
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    20047/20/ΓΠ 
Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπου-

δών με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνί-

ες- Computer Science and Telecommunications» 

του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνι-

ών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπι-

στημίου 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).

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 
διπλώματος» (Α’ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

5. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας στην 2η/8-05-2020 συνεδρίασή της.

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 237/03-08-2020 
συνεδρίασή της.

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

Την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πληροφορική και 
Τηλεπικοινωνίες» του Τμήματος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου 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 «Πληρο-
φορική και Τηλεπικοινωνίες» 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 ευρύτερη περιοχή της 
επιστήμης υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών με έμ-
φαση τόσο στις θεμελιώδεις γνώσεις, όπως αυτές καθο-
ρίζονται από βασικές γνώσεις διακριτών μαθηματικών, 
αλγορίθμων, δομών δεδομένων, προγραμματισμού, 
αρχών τηλεπικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, δι-
αδικτυακών εφαρμογών και συστημάτων υλικού (Κα-
τεύθυνση Ι) και όσο και σε περισσότερο εξειδικευμένες 
(Κατεύθυνση ΙΙ) όπου αντιμετωπίζονται προχωρημένα 
θέματα όλων των περιοχών που θεραπεύει το Τμήμα. 
Η Κατεύθυνση ΙΙΙ καλύπτει την εφαρμογή ψηφιακών τε-
χνικών στην οικονομία καθώς και τεχνικές διοίκησης και 
μάνατζμεντ στη νέα ψηφιακή οικονομία, στην έρευνα 
και στη διαχείριση της καινοτομίας.

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

στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονι-
κές περιοχές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινω-
νιών.

• Η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών σε επιστήμονες χωρίς ισχυρό υπό-
βαθρο σε αυτά τα αντικείμενα προς όφελος της παρα-
γωγής και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών (Κατεύθυνση Ι).

• Η δημιουργία υψηλού επιπέδου επιστημόνων τε-
χνολογικής και θετικής εξειδίκευσης οι οποίοι μέσω του 
Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει την απαραίτητη επιστημο-
νική υποδομή για τη συμμετοχή και παρακολούθηση 
Διδακτορικών Σπουδών σε σχετικούς τομείς της Επιστή-
μης Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και η εμβά-
θυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε 
ανταγωνιστικά -τοπικά ή διεθνή- περιβάλλοντα εργασίας 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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με τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας και μελέτης (Κα-
τεύθυνση ΙΙ).

• Η αποτελεσματική χρήση ψηφιακών τεχνικών στην 
οικονομία και το μάνατζμεντ, καθώς και η προσαρμογή 
τεχνικών και δομών διοίκησης και μάνατζμεντ στην νέα 
ψηφιακή οικονομία (Κατεύθυνση ΙΙΙ).

• Η επιβράδυνση της εκροής Ελλήνων επιστημόνων 
προς το εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες, 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 αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο ώστε να 
αναπτύξουν αυτόνομες ικανότητες έρευνας και ανάπτυ-
ξης στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

• να αναπτύξουν τις απαραίτητες ειδικές δεξιότητες για 
τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, το σχεδιασμό 
και τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την αξιολόγηση, 
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 δι-
αμορφώνονται στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον 
αλλά και παγκοσμίως.

• να αποκτήσουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση με 
σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που 
σχετίζονται με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες 
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 Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην «Πληροφορική και Τηλεπικοι-
νωνίες» - «Master of Science in Computer Science and 
Telecommunications».

Το Π.Μ.Σ. προβλέπει τρεις διακριτές ειδικεύσεις:
Κατεύθυνση Ι: Ψηφιακές δεξιοτήτές (Digital skills)
Κατεύθυνση ΙΙ: Έρευνα και Τεχνολογία Αιχμής στην 

Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. 
(Research and Cutting-Edge Technology in Computer 
Science and Telecommunications)

Κατεύθυνση ΙΙΙ: Οικονομική στην ψηφιακή τεχνολο-
γία, την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία 
(Economics in digital technology, research, education 
and innovation).

