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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
      Αριθμ. 134 (1)
Έγκρισης Υπερωριακής Απασχόλησης υπαλλήλων της 

Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπο−
ρίου έως 31/12/2015.

   Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7−7−2010) «Νέα Αρχιτε−

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ 230/Α/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

3. Την αριθμ. 116/2014 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδι−
κείου Μυτιλήνης όπως διορθώθηκε με την αρ. 119/2014 
όμοια απόφαση.

4. Το από 08/10/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας της Περι−
φερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

5. Το άρθρο 3 του Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/29.01.2003.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «ΠΡΟ−

ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
7. Το άρθρο 12 παρ. 2β του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ: 249/

Α/30−10−2003) με το οποίο διατίθεται ποσοστό 25% των 
ετήσιων εισπράξεων από τους ελέγχους Μέτρων και 
Σταθμών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Οικονομίας – Οικονομικών, στις κατά τόπους Υπη−
ρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για 
την αντιμετώπιση των εν γένει αναγκών των κλιμακίων 
ελέγχου.

8. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 524/1978 «Έλεγχοι μέτρων και 
σταθμών» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του 
Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013).

9. Το Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013) και την υπουργική 
απόφαση αριθμ. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014).

10. Την υπ’ αριθμ. Φ2−2312/20−12−2012 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών Μεταφορών και Δικτύων για τον Περιοδικό Έλεγχο 
Μέτρων και Σταθμών (ΦΕΚ: 3460/Β/2012).

11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν για την 
διενέργεια του Π.Ε. 2015 καθώς και τις λοιπές ανάγκες 
που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 4177/2013.

12. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999.
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13. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

14. Την αριθμ. 131/27−01−2015 απόφαση Περιφερειάρχη 
Βορείου Αιγαίου «Ορισμός Υπαλλήλων για την διενέρ−
γεια Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2015», απο−
φασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δη−
μοσίευση της παρούσας έως 31/12/2015 την καθιέρωση 
υπερωριακής εργασίας μέχρι της 22ας βραδινής ώρας 
για πέντε (5) υπαλλήλους της Δ/νσης Δια Βίου Μά−
θησης, Απασχόλησης και Εμπορίου της Περιφέρειας 
Β. Αιγαίου.

2. Έργο των υπαλλήλων που θα εργασθούν υπερωρια−
κά είναι η διενέργεια περιοδικού και έκτακτου ελέγχου 
Μέτρων και Σταθμών και λοιπών μετρολογικών ελέγχων 
στο Νομό Λέσβου.

3. Ώρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο μέχρι 
είκοσι (20).

4. Αριθμός υπαλλήλων που θα ασχοληθούν πέντε (5).
5. Η δαπάνη (ύψους 2.000,00 ευρώ) θα καλυφθεί από 

τον ειδικό λογαριασμό «Μέτρων και Σταθμών».
6. Ο Γενικός Δ/ντής Ανάπυτξη της Περιφέρειας Β. 

Αιγαίου θα βεβαιώσει την πραγματοποίηση της υπε−
ρωριακής απασχόλησης καθώς και την εκτέλεση του 
αντίστοιχου έργου.

7. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31/12/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 27 Ιανουαρίου 2015

Η Περιφερειάρχης
 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

F
    Αριθμ. 1331 (2)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Αντι−

περιφερειάρχη» στην Προϊσταμένη της Δ/νσης Αγρο−
τικής Οικονομίας.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 270/Β/27−12−2010).

3. Τις διατάξεις του όρθρου 9 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
Α΄/45/9−3−1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του 
Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄/131/2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Κώδικα Νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

6. Την υπ’ αριθμ. 116/2014 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, όπως αυτή διορθώθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 119/2014 όμοια απόφαση.

7. Το από 8−10−2014 πρακτικό ορκωμοσίας της Περι−
φερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

8. Την υπ’ αριθμ. 49366/2411/9−10−2014 απόφαση της 
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί ορισμού Αντιπε−
ριφερειαρχών (ΦΕΚ 627/Υ.Ο.Δ.Δ./10−10−2014).

9. Την υπ’ αριθμ. 50451/2456/14−10−2014 απόφαση Πε−
ριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί μεταβίβασης αρμο−
διοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 2769/B΄/16−10−2014).

