίας, ένα αμφιθέατρο, τρία θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια
(Πίνακας 1) και δώδεκα εξοπλισμένα εργαστήρια τα οποία αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα 2.
Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. διεξάγεται αποκλειστικά στην αίθουσα ΑΙ του Τμήματος. Η αίθουσα
είναι εξοπλισμένη με υπολογιστή και μηχάνημα προβολής, και διαθέτει σύνδεση WiFi στο διαδίκτυο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Πίνακας 1: Θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
με έδρα τη Λάρισα
Α/Α

Ερευνητικό εργαστήριο

ΦΕΚ λειτουργίας

1

Χημικής Τεχνολογίας, Επιστήμης και Μηχανικής Συμπεριφοράς Υλικών
ΤΟΜΕΑΣ Α: ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ Β: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ Γ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

2

Τεχνολογίας Υδραυλικών Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και Διαχείρισης Υδατικών
873/19.5.2015
Πόρων

3

Ελέγχου Ποιότητας Ύδατος και Περιβάλλοντος

1046/4.6.2015

873/19.5.2015

Πίνακας 2: Εργαστήρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα
Α/Α

Ονομασία Εργαστηρίου

τ.μ.

Θέσεις

Κτίριο

Όροφος

1

Εργαστήριο Αντοχής Υλικών

144.67

25

11

Ισόγειο

2

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

174.53

25

11

Ισόγειο

3

Εργαστήριο Σκυροδέματος

234.58

25

11

Ισόγειο

4

Εργαστήριο Οδοποιίας-Ασφαλτικών

92.40

25

11

Ισόγειο

5

Εργαστήριο Πολυμέσων

100.46

35

11

Ισόγειο

6

Εργαστήριο Βραχομηχανικής

76.13

25

11

Ισόγειο

7

Εργαστήριο Τοπογραφίας

114.75

25

11

1ος
όροφος

8

Εργαστήριο Υδραυλικής

402.50

25

11

Ισόγειο

9

Εργαστήριο Υδροδυναμικών Έργων

155.76

25

11

Ισόγειο

10 Εργαστήριο Δομικών Υλικών

14.87

20

4

1ος
όροφος

11 Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας

79.51

25

4

1ος
όροφος
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12 Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Νερού

99.87

40499

25

4

Ισόγειο

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων των
ν. 4009/2011 και 4485/2017, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οπότε και θα αξιολογηθεί εκ νέου η δυνατότητα
συνέχισης της λειτουργίας του.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Η κύρια πηγή εσόδων για το Π.Μ.Σ. είναι τα τέλη φοίτησης των φοιτητών που θα το παρακολουθήσουν. Πιθανά
έσοδα μπορεί να είναι οι δωρεές, οι παροχές και κάθε είδος χορηγίες φορέων του δημοσίου τομέα.
Τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται από άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως τον προϋπολογισμό
του οικείου Ιδρύματος και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πόρους από ερευνητικά προγράμματα, προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
του οικείου ιδρύματος.
Επομένως, οι λειτουργικές δαπάνες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την καταβολή τέλους εκ μέρους
των μεταπτυχιακών φοιτητών. Το ύψος του τέλους φοίτησης καθορίζεται σε δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ (2.300 €)
και μπορεί να αναθεωρείται κατά διαστήματα και κατόπιν σχετικής εισήγησης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, από το συνολικό ποσό των τελών που θα καταβληθεί από τους φοιτητές,
το 30% θα αποδοθεί στο οικείο Ίδρυμα για τη χρήση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής και την επιχορήγηση
άλλων Π.Μ.Σ. και το 70% σε λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανά πρόγραμμα σπουδών (12 μήνες) και για 30 φοιτητές ανέρχεται στις €69.000,
και αναλύεται ως εξής:
Προϋπολογισμός
(€)

Ποσοστό
(%)

Δαπάνες διδασκαλίας

33.300

48,3

Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη

6.000

8,7

Λειτουργικά έξοδα

5.000

7,2

Λοιπά έξοδα

4.000

5,8

Σύνολο Π.Μ.Σ.