Με δυνατότητα αναγραφής της ειδίκευσης στο τίτλο.
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:
Ι. Στις Κατευθύνσεις Ι «Ψηφιακές δεξιοτήτές» και ΙΙΙ 

«Οικονομική στην ψηφιακή τεχνολογία, την έρευνα, την 
εκπαίδευση και την καινοτομία» απόφοιτοι ΑΕI ή ΤΕΙ της 
χώρας, απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού, με πτυχίο επιπέ-
δου Bachelor αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή άλλου 
ισοδύναμου τίτλου αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.

ΙΙ. Στην Κατεύθυνση ΙΙ «Έρευνα και Τεχνολογία Αιχμής 
στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινω-
νιών» απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και 
Πανεπιστημίων (της ημεδαπής και αναγνωρισμένων από 
το ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής) το 
αντικείμενο των οποίων είναι συναφές ή σχετικό με το 
αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανι-
κού Υπολογιστών, του Μηχανικού Η/Υ και της Πληρο-
φορικής, απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων θετικής 
κατεύθυνσης της ημεδαπής και αναγνωρισμένων από 
το ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, από-
φοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής 
και αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ Ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.

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 δι-
καιολογητικά υποβάλλονται στο ΔΟΑΤΑΠ από το Τμήμα 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του ν. 4547/2018 και ειδικότερα του άρθρου 101.

3. Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων θεωρεί-
ται 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.

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 
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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. συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν 
από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες με το φάκελο της υποψηφιό-
τητας 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 πρόγραμμα παρέχεται ως πλήρους και ως μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους 
φοίτησης, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 
Δικαίωμα για την

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 παρακολούθησης. Στην 
περίπτωση αυτή ο Φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει το Π.Μ.Σ. σε οκτώ (8) εξάμηνα. Στην περίπτωση της μερικής 
παρακολούθησης ο Φοιτητής θα έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο για τα έξι 
(6) 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 δώδεκα 
(12) μαθήματα για τις Κατευθύνσεις Ι και ΙΙΙ και έντεκα (11) μαθήματα για την Κατεύθυνσης ΙΙ και να εκπονήσουν τη 
μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

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

Κατεύθυνση Ι «Ψηφιακών δεξιοτήτων» 

1ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS

1 1Ρ11 Υ Διανυσματικοί Χώροι και Συστήματα
Γραμμικών Εξισώσεων 7,5

2 1Ρ12 Υ Ψηφιακά Συστήματα 7,5

3 1Ρ13 Υ Προγραμματισμός σε Python 7,5

4 1Ρ14 Υ Αρχές και Οργάνωση Η/Υ 7,5

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής

2ο Εξάμηνο (Εαρινό)

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS

1 1Ρ21 Υ Πιθανότητες και Στατιστική Ανάλυση 7,5

2 1Ρ22 Υ Προγραμματισμός σε C 7,5

3 1Ρ23 Υ Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα 7,5

4 1Ρ24 Υ Θεμελιώδεις Αρχές Δομές δεδομένων 7,5

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής 
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3ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS

1 1Ρ31 Υ Ασύρματα Δίκτυα 7,5

2 1Ρ32 Υ Ανάλυση Αλγορίθμων 7,5

3 1Ρ33 Υ Διαδικτυακές Εφαρμογές 7,5

4 1Ρ34 Υ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων 7,5

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

4ο Εξάμηνο (Εαρινό)

α/α ΚΩΔ. Μάθημα
Πιστωτικές μονά-

δες 
(ECTS)

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Master Thesis 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 120 ECTS

Κατεύθυνση ΙΙ «Έρευνα και Τεχνολογία Αιχμής στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών»

1ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS

1 2Ρ11 Ε Τεχνικές Επιτάχυνσης στη Συμπίεση Βίντεο 7,5

2 2Ρ12 Ε Εργαλεία EDA 7,5

3 2Ρ13 Ε Σύγχρονες τάσεις σε Παράλληλες
Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών 7,5

4 2Ρ14 Ε Προηγμένη Μηχανική Μάθηση 7,5

5 2Ρ15 Ε Τεχνολογίες Σημασιολογικής Αναπαράστασης Δεδομένων και 
Γνώσης 7,5

6 2Ρ16 Ε Επιλογή 1** 7,5

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής (τεσσάρων εκ των έξι)
** Τα μάθημα Επιλογή 1 είναι μάθημα από όλα τα Π.Μ.Σ. που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει το Τμήμα.