10. Την υπ’ αριθμ. 12489/629/11−4−2012 απόφαση του 
Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαί−
ου περί Παροχή εξουσιοδότησης στους Προϊσταμένους 
των Δ/νσεων της Π.Ε. Λέσβου (ΦΕΚ 1414/Β΄/30−4−2012).

11. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για 
ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και διασφάλιση 
της αποδοτικής και εύρυθμης λειτουργίας της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε την Προϊσταμένη της Δ/νσης Αγροτι−
κής Οικονομίας να υπογράφει με την ένδειξη «με Εντολή 
Αντιπεριφερειάρχη», μνημονεύοντας τα στοιχεία της 
παρούσας απόφασης, τα παρακάτω διοικητικά έγγραφα:

1. Διαβιβαστικά αποφάσεων για τη δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Διαβιβαστικά διακηρύξεων για δημοσίευση σε Το−
πικό και Αθηναϊκό τύπο.

3. Διαβιβαστικά κοινοποίησης αναζητούμενων στοιχεί−
ων σε Δικαστικές Αρχές ή και άλλες Υπηρεσίες.

4. Έγγραφα έκθεσης απόψεων σε αρμόδια δικαστήρια 
όταν πρόκειται να εκδικαστεί υπόθεση που αφορά σε 
θέματα αρμοδιότητας της Δ/νσης.

5. Έγγραφα που αφορούν σε αυτεπάγγελτες αναζη−
τήσεις εγγράφων και πιστοποιητικών.

6. Έγγραφα που αφορούν σε διαβίβαση ερωτημάτων 
και αναζήτηση διευκρινήσεων για διάφορα θέματα σε 
Εποπτεύουσες Αρχές, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 
σε διάφορα Υπουργεία, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στους Δήμους 
και σε λοιπούς φορείς.

7. Διαβιβαστικά διαφόρων εγγράφων και εισηγή−
σεων και εισηγήσεις προς τον Περιφερειάρχη, τους 
Αντιπεριφερειάρχες, τον Εκτελεστικό Γραμματέα, 
την Οικονομική Επιτροπή, το Περιφερειακό Συμβού−
λιο και τις λοιπές Διευθύνσεις της Περιφέρειας Βο−
ρείου Αιγαίου.

8. Διαβιβαστικά διαφόρων εγγράφων και εισηγήσε−
ων και εισηγήσεις προς Υπουργεία, ΟΠΕΚΕΠΕ, Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους, Εισαγγελικές Αρχές, Δ/νσεις 
άλλων Περιφερειών, Δήμους και τρίτους.

9. Δελτία Τύπου προς το Γραφείο Τύπου της Περι−
φέρειας Βορείου Αιγαίου και τη Δ/νση Διαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου.

10. Αλληλογραφία σχετικά με τη λειτουργία των Επι−
τροπών της Δ/νσης, της Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας 
Επιτροπής Κυρώσεων Νωπών και Μεταποιημένων Οπω−
ροκηπευτικών, της Επιτροπής Ελέγχου και Παρακολού−
θησης παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, της Επιτροπής 
Χορήγησης Βεβαίωσης σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών 
αγορών, της Επιτροπής Χορήγησης Βεβαίωσης σε πα−
ραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών βιολογικών προϊό−
ντων, καθώς και κάθε άλλης επιτροπής στην οποία συμ−
μετέχουν ως Πρόεδροι ή μέλη υπάλληλοι της Δ/νσης.

11. Αλληλογραφία και όλα τα έγγραφα σχετικά με την 
τήρηση του Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευ−
τικών, του Ελαιοκομικού και Αμπελουργικού Μητρώου, 
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του μητρώου των Ομάδων Παραγωγών και κάθε άλλου 
μητρώου του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας. 

12. Βεβαιώσεις και λοιπά απαντητικά έγγραφα σε αι−
τήματα, αναφορές, παράπονα ή καταγγελίες πολιτών, 
που αφορούν σε αντικείμενα της Υπηρεσίας.

13. Βεβαιώσεις σε καταστήματα εμπορίας φυτοπρο−
στατευτικών προϊόντων.

14. Άδειες ανασύστασης αμπελοφυτείας.
15. Θεώρηση κάθε πιστοποιητικού επιδότησης στο 

πλαίσιο του προγράμματος εφοδιασμού των μικρών 
νησιών του Αιγαίου με ζωοτροφές και άλευρα.

16. Θεώρηση μελισσοκομικών βιβλιαρίων για μεταβο−
λές των στοιχείων τους.