48.300

70,0

ΕΛΚΕ ΤΕΙ Θεσσαλίας

20.700

30,0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

69.000

100,0

Κατηγορία δαπάνης

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας, το οποίο αντιστοιχεί στον μέγιστο αριθμό 30 φοιτητών, αναπροσαρμόζεται
κάθε φορά ανάλογα με τον αριθμό των σπουδαστών που παρακολουθεί κάθε έτος το πρόγραμμα σπουδών και
αφαιρώντας το ποσό που αναλογεί υποχρεωτικά στο 30% των φοιτητών που γίνονται δεκτοί χωρίς καταβολή τελών
σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017.
Στο ανωτέρω εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνεται η αμοιβή όλων των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. για τη διδασκαλία,
εξέταση και επίβλεψη εργασιών και επίβλεψη ή συνεπίβλεψη και εξέταση διπλωματικών εργασιών. Η αμοιβή της
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνει την αμοιβή πλήρους γραμματειακής υποστήριξης και πλήρους
τεχνικής υποστήριξης του Π.Μ.Σ. Ως λειτουργικά έξοδα θεωρούνται όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα για τη λειτουργία
του Π.Μ.Σ., (διδακτικές σημειώσεις κ.λπ.) καθώς και τυχόν απαιτούμενος εξοπλισμός για τη λειτουργία του (λογισμικά, Η/Υ κ.λπ.). Στα λοιπά έξοδα περιλαμβάνονται έξοδα μετακινήσεων, εκπαιδευτικών εκδρομών, δημοσιοποίησης,
άλλες έκτακτες δαπάνες, κ.λπ.
Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Π.Μ.Σ. καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 27 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
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Αριθμ. 3796
(2)
Eπανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.)., του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με τίτλο «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(συνεδρ. 10/26-04-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας σπουδών και διεθνοποίηση 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 ΣΠΟΥΔΩΝ» 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 Μεταπτυχιακών Σπουδών.
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύστημα
μεταφορά και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - παράρτημα 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
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 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 συμπλήρωση 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 προϋπολογισμού και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 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 Προγραμμάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Λάρισας με απόφαση
που καταγράφηκε στο υπ’ αριθμ. 1/12.2.2009 πρακτικό,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το υπ’ αριθμ. 160/21.3.2018 (θέμα 2ο) πρακτικό της
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε. «Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
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Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
με τίτλο «Μηχανική Λογισμικού Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές».
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 / επανίδρυση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων και περαιτέρω υποβολή αυτών
στη Σύγκλητο του ιδρύματος προς έγκριση.
12. Την υπ’ αριθμ. 3865/24.6.2015 (ΦΕΚ 1450/τ.Β΄/
10.7.2015), απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
σχετικά με την έγκριση της λειτουργίας του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Τμήμα Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, με τίτλο «Μηχανική
Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές».
13. 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 διαπιστώνεται η εκλογή του Ξενοφώντα Σπηλιώτη του Δημητρίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως Πρύτανη του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας.
14. Την υπ’ αριθμ. 7430/20.12.2017 (ΑΔΑ: Ψ77Ν46914Κ4ΙΟ) απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με
θέμα «Συγκρότηση της Συγκλήτου του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1176/27.2.2018 (ΑΔΑ:
ΩΗΧΒ46914Κ-Ι0Θ) και 1323/6.3.2018 (ΑΔΑ: ΨΕ0Σ46914ΚΑΘΜ), αποφάσεις.
15. Το υπ’ αριθμ. 10/26.4.2018, πρακτικό της Συγκλήτου 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 τίτλο
«Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές
Εφαρμογές».
16. Το υπ’ αριθμ. 2318/27.4.2018 έγγραφο με το οποίο
διαβιβάστηκαν στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την ίδρυση - επανίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32
παρ. 6 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
17. Το υπ’ αριθμ. 102622/Ζ1/21.6.2018 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο δεν προκύπτει ζήτημα αναπομπής της
απόφασης ίδρυσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
18. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο οργανισμός του ιδρύματος.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.)., του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με τίτλο «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές».