2ο Εξάμηνο (Εαρινό)

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS

1 2Ρ21 Ε Προχωρημένα θέματα Κατανεμημένων Συστημάτων και Αλγο-
ρίθμων 7,5

2 2Ρ22 Ε Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Οπτικών Επικοινωνιών 7,5
3 2Ρ23 Ε Προηγμένα Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων 7,5
4 2Ρ24 Ε Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς 7,5
5 2Ρ25 Ε Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη 7,5
6 2Ρ26 Ε Επιλογή 2** 7,5

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30
* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής (τεσσάρων εκ των έξι)
** Τα μάθημα Επιλογή 2 είναι μάθημα από όλα τα Π.Μ.Σ. που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει το Τμήμα.
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3ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS

1 2Ρ31 Υ Μεθοδολογία Έρευνας και Ομαδική Εργασία 15

2 2Ρ32 Ε Ειδικά θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 7,5

3 2Ρ33 Ε Εφαρμογές Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού 7,5

4 2Ρ34 Ε Προχωρημένα Θέματα Παράλληλου Προγραμματισμού 7,5

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής (δύο εκ των τριών)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

4ο Εξάμηνο (Εαρινό)

α/α ΚΩΔ. Μάθημα Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Master Thesis 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 120 ECTS

Κατεύθυνση ΙΙΙ 
«Εξειδίκευση Οικονομική στην ψηφιακή τεχνολογία, την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία»

1ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS

1 3Ρ11 Υ Εφαρμοσμένη Οικονομική 7,5

2 3Ρ12 Υ Εφαρμοσμένο Μάνατζμεντ 7,5

3 3Ρ13 Υ Στατιστικές Μέθοδοι 7,5

4 3Ρ14 Υ Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 7,5

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30
* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής

2ο Εξάμηνο (Εαρινό)

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS

1 3Ρ21 Υ Οικονομική της Εκπαίδευσης-Κατάρτισης-Διά Βίου Μάθησης 7,5

2 3Ρ22 Υ Μάνατζμεντ της Εκπαίδευσης - Κατάρτισης-
Διά Βίου Μάθησης 7,5

3 3Ρ23 Υ Ποσοτικές Μέθοδοι 7,5

4 3Ρ24 Υ Κοινωνιολογία 7,5

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής

3ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS

1 3Ρ31 Υ Οικονομική της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 7,5
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2 3Ρ32 Υ Ψηφιακές Δεξιότητες στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, της 
Έρευνας και Καινοτομίας 7,5

3 3Ρ33 Υ Πολιτικές για την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας στην 
Εκπαίδευση και στην Κατάρτιση 7,5

4 3Ρ34 Υ Σύγχρονα συστήματα στην εκπαίδευση και στην ψηφιακή 
οικονομία 7,5

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

4ο Εξάμηνο (Εαρινό)

α/α ΚΩΔ. Μάθημα Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Master Thesis 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 120 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’ εξάμηνο στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) ανά εξάμηνο 
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχι-
ακών 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 ΠΜΣ «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» 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 υπ’ αρ. 216772/Ζ1/08-12- 2017 (Β’ 4334) υπουργικής 
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 
73500,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως ακολούθως:

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 5.000,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 8.000,00 €
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3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.000,00 €

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

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000,00 €

6.  Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ιν-
στιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 22.450,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του ΠΜΣ 2.000,00 €

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

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 6.000,00 €

10.  Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 1.000,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%

11.  Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας 
για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις) 22.050,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 73.500,00 €

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από προέρχονται από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμ-
ματα και τα δίδακτρα των Μεταπτυχιακών φοιτητών κ.ά.

ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟ

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων 2.000,00 €

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) 1.500,00 €

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 0,00 €

8.  Τέλη φοίτησης (Στο ΠΜΣ συμμετέχουν 50 φοιτητές. Εξ αυτών το 30%, ήτοι 
50 x 30% = 15 απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης. Οι υπόλοιποι 35 φοιτητές θα 
πληρώσουν τέλη φοίτησης 2000 € ανά φοιτητή, ήτοι 35 x 2000 = 70.000 €)

70.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 73.500,00 €

Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 2.000€.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βόλος, 13 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   
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*02046332110200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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