17. Αλληλογραφία και πάσης φύσεως έγγραφα προς 
το Μελισσοκομικό Κέντρο Βορείου Αιγαίου.

18. Θεώρηση πρακτικών των διαφόρων επιτροπών της 
Δ/νσης.

19. Καταστάσεις πληρωμής δικαιούχων ενταγμένων 
στο πρόγραμμα RICA και σε λοιπά προγράμματα που 
υλοποιεί η Δ/νση.

20. Διαβιβαστικά έγγραφα καταστάσεων πληρωμής 
δικαιούχων διαφόρων προγραμμάτων.

21. Βεβαιώσεις εργοδότη (αποδοχών, προϋπηρεσίας, 
ημερομισθίων και χορήγησης οικογενειακού επιδόμα−
τος) εποχικού προσωπικού, που απασχολείται στο πρό−
γραμμα της Δακοκτονίας.

22. Εντολές ψεκασμών στον ανάδοχο εργολάβο του 
προγράμματος Δακοκτονίας και πρακτικά καλής εκτέ−
λεσης εργασιών δακοκτονίας.

23. Έγγραφα σχετικά με την πρόσληψη εποχικού επι−
στημονικού ή/και εργατοτεχνικού προσωπικού και θε−
ώρηση σχετικών καταστάσεων κατάταξης υποψηφίων.

24. Κάθε έγγραφο που αφορά στην διεκπεραίωση του 
προγράμματος της Δακοκτονίας.

25. Έγγραφα που αφορούν σε μεταβιβάσεις αλιευτικού 
στόλου ως προς τα ιχθυοπαραγωγικά αυτοκίνητα και 
τη λιανική πώληση αλιευμάτων.

26. Ενημερωτικά και διαβιβαστικά έγγραφα προς αλι−
ευτικούς συλλόγους, μονάδες μεταποίησης αλιευμάτων 
και μονάδες υδατοκαλλιέργειας. 

27. Πτυχία και άδειες χειριστών αγροτικών μηχανη−
μάτων.

28. Άδειες κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων.
29. Καρτέλες απογραφής αγροτικών μηχανημάτων.
30. Γεωργοτεχνικά δελτία αγροτικού εξηλεκτρισμού.
31. Βεβαιώσεις αναγκαιότητας κατασκευής αντλιοστα−

σίων και υδατοδεξαμενών.
32. Αποσπάσματα τοπογραφικών διαγραμμάτων Συ−

νοικισμών και αγροτεμαχίων προερχομένων από ανα−
δασμούς και διανομές των αγροκτημάτων σε Λέσβο και 
Λήμνο και διαβιβαστικά έγγραφα αυτών.

33. Αντίγραφα παραχωρητηρίων τίτλων ιδιοκτησίας 
κληρούχων αγροτεμαχίων και μικρών οικοπέδων σε Συ−
νοικισμούς σε Λέσβο και Λήμνο.

34. Έγγραφα χορήγησης στοιχείων σχετικών με εποι−
κιστικά θέματα.

35. Έγγραφα που προκύπτουν από το Αρχείο της 
πρώην Τοπογραφικής Υπηρεσίας (πχ έκδοση συντε−
ταγμένων οροσήμων και τριγωνομετρικών σημείων κτλ).

36. Γνωμοδοτήσεις επί αιτημάτων διορθώσεων κτη−
ματολογικών εγγραφών και διορθώσεων γεωμετρικών 
στοιχείων ακινήτων.

37. Βεβαιώσεις και κάθε έγγραφο που προκύπτει από 
το τηρούμενο αρχείο εποικισμών, αναδασμών και δια−
νομών.

38. Κάθε έγγραφο που αφορά στην εφαρμογή του 
Ν. 4061/2012 (Διαχείριση και προστασία ακινήτων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

39. Αποδείξεις κατάθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος 
(απόδοση τελών και παραβόλων εγγείων βελτιώσεων).

40. Κάθε έγγραφο που αφορά στους υπόλογους της 
Δ/νσης, οι οποίοι εκτελούν πληρωμές προγραμμάτων 
δημοσίων επενδύσεων.

41. Καταστάσεις απόδοσης στην ΔΟΥ Μυτιλήνης πα−
ραβόλων που εισπράχτηκαν στα πλαίσια των διαφόρων 
αντικειμένων της Δ/νσης.