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Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 - 2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές» (M.Sc. . Master of
Science in Software Engineering for Internet and Mobile
Applications), (ΦΕΚ 1450/10.7.2015 τ.Β΄).
Την επανίδρυση του Π.Μ.Σ. «Μηχανική Λογισμικού για
Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές» (M.Sc. Master
of Science in Software Engineering for Internet and
Mobile Applications), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
στον ν. 4485/2017 (114 Α΄).
Άρθρο 2
Τίτλος - Αντικείμενο - Σκοπός
Το επανιδρυόμενο Π.Μ.Σ. έχει τον τίτλο «Μηχανική
Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές»
(M.Sc. . Master of Science in Software Engineering for
Internet and Mobile Applications).
Το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η
Μηχανική Λογισμικού (Software Engineering) που είναι ο
κλάδος της επιστήμης της πληροφορικής που ασχολείται
με την κατασκευή του λογισμικού. Ειδικότερα το Π.Μ.Σ.
εμβαθύνει στις περιοχές της μηχανικής λογισμικού που
διαπραγματεύονται την δημιουργία σύγχρονων και μεγάλης κλίμακας διαδικτυακών και φορητών εφαρμογών
καθώς και συνδυασμού αυτών.
Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. έχει ως σκοπούς:
• Την προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα στο γνωστικό αντικείμενο της μηχανικής λογισμικού γενικά αλλά και ειδικότερα της μηχανικής λογισμικού
για διαδικτυακές και φορητές εφαρμογές.
• Την προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στη γνωστική περιοχή του ανωτέρω αντικειμένου.
• Την ανάπτυξη της έρευνας στα αντικείμενο της
Μηχανικής Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές
εφαρμογές.
Άρθρο 3
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
Α) Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.), απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας,
Β) 1. Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων
2. Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και
3. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων
ή Α.Τ.Ε.Ι.)
Γ) Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας
Με αιτιολογημένη απόφαση της συνέλευσης του τμήματος, η οποία βασίζεται στην ειδικότητα Πτυχίου και
Πίνακας 1: Μαθήματα Π.Μ.Σ.
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στην Αναλυτική Βαθμολογία των υποψηφίων, μπορούν
να καθοριστούν ένα ή περισσότερα Μαθήματα Προπτυχιακού Επιπέδου από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. για υποχρεωτική
παρακολούθηση και εξέταση από τους υποψηφίους. Το
σύνολο των προ-απαιτούμενων μαθημάτων δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα οκτώ μαθήματα και η παρακολούθησή
τους καλύπτει ένα πρόσθετο, Προκαταρκτικό Εξάμηνο
Διδασκαλίας. Η παρακολούθηση των προ- απαιτούμενων μαθημάτων δεν προκαλεί αύξηση των διδάκτρων.
Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια
Η ελάχιστη διάρκεια του Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης
είναι τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται ένα
εξάμηνο σπουδών για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας.
Η ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών του Π.Μ.Σ.
δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών
συν δύο επί πλέον εξάμηνα.
Υποψήφιοι φοιτητές που έγιναν δεκτοί σε Π.Μ.Σ. μπορούν να ζητήσουν για ειδικούς και τεκμηριωμένους
λόγους την αναστολή εγγραφής πριν την έναρξη του
ακαδημαϊκού έτους και αν αυτή γίνει δεκτή από την
συνέλευση του τμήματος, τη θέση τους καταλαμβάνει
ο επόμενος επιλαχών στον πίνακα εισακτέων και ο/η
αιτών/ούσα καταλαμβάνει μία θέση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του επόμενου έτους, εφ’ όσον συνεχισθεί
η λειτουργία του.
Για σοβαρό λόγο - υγείας ή οικογενειακό ή επαγγελματικό - φοιτητές του Π.Μ.Σ. μπορούν να ζητήσουν προσωρινή διακοπή της φοίτησής τους για ένα ή δύο εξάμηνα
σπουδών. Το αίτημα θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα με την προσκόμιση δικαιολογητικών. Το αίτημα
εξετάζεται από τη συνέλευση του τμήματος. Εφόσον το
αίτημά τους γίνει δεκτό, το διάστημα της διακοπής δεν
προσμετρείται στον ανώτατο χρόνο περάτωσης των
σπουδών τους.
Άρθρο 5
Πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ
Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 3 εξάμηνα
σπουδών (Πίνακας 1). Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί
13 πλήρεις εβδομάδες και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας
30 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται
στα διδασκόμενα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία.
Στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 4 (τέσσερα) από 5
(πέντε) προσφερόμενα μαθήματα, καθένα από τα οποία
αντιστοιχεί σε επτά και 5/10 (7,5) πιστωτικές μονάδες
(ECTS). Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει διπλωματική εργασία.

