
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Ξενόγλωσσου Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο “Vascular Ultrasound 
in Diagnosis and Management” του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομι-
κή και Διακυβέρνηση (Sustainable Accounting, 
Finance and Governance)» του Τμήματος Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικο-
νομικών και Διοικητικών Επιστημών, του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

3 Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Σύγχρονα Συστήματα Επικοι-
νωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων» του Τμή-
ματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνο-
λογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 205/22/ΓΠ (1)
   Ίδρυση Ξενόγλωσσου Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο “Vascular Ultrasound 

in Diagnosis and Management” του Τμήματος Ια-

τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανε-

πιστημίου Θεσσαλίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση  «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

3. Την υπό στοιχεία131757/Ζ1/2-8-2018 υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από 

τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ».

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 38). 

5. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας κα Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α’ 189).

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

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ 
αρ. 2η/22-09-2021 συνεδρίασή της.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 260/29-10-2021 
συνεδρίασή της.

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

Την ίδρυση Ξενόγλωσσου Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Vascular Ultrasound in 
Diagnosis and Management” του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα 
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Ξενό-
γλωσσο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
“Vascular Ultrasound in Diagnosis and Management” 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΠΜΣ έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει 
με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και 
έρευνα την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και 
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επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, τη διάγνωση και λειτουργική διερεύνηση των αγγειακών παθήσεων 
και την μετ-επεμβατική παρακολούθηση. Επίσης, συμβάλλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων στην ελάχιστα επεμβα-
τική θεραπεία των αγγειακών παθήσεων καθοδηγούμενη από υπερήχους. Τέλος, παρέχει στους Διπλωματούχους 
του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική 
και ερευνητική τους σταδιοδρομία τους διεθνώς.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) με τίτλο: “Vascular Ultrasound in Diagnosis and 
Management”.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ “Vascular Ultrasound in Diagnosis and Management” γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) 
αλλοδαποί και Έλληνες πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλ-
λοδαπής καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών Τμημάτων Επιστημών Υγείας που το αντικείμενο τους εστιάζεται 
στη διάγνωση και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το ΠΜΣ “Vascular Ultrasound in Diagnosis and Management” διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα 
οποία περιλαμβάνουν την διδασκαλία οκτώ (8) θεματικών ενοτήτων, την πρακτική άσκηση (είναι υποχρεωτική αλλά 
δεν συνυπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου) και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια 
για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση των οκτώ (8) υπο-
χρεωτικών μαθημάτων, την πρακτική άσκηση (είναι υποχρεωτική αλλά δεν συνυπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου), 
καθώς και την εκπόνηση και παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας.

Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1st semester

COD MODULES Compulsory/
Optional Hours ECTS Coordinator

ΜΑ01
Basic principles - Introduction to 
ultrasonic
investigation

(C) 8,5 7 Athanasios 
Giannoukas

ΜΑ02 Carotid and vertebrobasilar
system (C) 11 8 Athanasios

Giannoukas

ΜΑ03

Abdominal Aortic
Aneurysms (ΑAA) & Peripheral 
Arterial
Aneurysms- Visceral Artery
Disease

(C) 9 8 Georgios 
Kouvelos

ΜΑ04 Upper extremity arterial
disease (C) 6 7 Georgios

Kouvelos

MAP Practice (C) 20 2* Athanasios
Giannoukas

TOTAL - 54,5 30
2nd semester

COD MODULES Compulsory/
Optional Hours ECTS Coordinator

ΜΒ05 Lower extremity arterial
occlusive disease (ΑOD) (C) 7 8 Athanasios

Giannoukas
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ΜΒ06 Venous thrombosis -
Chronic venous disease (C) 9 7 Athanasios

Giannoukas

ΜΒ07 AV fistulas (C) 6 7 Athanasios
Giannoukas

ΜΒ08 US- guided procedures (C) 6 8 Athanasios
Giannoukas

MBP Practice (C) 20 2* Athanasios
Giannoukas

TOTAL - 48 30
3rd semester

TH MSc Thesis
Research Methodology (C) 30 Athanasios 

Giannoukas

* δε λαμβάνεται υπόψιν στον υπολογισμό βαθμού
Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 υπάρχει δυνατότητα στο Π.Μ.Σ. για την πραγματοποίηση 

διδασκαλίας μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό 35%.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές κατ’ έτος.
Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό μορίων, γίνονται 

δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες.
Επιπρόσθετα, ανά έτος θα γίνεται αποδεκτό ένα (1) μέλος που υπηρετεί στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας χωρίς την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων. Για την επιλογή του, θα ισχύουν τα ίδια 
κριτήρια, όπως αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ “Vascular Ultrasound in Diagnosis and Management” θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής 
και άλλων Τμημάτων 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 την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή του 
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το κόστος του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται 
στο ποσό των 111.500 χιλιάδων ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων - εξόδων ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟ

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ & Συνεργαζόμενων Φορέων 2.000 €

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 0,00 €

3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα 1.000 €
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4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 2.000 €

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

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 1.500 €

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 0,00 €

8. Τέλη Φοίτησης (από τους 30 εισακτέους φοιτητές, το 30% που αντιστοιχεί
σε 9 φοιτητές απαλλάσσεται δλδ. 21 φοιτ. χ 5.000= 105.000€) 105.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 111.500 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 10.550 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.000 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 4.000 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 6.000 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.500 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 5.500 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του ΠΜΣ 5.500 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 3.500 €

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
α) διοικητική υποστήριξη 19.000€ και β) τεχνική υποστήριξη 4.000€ 23.000 €

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 16.500 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (= 30% Τελών Φοίτησης) 33.450€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 111.500 €

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα και τα δίδακτρα 
των Μεταπτυχιακών φοιτητών κ.α.

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

Βόλος, 10 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. 193/22/ΓΠ (2)
    Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και 

Διακυβέρνηση (Sustainable Accounting, Finance and Governance)» του Τμήματος Λογιστικής και Χρη-

ματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
2. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (Β’ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυ-

τικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
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3. Την υπό στοιχεία 131757/Ζ1/2-8-2018 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη 
φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ».

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α’ 189).

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

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 7/07-9-2021 συνεδρί-
ασή της (Θέμα 6ο).

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 260/29-10-2021 
συνεδρίασή της.

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

Την ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπου-
δών με τίτλο «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική 
και Διακυβέρνηση (Sustainable Accounting, Finance and 
Governance)» του τμήματος Λογιστικής και Χρηματο-
οικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών 
Επιστημών, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματο-
οικονομική και Διακυβέρνηση (Sustainable Accounting, 
Finance and Governance)», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
τμήματος Λογιστική και Χρηματοοικονομική του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη «Βιώσιμη Λογιστική, 
Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση (Sustainable 
Accounting, Finance and Governance)» θεραπεύει δύο 
συναφή γνωστικά αντικείμενα και παρέχει θεωρητικές 
και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο σε σύγχρονους τομείς της Λογιστικής (π.χ. 
εταιρική διακυβέρνηση, ηθική και λογοδοσία) και της 
Χρηματοοικονομικής (π.χ. βιώσιμη και κοινωνική χρη-
ματοοικονομική).

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προ-
άγει, μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και έρευνας, 

την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση (δυνητικών) στελε-
χών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στη Λογιστική 
και Χρηματοοικονομική με έμφαση σε θέματα περιβαλ-
λοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (Environmental, 
Social, and Governance - ESG). Επίσης παρέχει στους 
Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους 
εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδη-
μαϊκή, επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία 
διεθνώς.

Συγκεκριμένα, στόχοι του προγράμματος είναι:
1. Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με γνώσεις 

περιβαλλοντικής/κοινωνικής λογιστικής, (εταιρικής) δια-
κυβέρνησης και βιώσιμης χρηματοοικονομικής.

2. Η καλλιέργεια σε (δυνητικά) στελέχη οργανισμών 
μίας νέας φιλοσοφίας που λαμβάνει υπόψη πέρα της 
αναμενόμενης απόδοσης και τον κίνδυνο αλλά και τον 
κοινωνικό αντίκτυπο.

3. Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο 
για εκπαιδευμένα στελέχη με γνώσεις ESG στον ιδιωτικό 
και δημόσιο τομέα.

4. Η κατάρτιση/εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να 
ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών σπουδών 
(Δ.Π.Σ.) στη «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και 
Διακυβέρνηση (Sustainable Accounting, Finance and 
Governance)».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική 
και Διακυβέρνηση (Sustainable Accounting, Finance and 
Governance)» γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί φοιτη-
τές (ΜΦ), κατά προτεραιότητα πτυχιούχοι Τμημάτων των 
Σχολών Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, των 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών Τμημάτων 
με το αντικείμενο του προγράμματος. Επίσης, γίνονται 
δεκτοί οι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών 
Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί 
πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από 
τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυ-
τικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 
του ν. 3883/2010, Α’ 167). Επίσης, γίνονται δεκτοί και 
πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας (άρθρο 38 του ν. 4249/2014 Α’ 73). Τέλος, 
γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των 
ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν 
προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία 
εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλ-
λοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση 
του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.
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Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση (Sustainable Accounting, Finance and 
Governance)» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, (90 ECTS) τα οποία περιλαμβάνουν την διδασκαλία 
δώδεκα (12) μαθημάτων [εννιά και τρία σεμιναριακά, (60 ECTS)] και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS). 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος πλήρους φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα.

Παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης (part time) με δύο επιπλέον εξάμηνα.
Η χρονική διάρκεια των σπουδών για κάθε φοιτητή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) εξάμηνα για το πρόγραμ-

μα πλήρους φοίτησης και τα επτά (7) εξάμηνα στην περίπτωση της μερικής φοίτησης. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις 
μπορεί η Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής να χορηγήσει προσωρινή 
άδεια αναστολής φοίτησης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Επίσης, η παράταση των σπουδών 
ισχύει και για τις περιπτώσεις οφειλής μαθημάτων (μέχρι 3 συνολικά) ή καθυστέρησης εκπόνησης της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας. Τα εξάμηνα αναστολής δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια σπουδών.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την διδασκαλία δώδεκα (12) μαθημάτων [εννιά και 
τρία σεμιναριακά, (60 ECTS)] και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS). Η δομή του προγράμματος είναι 
η ακόλουθη:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/
ECTS

1o εξάμηνο

Υποχρεωτικά Σεμινάρια

Τεχνολογίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην εταιρική 
διακυβέρνηση 1ο Εξάμηνο 2

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική 1ο Εξάμηνο 2

Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους 1ο Εξάμηνο 2

Υποχρεωτικά μαθήματα

Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 1ο Εξάμηνο 6

 Επιχειρηματικότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη 1ο Εξάμηνο 6

 Χρηματοοικονομική Διοίκηση  1ο Εξάμηνο  6

 Ελεγκτική και Προϋπολογιστικός Έλεγχος 1ο Εξάμηνο 6

 2ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Μεθοδολογία Έρευνας 2ο εξάμηνο 6

Βιώσιμη Λογιστική - Μη χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 2ο εξάμηνο 6

Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων - Enterprise Risk 
Management 2ο εξάμηνο 6

Βιώσιμη Χρηματοοικονομική & ESG Investing 2ο εξάμηνο 6
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Διακυβέρνηση και Έλεγχος στο Δημόσιο Τομέα 2ο εξάμηνο 6

Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης 3ο εξάμηνο 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90

Η ανακατανομή ή η τροποποίηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών θα γίνεται με αποφάσεις των 
οργάνων του Π.Μ.Σ. και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 
είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 υπάρχει δυνατότητα στο Π.Μ.Σ. για την πραγματοποίηση 
διδασκαλίας μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό 35%.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο συνολικός ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος και δεν μπορεί 
να ξεπερνά τους πενήντα (50) φοιτητές (πλήρους ή/και μερικής φοίτησης) ανά ακαδημαϊκό έτος, συμπεριλαμβα-
νομένων των φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση την κείμενη νομοθεσία. Εξαιρούνται 
από τον παραπάνω περιορισμό οι ισοβαθμούντες κατά την αξιολόγηση και οι υπότροφοι (1) ΙΚΥ και (1) αλλοδαπός 
υπότροφος του ελληνικού κράτους, καθώς και ένα (1) μέλος από το σύνολο των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση 
του Τμήματος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση (Sustainable 
Accounting, Finance and Governance)» διεκπεραιώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη ΔΕΠ, 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
ΠΘ και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Όλοι οι 
διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαι-
ρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής. Σε περίπτωση που το ανωτέρω διδακτικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών 
του Π.Μ.Σ., η Συνέλευση του οικείου Τμήματος δύναται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., με αιτιολο-
γημένη απόφασή της να αναθέτει διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή την πρόσκληση 
μελών ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή τη διεξαγωγή νέων 
προσλήψεων μέσω συμβάσεων σε υψηλού επιπέδου ερευνητές κατόχους διδακτορικού. Η πρόσκληση επισκέπτη 
από την αλλοδαπή πραγματοποιείται μόνον εφόσον του ανατίθεται διδασκαλία, με τη διαδικασία και όσα ειδικότε-
ρα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, κατά τα ισχύοντα για την ανάθεση διδασκαλίας στα μέλη 
ΔΕΠ του Ιδρύματος. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει εφόσον ο καλούμενος διδάσκει εθελοντικά, χωρίς αμοιβή, 
αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή πλην των οδοιπορικών του. Σε κάθε περίπτωση η σύναψη συμβάσεως 
για την απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017». Η διδασκαλία των μαθημάτων και 
των ασκήσεων του Π.Μ.Σ. ανατίθεται από τη Συνέλευση του τμήματος με απόφασή της.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. διατίθεται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το κόστος του Π.Μ.Σ., που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται 
στο ποσό των 115.500,00 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων - εξόδων ως εξής:
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ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 17.000,00 €
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 3.200,00 €
3. Δαπάνες αναλωσίμων 4.850,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 3.000,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς - €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 29.000,00 €