42. Έγγραφα εισήγησης κατανομής χρηματικών ποσών 
στους Κ.Α.Ε. του φορέα της Δ/νσης Αγροτικής Οικο−
νομίας. 

43. Καταστάσεις πληρωμής για διάφορες δαπάνες και 
οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων της έδρας.

44. Θεώρηση δικαιολογητικών δαπανών αμοιβής υπε−
ρωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Δ/νσης.

45. Έγγραφα εγκρίσεων και δεσμεύσεων πιστώσεων 
για διάφορες δαπάνες της Δ/νσης.

46. Έγγραφα που αφορούν σε αναζήτηση κατάθεσης 
προσφορών από τρίτους (εμπόρους, αντιπροσώπους κα) 
για διάφορα αναλώσιμα για τις ανάγκες λειτουργίας 
της Δ/νσης.

47. Θεώρηση των πρωτοκόλλων παραλαβής των δια−
φόρων δαπανών (αναλωσίμων και μονίμων υλικών) της 
Δ/νσης.

48. Αποφάσεις τοποθέτησης και κατανομής του προ−
σωπικού της Δ/νσης στα Τμήματα.

49. Αποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων στο προσωπικό 
της Δ/νσης.

50. Αποφάσεις ορισμού υπαλλήλων της Δ/νσης για την 
τήρηση του γενικού ή και του εμπιστευτικού πρωτοκόλ−
λου, την διεκπεραίωση των εγγράφων εμπιστευτικού 
χαρακτήρα και την τήρηση των εμπιστευτικών αρχείων 
της Δ/νσης.

51. Αποφάσεις κατανομής εργασιών στο προσωπικό 
της Δ/νσης.

52. Αποφάσεις ορισμού υπαλλήλων της Δ/νσης ως 
υπεύθυνων της Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης (τή−
ρηση πρωτόκολλου, διεκπεραίωση αλληλογραφίας, επι−
κύρωση αντιγράφων εγγράφων, βεβαίωση του γνήσιου 
της υπογραφής κα).

53. Αποφάσεις ορισμού υπαλλήλων υπεύθυνων για 
τη φύλαξη και χρήση των στρογγυλών σφραγίδων της 
Δ/νσης.

54. Αποφάσεις ορισμού υπαλλήλων της Δ/νσης ως 
ειδικών υπολόγων.

55. Έγγραφα ορισμού εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων 
για την παραλαβή της αλληλογραφίας από τα ΕΛΤΑ 
Μυτιλήνης.

56. Κάθε έγγραφο σχετικά με την εκκαθάριση του 
Αρχείου της Δ/νσης και την διαδικασία προμήθειας υλι−
κών και εκποίησης άχρηστου εξοπλισμού μετά από τα 
σχετικά πρακτικά των αρμόδιων επιτροπών.

57. Έγγραφα σχετικά με την ασφάλεια του προσωπι−
κού και των χώρων του κτιρίου που στεγάζεται η Δ/νση.

58. Έγγραφα για την απογραφή του εξοπλισμού, την 
χρέωσή του στους υπαλλήλους, την καταγραφή και την 
παρακολούθηση μεταβολών χρέωσης.

59. Έγγραφα παροχής στοιχείων σχετικά με τη συμμε−
τοχή υπαλλήλων της Δ/νσης σε απεργίες, στατιστικών 
και άλλων στοιχείων του προσωπικού της Δ/νσης.
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60. Βιβλιάρια υγείας των υπαλλήλων και των ανήλικων 
παιδιών τους για τους υπαλλήλους της έδρας.

61. Διαβιβαστικά δικαιολογητικών σε Υγειονομικές Επι−
τροπές για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους 
υπαλλήλους της έδρας.

62. Διαβιβαστικά των εκθέσεων αξιολόγησης ουσια−
στικών προσόντων των υπαλλήλων της Δ/νσης προς 
την αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας.

63. Εκθέσεις απολογισμού των πεπραγμένων της Δ/νσης. 
64. Την τήρηση του γενικού και εμπιστευτικού πρω−

τοκόλλου της Δ/νσης.
65. Έγγραφα διεκπεραίωσης των πάσης φύσεως δι−

οικητικών και οικονομικών θεμάτων που αφορούν στα 
αντικείμενα της Δ/νσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
υπ’ αριθμ. 137/23−12−2010 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄ 230/2010).

66. Κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία και αφορά τις αρμοδιότητες της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, αλλά δεν περιγράφεται ανωτέρω και δεν υπό−
κειται στην ανωτέρω (10) σχετική απόφαση.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Πε−
ριφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 6 Φεβρουαρίου 2015

Ο Αντιπεριφερειάρχης
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ

F
(3)

    Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην Παλαβίδου Μαρία του Κυριάκου.

   Με την αριθμ. 2290/29−12−2014 απόφαση της Αντιπε−
ριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής Βορείου Αιγαίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 
6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄ 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του 
Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α΄ 39) του άρθρου 
1 του Ν. 2026/1992 (Α΄ 43) και του άρθρου 186 παρ. 2 
περ. Ζ αριθμ 17 του Ν 3852/2010 (Α΄ 87) χορηγείται στην 
Παλαβίδου Μαρία του Κυριάκου, κάτοικο πόλεως Χίου, 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

  Η Αντιπεριφερειάρχης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΜΟΥ − ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ 

F
   Αριθμ. 327 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 19888/Ε5/08−03−2012 (ΦΕΚ 

876/τ.Β΄/20−03−2012) υπουργικής απόφασης: «Έγκριση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα−
τος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του 
Τ.Ε.Ι. Καβάλας με τίτλο: «Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυ−
σικού Αερίου − MSc in Oil and Gas Technology», όπως έχει 
τροποποιηθεί με την αριθμ. πρωτ. 46113/Ε5/04−04−2013 
(ΦΕΚ 897/τ.Β΄/15.04.2013) υπουργική απόφαση .

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α΄ του Ν. 4009/2011 (Α΄ 

195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρ−

θρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 
34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και του άρθρου 34 του 
Ν. 4301/2014 (Α΄ 223),

β) του άρθρου 80 παρ. 12 περ. δ΄ του Ν. 4009/2011 (Α΄ 
195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258),

γ) του άρθρου 38 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει−
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 
παρ. 2 περ. στ΄ του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 
73 παρ. 5 του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270),

δ) του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως των άρθρων 4 και 
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 
του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (Α΄ 71), ε) του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Πα−
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 87/2013 (Α΄ 129): «Μετονομασία 
του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης − Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων − Συγ−
χώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων − Ίδρυση Σχολής − Συγκρότηση Σχολών του 
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (Α΄ 190), με το οποίο το 
Τ.Ε.Ι. Καβάλας μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. και το 
Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου σε 
Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466) 
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μετα−
φοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19888/Ε5/08−03−2012 (ΦΕΚ 876/τ.
Β΄/20−03−2012) υπουργική απόφαση: «Έγκριση Προγράμ−
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολο−
γίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας 
με τίτλο: «Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 
−MSc in Oil and Gas Technology», όπως έχει τροποποι−
ηθεί με την αριθμ. πρωτ. 46113/Ε5/04−04−2013 (ΦΕΚ 897/
τ.Β΄/15.04.2013) υπουργική απόφαση».

5. Το απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 4/28−01−2015 (θ. 2ο) 
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 
του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 
του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

6. Το απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 1/29−01−2015 (θ. 2ο) 
πράξης της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του 
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

7. Την από τον Απρίλιο του 2011 έκθεση Εξωτερικής 
Αξιολόγησης του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου 
και Φυσικού Αερίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας από την Αρχή 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας Ανώτατης 
Εκπαίδευσης.

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

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19888/Ε5/08−03−2012 
(ΦΕΚ 876/τ.Β΄/20−03−2012) υπουργική απόφαση: «Έγκρι−
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ση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή−
ματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 
του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με τίτλο: «Τεχνολογία Πετρελαίου 
και Φυσικού Αερίου − MSc in Oil and Gas Technology», 
όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. πρωτ. 46113/Ε5/
04−04−2013 (ΦΕΚ 897/τ.Β΄/15.04.2013) υπουργική απόφαση, 
ως ακολούθως:

1) Το Άρθρο 4 («Κατηγορίες Πτυχιούχων») αντικαθί−
σταται ως εξής:

«Στο ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πε−
τρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι 
τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής».