A/A

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

DMP

Κατανεμημένος και Πολυπύρηνος Προγραμματισμός
Distributed and Multi-core Programming

ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.
7,5
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SE

Μηχανική Λογισμικού για Εφαρμογές Μεγάλης Κλίμακας
Software Engineering for Large-Scale Applications

7,5

MLDM

Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Δεδομένων
Machine Learning and Data Mining

7,5

ADB

Προηγμένες Βάσεις Δεδομένων
Advanced Databases

7,5

ONT

Μηχανική Οντολογιών
Ontological Engineering

7,5

Σύνολο Α’ Εξαμήνου (4 από 5 μαθήματα = 4x7,5)

30

MAS

Πολυπρακτορικά Συστήματα
Multi-Agent Systems

7,5

CC

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους
Cloud Computing and Applications

7,5

SPM

Διαχείριση Έργων Λογισμικού
Software Project Management

7,5

MBL

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός
Mobile and Pervasive Computing

7,5

AWEB

Προηγμένες Web Εφαρμογές
Advanced Web Applications

7,5

Σύνολο Β’ Εξαμήνου (4 από 5 μαθήματα = 4x7,5)

30

DIS

30

Διπλωματική Εργασία
Dissertation

Αναλυτικά τα μαθήματα και το περιεχόμενό τους, δίνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Εκτός από
τη διδασκαλία μαθημάτων του Π.Μ.Σ., μπορεί να γίνονται και παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, όπως ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις, εκδόσεις βιβλίων και ειδικών μελετών, ανάληψη ερευνητικών
προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις και προπαρασκευαστικά εισαγωγικά μαθήματα.
Θέματα που αφορούν τις αναπληρώσεις μαθημάτων και την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
ρυθμίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Με την απόκτηση του ΜΔΕ είναι δυνατόν οι φοιτητές/τριες να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής.
Άρθρο 6
Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας
Η γλώσσα διδασκαλίας μαθήματος θα είναι η ελληνική, εφόσον όλοι οι εγγεγραμμένοι στο μάθημα φοιτητές προέρχονται από Α.Ε.Ι. της χώρας, αλλιώς το μάθημα θα διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διδασκαλίας
στην Αγγλική, η εκπόνηση των εργασιών και της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνεται στην ελληνική ή αγγλική
γλώσσα τα δε θέματα εργασιών και εξετάσεων θα δίνονται και στις δύο γλώσσες.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές» ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές.
Με δεδομένο πως οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. είναι 10 άτομα, ο μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά διδάσκοντα καθορίζεται σε 3 φοιτητές.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων εισάγονται 240 φοιτητές στο τμήμα ετησίως ενώ το
τμήμα αριθμεί 16 μέλη ΔΕΠ η αναλογία προπτυχιακών φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ είναι 90 φοιτητές ανά μέλος ΔΕΠ.
Αυτήν η μικρή αντιστοιχία αριθμού φοιτητών και μελών εκπαιδευτικού προσωπικού του Π.Μ.Σ. σε σχέση με το
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, είναι ένδειξη της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 8
Εκπαιδευτικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., και ειδικότερα η κατεύθυνση μηχανικής λογισμικού που είναι η υπεύθυνη
κατεύθυνση για το Π.Μ.Σ., είναι στελεχωμένη με 6 μέλη ΔΕΠ τα οποία κατανέμονται ανά βαθμίδα όπως απεικονίζει
ο Πίνακας 2:
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Πίνακας 2: Μέλη ΔΕΠ της κατεύθυνσης Μηχανικής Λογισμικού
Βαθμίδα
Καθηγητή