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

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 2.900,00 €

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 13.000,00 €

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 7.900,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ* 30%

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας για 
συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις) 34.650,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 115.500,00 €

*Το ποσοστό 30% αποδίδεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα και τα δίδα-

κτρα των Μεταπτυχιακών φοιτητών κ.α.

ΕΣΟΔΑ Οικ. έτους 2022-2023 ΣΥΝΟΛΟ

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ & Συνεργαζόμενων
Φορέων 2000,00 €

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ - €
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα,
Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα - €

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων - €
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών - €

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ) 1.500,00 €

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία - €
8. Τέλη Φοίτησης (από τους 50 εισακτέους φοιτητές το 
30% που αντιστοιχεί σε 15 φοιτητές απαλλάσσεται. Οι 
υπόλοιποι θα πληρώνουν τέλη φοίτησης 3200 €, ήτοι 
35 φοιτ. χ 3200= 112.000 €)

112.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 115.500,00 €

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

  Βόλος, 10 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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Αριθμ. 175/22/ΓΠ (3)
    Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Σύγχρονα Συστήματα Επικοι-

νωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων» του Τμή-

ματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνο-

λογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 32, 35, 37 και 85 του ν. 4485/2017 «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

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

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

5. Την υπό στοιχεία 9983/21/ΓΠ/7.6.2021 (Β’ 2682) 
απόφαση της Συγκλήτου του Π.Θ. με την οποία ιδρύθη-
κε το Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων» στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχο-
λής Τεχνολογίας του Π.Θ.

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψη-
φιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 25η/20-10-2021 
συνεδρίασή της, για την τροποποίηση του Π.Μ.Σ.

7. Την απόφαση της Συγκλήτου στην υπ’  αρ. 261/
26-11-2021 συνεδρίασή της.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋ-
πολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών 
και Διαδίκτυο των Πραγμάτων» του Τμήματος Ψηφιακών 
Συστημάτων ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο: «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο 
των Πραγμάτων» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφα-
σης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Σύγχρονα Συστήματα Επι-
κοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων» είναι η επι-
στημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση 
προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, 
υπολογιστικών εργαλείων, τεχνικών και ερευνητικών 
αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο των Επικοινω-

νιακών Συστημάτων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, 
με έμφαση στις αρχές λειτουργίας, στη μοντελοποίηση 
και τις μελέτες επίδοσης, καθώς και στις εφαρμογές τους 
σε σύγχρονες τεχνολογικές και κοινωνικοοικονομικές 
δραστηριότητες.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων 
επιστημονικών γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
σε πτυχιούχους Τμημάτων Μηχανικών, Πληροφορικής 
και Θετικών Επιστημών με άμεσο στόχο την παραγωγή 
ικανών στελεχών στο γνωστικό αντικείμενο των επικοι-
νωνιών και των δικτύων γενικά αλλά και ειδικότερα όσον 
αφορά το διαδίκτυο των πραγμάτων και τις εφαρμογές 
του που θα μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις 
ολοένα αυξανόμενες σύγχρονες ανάγκες των χρηστών 
νέων τεχνολογιών καθώς και να εξασφαλίσουν την επαγ-
γελματική τους επιβίωση σε ένα παγκοσμιοποιημένο και 
συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον εργασίας. Επιπλέον 
συμβάλλει στην προετοιμασία για σπουδές διδακτορι-
κού επιπέδου στη γνωστική περιοχή του ανωτέρω αντι-
κειμένου και στην ανάπτυξη της έρευνας στα αντικείμε-
νο των Σύγχρονων Επικοινωνιακών Συστημάτων και του 
Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) με τίτλο: «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και 
Διαδίκτυο των Πραγμάτων». Δεν προβλέπονται διακρι-
τές ειδικεύσεις.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και 
Διαδίκτυο των Πραγμάτων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι 
ΑΕΙ: α) Τμημάτων Τεχνολογίας, β) Τμημάτων Θετικών 
Επιστημών γ) Πολυτεχνικών Τμημάτων και ισοδύναμων 
τμημάτων του εξωτερικού των οποίων το αντικείμενο 
άπτεται του αντικειμένου του ΠΜΣ, δ) πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων ΑΕΙ με συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω 
Π.Μ.Σ. που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια 
Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και 
Διαδίκτυο των Πραγμάτων» προσφέρεται σε πλήρη ή 
μερική φοίτηση. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για 
την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για 
τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και έξι (6) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, τα οποία 
περιλαμβάνουν 10 μαθήματα και εκπόνηση διπλωματι-
κής εργασίας. Το 3ο και το 5ο εξάμηνο αντίστοιχα, προ-
σφέρονται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας, για την οποία απαιτείται η επιτυχής 
υποστήριξή της. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την 
ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1,5 έτος (3 ακα-
δημαϊκά εξάμηνα). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 
(ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 ECTS.