2) Το Άρθρο 6 («Πρόγραμμα Μαθημάτων») αντικαθί−
σταται ως εξής:

«Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται 

σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις/ 
ασκήσεις πράξης και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλω−
ματικής εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμμα−
τος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές ανέρχεται σε δέκα (10), εκ των οποίων και τα 
δέκα είναι υποχρεωτικά. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 
έξι (6) πιστωτικές μονάδες. Κάθε φοιτητής υποχρεού−
ται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 
μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) 
πιστωτικές μονάδες.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική».
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής:

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ Εξάμηνο− Υποχρεωτικά μαθήματα

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

1 Επιχειρηματικό Περιβάλλον (Business Environment) 6

2 Στρατηγική Διαχείριση (Strategic Management) 6

3 Διαχείριση Έργων (Project Management) 6

4 Δίκαιο και Οικονομικά (Law and Economics) 6

5 Ερευνητικές Μέθοδοι (Research Methods) 6

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ Εξάμηνο−Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

1 Μηχανική Ταμιευτήρων (Reservoir Engineering) 6

2 Μηχανική Γεωτρήσεων (Drilling Engineering) 6

3 Αποτίμηση Γεωλογικού Σχηματισμού (Formation Evaluation) 6
4 Μηχανικών Παραγωγής Υ/Α (Production Engineering) 6

5 Προσομοίωση Ταμιευτήρων (Reservoir Simulation) 6

ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ Εξάμηνο

Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS)

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Master Thesis) 30

Γενικό Σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος 90

Άρθρο 2

1) Το ως άνω ΠΜΣ δύναται να επεκταθεί σε 120 ECTS υπό τον διακριτό τίτλο MSc in Petroleum Engineering Technology 
(MSc in PET) −ΠΜΣ στη Μηχανική και Τεχνολογία Πετρελαίου. Τα 2 πρώτα εξάμηνα αυτού του ΠΜΣ είναι κοινά με το 
ΠΜΣ στην Τεχνολογία Πετρελαίου και Φ.Α. και στα επόμενα 2 εξάμηνα διενεργείται μεταπτυχιακή εργασία 60 ECTS 
σε θέματα Επιστήμης και Μηχανικής Πετρελαίου και Φ.Α. για περιορισμένο αριθμό θέσεων έως 20 ατόμων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Καβάλα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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   Αριθμ. 253 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 119734/Ε5/4−10−2012 

(Φ.Ε.Κ. 2802/τ.Β΄/17−10−2012) υπουργικής απόφασης: 
«Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με 
τίτλο: «Καινοτομία στην Τεχνολογία και την Επιχει−
ρηματικότητα − MSc in innovation in Technology and 
Entrepreneurship», όπως έχει τροποποιηθεί με την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 93875/E5/12−7−2013 (Φ.Ε.Κ. 1770/τ.
Β΄/22.07.2013) υπουργική απόφαση και την αριθμ. 
πρωτ. 70828/Ε5/08−05−2014 (Φ.Ε.Κ. 1312/τ.Β΄/23.05.2014) 
υπουργική απόφαση. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α΄ του Ν. 4009/2011 (Α΄ 

195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρ−
θρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 
34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και του άρθρου 34 του 
Ν. 4301/2014 (Α΄ 223),

β) του άρθρου 80 παρ. 12 περ. δ΄ του Ν. 4009/2011 (Α΄ 
195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258),

γ) του άρθρου 38 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει−
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 
παρ. 2 περ. στ΄ του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 
73 παρ. 5 του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270),

δ) του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως των άρθρων 4 και 
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του 
Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 
3848/2010 (Α΄ 71),

ε) του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότη−
τας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 87/2013 (Α΄ 129): «Μετονομα−
σία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης − Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων − 
Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτημάτων 
και Τμημάτων − Ίδρυση Σχολής − Συγκρότηση Σχολών 
του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (Α΄ 190), με το οποίο 
το Τ.Ε.Ι. Καβάλας μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. και 
το Τμήμα Ηλεκτρολογίας σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε..

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466) 
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μετα−
φοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 119734/Ε5/4−10−2012 (Φ.Ε.Κ. 
2802/τ.Β΄/17−10−2012) υπουργική απόφαση «Έγκριση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή−
ματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με τίτλο: 

“Καινοτομία στην Τεχνολογία και την Επιχειρη−
ματικότητα − MSc in innovation in Technology and 
Entrepreneurship”», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 93875/Ε5/12.7.2013 (Φ.Ε.Κ. 1770/τ.Β΄/22− 07−
2013) υπουργική απόφαση και την αριθμ. πρωτ. 70828/
Ε5/08−05−2014 (Φ.Ε.Κ. 1312/τ.Β΄/23.05.2014) υπουργική 
απόφαση.