3

Επίκουρου Καθηγητή

2

Λέκτορας

1

Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. της κατεύθυνσης είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Διδακτική υποστήριξη του ΠΜΣ παρέχουν (α) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος, της κατεύθυνσης Μηχανικών Λογισμικού, (β) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, άλλων κατευθύνσεων (γ) μέλη ΔΕΠ συναφών Τμημάτων άλλων
ΑΤΕΙ, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή (δ) μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων, συναφών τμημάτων.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) θα εξακολουθήσει να λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής που στεγάζουν τα Π.Μ.Σ. του τμήματος είναι
σύγχρονες και εξοπλισμένες με άρτια τεχνολογική υποδομή. Για αυτό άλλωστε χρησιμοποιούνται συστηματικά από το
Ανοικτό Πανεπιστήμιο και από άλλους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς ακόμα και για την διεξαγωγή διεθνών συνεδρίων. Η εμπειρία δείχνει ότι οι χώροι είναι ιδανικοί για τη διεξαγωγή των μαθημάτων και την εκπαίδευση μεταπτυχιακών
φοιτητών. Επιπλέον η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι υπερσύγχρονη και με πλουσιότατη συλλογή, ενώ συνεχώς
εμπλουτίζεται με νέους τίτλους. Τέλος η ηλεκτρονική πρόσβαση σε γνωστούς διεθνείς εκδοτικούς οίκους είναι επαρκής.
Οι κτιριακές υποδομές και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής αποτυπώνονται
ως εξής:
Πίνακας 3: Κτιριακές υποδομές και ηλ. εξοπλισμός τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Υποδομές Τμήματος

Αριθμός Η/Υ Τμήματος

Αίθουσες διδασκαλίας

5

Εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια

11

Γραφεία Καθηγητών / ΕΤEΠ / Συνεργατών

12

Γραφεία Διοίκησης

3

Βοηθητικοί χώροι

6

Κοινόχρηστοι χώροι

3

Χρήση από το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος

24

Χρήση από τους φοιτητές
150
Συνολικά οι εγκαταστάσεις και η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής είναι επαρκής για
την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των Π.Μ.Σ.. Όλα τα εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας χρησιμοποιούνται
και από το Π.Μ.Σ. Διαθέσιμη στους φοιτητές είναι επίσης και η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
Άρθρο 9
Ειδική αιτιολόγηση της ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης
Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και
Φορητές Εφαρμογές» για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε τριάντα (30) άτομα κατ’ έτος.
Από το συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές, των οποίων
το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν
υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό εισόδημα το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό εισόδημα το
εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον
πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), όπως προβλέπεται από
το άρθρο 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες» του ν. 4485/2017.
Η κύρια πηγή εσόδων για το ΠΜΣ είναι τα τέλη φοίτησης των φοιτητών που θα το παρακολουθήσουν. Πιθανά
έσοδα μπορεί να είναι οι δωρεές, οι παροχές και κάθε είδος χορηγίες φορέων του δημοσίου τομέα. Τα λειτουργικά
έξοδα του ΠΜΣ δεν καλύπτονται από άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως τον προϋπολογισμό του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας
και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, πόρους από ερευνητικά προγράμματα, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών
οργανισμών, μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Α.Τ.Ε.Ι..
Επομένως, οι λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την καταβολή τέλους εκ μέρους
των μεταπτυχιακών φοιτητών. Το ύψος του τέλους φοίτησης καθορίζεται σε τρεις χιλιάδες διακόσια (3.200) € και
μπορεί να αναθεωρηθεί κατά διαστήματα και κατόπιν σχετικής εισήγησης. Από το συνολικό ποσό των τελών, το
30% θα αποδοθεί στο Τ.Ε.Ι. για τη προμήθεια και χρήση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής και την επιχορήγηση
άλλων Π.Μ.Σ. Το υπόλοιπο ποσό θα χρησιμοποιηθεί:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