Fotis
Highlight
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Το Πρόγραμμα Σπουδών «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων» έχει διαμορφωθεί 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή στο 
σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κάθε εξάμηνο διδασκαλίας συγκεντρώνει τριάντα(30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να 
παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (8) μαθήματα και να ολοκληρώσει με επιτυχία τη δι-
πλωματική του εργασία Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. 
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

Η δομή του προγράμματος και τα μαθήματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Α’ Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤ.ΜΟΝ.

ΤΔΠ11 Προχωρημένα Θέματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος Advanced Digital 
Signal Processing 7,5

ΤΔΠ12 Προηγμένη Διαδικτύωση και Διακίνηση Πολυμεσικού ΠεριεχομένουAdvanced 
Internetworking and Multimedia ContentDelivery 7,5

ΤΔΠ13 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων Ασύρματων και Κινητών 
ΕπικοινωνιώνDesign and Development of Wireless and Mobile Networks 7,5

ΤΔΠ14 Εισαγωγή στα Συστήματα και τις Τεχνολογίες του Διαδικτύου των 
ΠραγμάτωνIntroduction to IoT Systems and Technologies 7,5

ΤΔΠ15 Ασφάλεια Δικτυοκεντρικών ΣυστημάτωνNetworked Systems Security 7,5

Σύνολο Α’ Εξαμήνου (4 από 5 μαθήματα = 4x7,5) 30

Β’ Εξάμηνο

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ΤΔΠ21 Μηχανική Μάθηση στις Ασύρματες Επικοινωνίες Machine Learning in Wireless 
Communications 7,5

ΤΔΠ22 Τεχνολογίες ενσωματωμένων συστημάτων για το διαδίκτυο των 
πραγμάτωνEmbedded Systems Technologies for IoT 7,5

ΤΔΠ23
Υπολογιστική Νέφους/Ομίχλης και Τεχνολογίες Επικοινωνιών για το Διαδίκτυο 
των Πραγμάτων Cloud/Fog computing and Communication Technologies for 
IoT

7,5

ΤΔΠ24 Διαχείριση και ανάλυση δεδομένων στο Διαδίκτυο των ΠραγμάτωνData 
Management and Analysis in the Internet of Things 7,5

ΤΔΠ25 Συστήματα Αισθητήρων και Ενεργοποιητών-Βιομηχανικό ΙοΤSensors and 
actuators Systems-Industrial IoT 7,5

Σύνολο Β’ Εξαμήνου (4 από 5 μαθήματα = 4x7,5) 30

Γ’ Εξάμηνο

ΔΙΠ Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαMaster Thesis Dissertation 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην Ελληνική Γλώσσα ή/και στην Αγγλική Γλώσσα. Η γλώσσα εκπόνησης της δι-
πλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 υπάρχει δυνατότητα για την πραγματοποίηση διδασκαλίας 
μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό μέχρι (35%).
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Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές κατ’ έτος. Ο ελάχιστος απαιτούμενος 
αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για τη βιωσιμότητα του προγράμματος είναι δέκα (10) φοιτητές.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Ψηφιακών Συστημάτων.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και της υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 (Β’ 4334) υπουρ-
γικής 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 41.300,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως ακολούθως:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

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 (Αιτιολογημένες Περιπτώσεις) 30 φοιτ. σύνολο, 9 φοιτ. 
απαλλάσσονται και 21 φοιτ. x 1800=37.800 37.800,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 41.300,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 800,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2400,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 410,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 2.000,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 800,00 €



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6506 Τεύχος B’ 645/15.02.2022

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 14.000,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην
οργάνωση του Π.Μ.Σ. 1.500,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 3.000,00 €

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 3.000,00 €

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

11. Λειτουργικά Έξοδα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (30%) 12.390,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 41.300,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βόλος, 10 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02006451502220012*
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