5. Το απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 3/19−12−2014 (θ. 6ο) 
πράξης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 
(Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 
του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

6. Το απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 1/29−01−2015 (θ. 1ο) 
πράξης της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του 
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

7. Το υπ’ αριθμ. 1025/25−05−2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ με 
τη συνημμένη από το Μάρτιο του 2012 έκθεση Εξωτερι−
κής Αξιολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. 
Καβάλας από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

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

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 119734/Ε5/4−10−
2012 (Φ.Ε.Κ. 2802/τ.Β΄/17−10−2012) υπουργική απόφαση: 
«Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με 
τίτλο: «Καινοτομία στην Τεχνολογία και την Επιχει−
ρηματικότητα − MSc in innovation in Technology and 
Entrepreneurship», όπως έχει τροποποιηθεί με την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 93875/ Ε5/12.7.2013 (Φ.Ε.Κ. 1770/τ.Β΄/
22−07−2013) υπουργική απόφαση και την αριθμ. πρωτ. 
70828/Ε5/08−05−2014 (Φ.Ε.Κ. 1312/τ.Β΄/23.05.2014) υπουρ−
γική απόφαση, ως ακολούθως:

1) Το Άρθρο 4 («Κατηγορίες Πτυχιούχων») αντικα−
θίσταται ως εξής: «Στο ΠΜΣ του Τμήματος Ηλεκτρο−
λόγων Μηχανικών Τ.Ε. γίνονται δεκτοί μετά από επι−
λογή πτυχιούχοι τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής».

2) Το Άρθρο 6 («Πρόγραμμα Μαθημάτων») αντικαθί−
σταται ως εξής:

«Το Π.Μ.Σ. είναν πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται 
σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχια−
κών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκή−
σεις/ασκήσεις πράξης και εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των 
μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρα−
κολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε 
δέκα (10), εκ των οποίων και τα δέκα είναι υποχρεω−
τικά. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές 
μονάδες. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολου−
θήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που 
αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά 
εξάμηνο σπουδών.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) 
πιστωτικές μονάδες.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή/και η αγ−
γλική».

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως 
εξής:
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ Εξάμηνο− Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 

Μονάδες (ECTS)

1
Διαχείριση Καινοτομίας και Δίκαιο Ευρεσιτεχνιών Managing Innovation and 
Patents Low

6

2
Οικονομική Φυσική και Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Econophysics and 
Financing for Entrepreneurs

6

3
Σχεδίαση και Μάρκετινγκ Καινοτόμων Προϊόντων Design and Marketing of 
Innovative Products

6

4
Στρατηγική Διαχείριση Καινοτομίας και Ανθρώπινου Δυναμικού Strategic 
Management of Innovation and Human Resources.

6

5
Ερευνητική Μεθοδολογία και Μεταφορά Καινοτομίας από την Έρευνα στη 
Βιομηχανία Research Methodology and Innovation Transfer from the Research 
Activity to the Industry

6

ΣΥΝΟΛΟ 30

B΄ Εξάμηνο − Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 

Μονάδες (ECTS)

1
Έλεγχος Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων και Α.Π.Ε. Control of 
Electromechanical and Renewable Energy Systems

6

2 Νανοτεχνολογία και Βιοϊατρική Μηχανική Nanotechnology and Bioengineering 6

3
Τεχνητή Νοημοσύνη και Επεξεργασίας Εικόνας Artificial Intelligence and Image 
Processing

6

4−Ι
Εφαρμογές Ιστού και ασύρματων Επικοινωνιών Web Applications and Mobile 
Communications

6
4−ΙΙ

Επιστήμη Υπολογιστών για Φυσικούς Υψηλών Ενεργειών Scientific Computing for 
High−Energy Physics

5
Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Ενεργειακών
Συστημάτων Modeling and Simulation of Energy Systems

6

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ Εξάμηνο

Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Master Thesis) 30

Γενικό Σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος 90

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Καβάλα, 4 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
   Στην αριθ. πρωτ. 3541/14−1−2015 απόφαση του Υφυ−

πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,   που έχει 
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β 139/22−1−2015 και αφορά στην 
έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, έτους 2015, 
διορθώνεται στην προτελευταία παράγραφο,

το εσφαλμένο: «1920»,
στο ορθό: «10.000».

  (Από το Υπουργείο
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού)  
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