40504

Τεύχος Β’ 3227/07.08.2018

• για τη γραμματειακή υποστήριξη, την τεχνική υποστήριξη,
• τις αμοιβές των διδασκόντων όλων των κατηγοριών, τη χορήγηση υποτροφιών,
• την αγορά εξοπλισμού, λογισμικού και αναλωσίμων,
• δαπάνες μετακίνησης προσωπικού και μεταπτυχιακών φοιτητών,
• αγορά συγγραμμάτων για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης,
• δαπάνες προβολής, δημοσίευσης και δαπάνες για τη διενέργεια επιστημονικών ημερίδων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως προβλέπεται από το άρθρο 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες» του ν. 4485/2017,
«οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού
των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου,
επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα». Αν υπάρχουν φοιτητές
με βάση το προηγούμενο εδάφιο του νόμου, που δικαιούνται της εξαίρεσης βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά
είναι πέραν του ποσοστού 30%, το Π.Μ.Σ. ανάλογα με τις δυνατότητες χρηματοδότησης, θα παράσχει υποτροφίες
που θα καλύψουν τμήμα των διδάκτρων γι’ αυτούς τους φοιτητές.
Άρθρο 10
Αναλυτικός προϋπολογισμός
Το ύψος του τέλους φοίτησης καθορίζεται σε 3.200 € και μπορεί να αναθεωρηθεί κατά διαστήματα και κατόπιν
σχετικής εισήγησης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4485/2017, από το συνολικό ποσό των τελών το 30% θα αποδοθεί στο Τ.Ε.Ι. για
την προμήθεια ή/και χρήση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής προς όφελος του Π.Μ.Σ. και την επιχορήγηση
άλλων Π.Μ.Σ. και το 70% σε λειτουργικά έξοδα του προγράμματος τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες διδασκαλίας,
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες.
Τα έσοδα χωρίς την αφαίρεση του ποσού που αναλογεί υποχρεωτικά στο 30% των φοιτητών που γίνονται δεκτοί
χωρίς καταβολή τελών (άρθρο 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες» του ν. 4485/2017) μπορούν να ανέλθουν σε
96.000 € ανά έτος (30 φοιτητές μέγιστο x 3.200 €) και 480.000 € στο σύνολο της πενταετίας.
Ως εκ τούτου, τα πραγματικά αναμενόμενα έσοδα μετά την αφαίρεση του ποσού που αναλογεί υποχρεωτικά στο
30% των φοιτητών που γίνονται δεκτοί χωρίς καταβολή τελών αναμένονται να ανέλθουν κατά ανώτατο όριο σε
67.200 € ανά έτος και 336.000 € στο σύνολο της πενταετίας.
Σ’ αυτήν την περίπτωση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού φοιτητών, θα εφαρμοστεί ο προϋπολογισμός που
αναφέρει ο Πίνακας 4.
Σε σχέση με τα ποσά που αναφέρει ο Πίνακας 4 αξίζει να αναφερθούν τα εξής:
1. Οι αμοιβές διδασκαλίας τακτικού και έκτακτου προσωπικού προκύπτουν ανά μάθημα για τα 10 μαθήματα
του ετησίου προγράμματος σπουδών (υποθέτοντας πως θα παρασχεθούν και τα 10). Το κόστος του μαθήματος
υπολογίζεται ως εξής: 10 μαθήματα x 13 εβδομάδες ανά μάθημα x 3 ώρες/εβδομάδα x 60 ευρώ ωριαία αντιμισθία
μικτά (23.400 ευρώ).
2. Οι αμοιβές επίβλεψης διπλωματικών εργασιών αφορούν 30 διπλωματικές εργασίες ανά έτος επί 300 ευρώ μικτά
αμοιβή επιβλέποντα εκπαιδευτικού ανά εργασία (9.000 ευρώ).
3. Οι αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης υπολογίζονται με 5 ώρες ανά εβδομάδα για 52 εβδομάδες
επί 10 ευρώ μικτά ωριαία αντιμισθία μικτά (2600 ευρώ).
Πίνακας 4: Έξοδα Π.Μ.Σ. ανά έτος λειτουργίας και για πέντε ακαδημαϊκά έτη σε ευρώ με τον μέγιστο αριθμό 30
φοιτητών.
Α.Ε. 2018 - Α.Ε. 2019 - Α.Ε. 20202019
2020
2021

Α.Ε. 20212022

Α.Ε. 20222023

ΣΥΝΟΛΟ

20.160

20.160

20.160

100.800

2.000

2.000

2.000

2.000

10.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

30.000

Αναλώσιμα - γραφική
ύλη - άλλα έξοδα

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

20.000

Αμοιβές διδασκαλίας
τακτικού / έκτακτου
προσωπικού

23.400

23.400

23.400

23.400

23.400

117.000

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

1.

ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΙ
Θεσσαλίας [30%]

20.160

20.160

2.

Προβολή και
Δημοσιότητα

2.000

3.

Χορήγηση δύο (2)
υποτροφιών επίδοσης /
φοιτητές

4.
5.
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6.
7.

Αμοιβές επίβλεψης
διπλωματικών εργασιών
Αμοιβές διοικητικής και
τεχνικής υποστήριξης
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ
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9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

45.000

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

13.000

67.160

67.160

67.160

67.160

67.160

335.800

Οι κατηγορίες εξόδων (1) και (6) και εν μέρει και η (7) είναι ποσοστιαίες σε σχέση με το πλήθος των φοιτητών και
επομένως μειώνονται αναλόγως το πλήθος των μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Π.Μ.Σ. θεωρείται βιώσιμο με έναν ελάχιστο αριθμό 12 μεταπτυχιακών φοιτητών εκ των οποίων οι 2 θα είναι δωρεάν (ποσοστό 30%) και οι 10 με επιβολή
τελών φοίτησης 3.200 ευρώ έκαστος. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα εφαρμοστεί ο προϋπολογισμός που αναφέρει ο
Πίνακας 5 στον οποίο έχουν προϋπολογισθεί έσοδα 32.00 ευρώ ετησίως (10 φοιτητές x 3.200 ευρώ ανά φοιτητή)
και τα συνολικά έξοδα ετησίως ανέρχονται σε 31.780 ευρώ. Οι περικοπές που θα γίνουν σ’ αυτή την περίπτωση του
ελάχιστου αριθμού φοιτητών θα είναι οι εξής:
1. Η «Προβολή και Δημοσιότητα» θα περιοριστεί στα 500 ευρώ ετησίως.
2. Δεν θα δοθούν υποτροφίες πέραν των δωρεάν φοιτήσεων κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4485/2017 (ήτοι το
ποσοστό 30%).
3. Τα αναλώσιμα/γραφική ύλη θα περιοριστούν στα 1.000 ευρώ ετησίως.
4. Οι αμοιβές διδασκαλίας θα περιοριστούν στα 40 ευρώ ανά ώρα μεικτά και επομένως το συνολικό κόστος ανά
έτος θα ανέλθει στα 15.600 ευρώ.
5. Η αμοιβή επίβλεψης διπλωματικής εργασίας θα ανέλθει στα 250 ευρώ μεικτά.
6. Οι ώρες διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης λόγω του μικρότερου αριθμού φοιτητών θα περιοριστούν στις 4
εβδομαδιαίως και επομένως το συνολικό κόστος διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης θα ανέλθει στα 2.080 ευρώ
(52 εβδομάδες x 4 ώρες ανά εβδομάδα x 10 ευρώ ανά ώρα)
Πίνακας 5: Έξοδα Π.Μ.Σ. ανά έτος λειτουργίας και για πέντε ακαδημαϊκά έτη σε ευρώ με τον ελάχιστο αριθμό 12
φοιτητών.
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας [30%]
Προβολή και Δημοσιότητα
Αναλώσιμα - γραφική ύλη άλλα έξοδα
Αμοιβές διδασκαλίας
τακτικού/έκτακτου προσωπικού
Αμοιβές επίβλεψης
διπλωματικών εργασιών
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ

Α.Ε.
2018 2019

Α.Ε.
2019 2020

Α.Ε.
2020 2021

Α.Ε.
2021 2022

Α.Ε.
2022 2023

ΣΥΝΟΛΟ

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

48.000

500

500

500

500

500

2.500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

15.600

15.600

15.600

15.600

15.600

78.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

15.000

2.080

2.080

2.080

2.080

2.080

10.400

31.780

31.780

31.780

31.780

31.780

158.900

Άρθρο 11
Χρονική διάρκεια λειτουργίας προγράμματος
Το ΠΜΣ «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές» θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων των ν. 4009/2011 και 4485/2017, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν, οπότε και θα αξιολογηθεί εκ νέου η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.
Άρθρο 12
Λοιπά θέματα
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα εισήγηση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές»
καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 27 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02032270708180012*

