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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Λέσβου.

2

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή Α’
εξαμήνου έτους 2017 για εργαζόμενο με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
αποσπασμένο σε βουλευτικό γραφείο.

3

Ορισμός Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της.

4

Έγκριση τροποποίησης του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών TE με τίτλο: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MSC IN INNOVATION IN TECHNOLOGY AND
ENTREPRENEURSHIP

5

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE
του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με
τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. απόφ. 377/2017
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Λέσβου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, ΦΕΚ
87/Α/07-06-2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α/16-12-2015), με τις οποίες καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρωσης
εργασίας καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου

Αρ. Φύλλου 778

του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού καθώς και το ύψος
αμοιβής αυτής κατά περίπτωση.
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών περί «Παροχής οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του
ν. 4354/2015 (176 /Α')».
5. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/1757/0026/10-01-2017 (ΦΕΚ
17/12-01-2017/τ. Β΄) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί «καθορισμού δικαιολογητικών για
την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία».
6. Το γεγονός ότι νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου
έχουν αποδυναμωθεί λόγω συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων και μη πρόσληψης νέων, σε συνδυασμό με το ότι
μετά την εφαρμογή του ν. 3852/2010 όλες οι υπηρεσίες
του Δήμου έχουν επιφορτιστεί με νέες αρμοδιότητες.
7. Την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων, επειγουσών
αναγκών που ενδεχομένως να δημιουργηθούν και οι
οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού των
υπηρεσιών του Δήμου πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας.
8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λέσβου αποτελείται από 73
Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες και συνέχεια προκύπτουν τα απογεύματα έκτακτες ανάγκες που χρειάζονται
την άμεση υποστήριξη των υπαλλήλων για εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών καταστημάτων.
9. Την υπ’ αριθ. 889/5-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με την οποία εγκρίθηκε ο
προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017 του Δήμου
Λέσβου και οι σχετικές πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί
στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέσβου έτους 2017.
10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 7430/20-02-2017 έγγραφο της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης κάλυψης της δαπάνης και της
καταβολής τη σχετικής αποζημίωσης που θα προκύψει
από τις ως άνω εργασίες στους ΚΑΕ 10.6012.0000 και
35.6012.0001.
11. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λέσβου (ΦΕΚ 395/Β/
21-02-2012), αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση κατά το έτος 2017 μέχρι δέκα (10) υπαλλήλων
των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου με αντικείμενα εργασίας την σύνταξη του ετήσιου
προϋπολογισμού και την αναλυτική έκθεση που το συ-
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νοδεύει, την σύνταξη του ετήσιου απολογισμού, ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων, την σύνταξη
στατιστικών οικονομικών καταστάσεων και αποστολή
τους στην ηλεκτρονική βάση του Υπ. Οικονομικών, την
σύνταξη βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων άρδευσης – βεβαίωση και αποστολή ειδοποιήσεων στους φορολογούμενους, έλεγχος τ.μ. για την επιβολή δημοτικών
τελών, εργασίες υποβολής φακέλων υποψηφιότητας
σε προγραμμάτων λόγω των χρονικών περιορισμών
που συνήθως έχουν, τακτοποίηση αρχείων, καταχώριση
εσόδων σε βεβαιωτικούς καταλόγους, αποστολή ειδοποιητηρίων για τέλη αποχέτευσης και εισφοράς γης σε
χρήμα κ.ά. Οι ώρες της απογευματινής υπερωριακής
εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι
(120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017
και άλλες εκατόν είκοσι (120) ωρών κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2017, ήτοι:
Α. οκτώ (8) υπαλλήλων κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.
Β. ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού.
Γ. ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού.
Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων,
με την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου αριθμού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς και του συνολικού αριθμού ωρών που προκύπτει.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης
των υπαλλήλων ορίζονται οι προϊστάμενοι των τμημάτων και των διευθύνσεων των υπηρεσιών οι οποίοι θα
βεβαιώνουν ενυπόγραφα την εκτέλεση υπερωριακής
εργασίας.
Οι ώρες υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 20
του ν. 4354/2015 και θα βαρύνουν τους Κ.Α. 10.6012.0000
με ποσό 10.000,00 ευρώ και Κ.Α. 35.6012.0001 με ποσό
2.200,00 ευρώ του προϋπολογισμού του Δήμου του οικ.
έτους 2017.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 24 Φεβρουαρίου 2017
Ο Δήμαρχος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ
Ι

Αριθ. απόφ. 593
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή Α'
εξαμήνου έτους 2017 για εργαζόμενο με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
αποσπασμένο σε βουλευτικό γραφείο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 49 του ν. 3584/2007.
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3. Τη με αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 αναθεωρημένη
εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
4. Τη με αρ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ61/1/26556/2-11-2016
απόφαση υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί απόσπασης και διάθεσης υπαλλήλου
σε γραφείο βουλευτή.
5. Το απόσπασμα πρακτικού της με αρ. 9ης συνεδρίασης 2017 της 17ης Ιανουαρίου 2017 - αριθμός απόφασης
45/2017 (ΑΔΑ: 6ΕΓΩΩ1Ρ-ΜΥ8) σύμφωνα με το οποίο
εγκρίνονται οι διαθέσεις πιστώσεων προϋπολογισμού
2017 μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή αποσπασμένου εργαζόμενου σε βουλευτικό γραφείο,
ποσού χιλίων (1.000) ευρώ στον Κ.Α. 15-6022.0001 η
οποία έγκριση διάθεσης πίστωσης συνοδεύεται από την
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 683/17-02-2017 (ΑΔΑ:
ΨΦ8ΧΩ1Ρ-3Φ7) αμοιβής εργαζομένου αποσπασμένου
σε γραφείο βουλευτή και από την όμοια με αριθμό
684/17-02-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης εργοδοτικών εισφορών εργαζομένου
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
(ΑΔΑ: 6Λ3ΣΩ1Ρ-Δ1Δ).
6. Την υπουργική απόφαση με αρ. 2/1757/0026 περί
καθορισμού δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία η οποία δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος δεύτερο και αρ.
φύλλου 17 με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2017.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 ΦΕΚ
87/τ.Α/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή πέρα
από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας για το Α' εξάμηνο
του έτους 2017 για την εξυπηρέτηση των γραφείων των
βουλευτών η οποία δεν υπερβαίνει συνολικά το μήνα για
έναν (1) υπάλληλο:
α) Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 14 ώρες.
β) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας
μέχρι 6ης πρωινής) 5 ώρες.
γ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από
6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 6 ώρες.
Τα καθήκοντα των υπαλλήλων σε βουλευτικά γραφεία
εντάσσονται στα έκτακτα και αφορούν στην εξυπηρέτηση των γραφείων των βουλευτών.
Η προκαλούμενη δαπάνη προϋπολογίζεται για το Α'
εξάμηνο 2017 και για ένα (1) εργαζόμενο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για είκοσι
πέντε (25) ώρες μηνιαίως Χ 6 μήνες Χ 6,65€= 997,50€.
Η ανωτέρω απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία
δημοσίευσής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 24 Φεβρουαρίου 2017
Ο Δήμαρχος
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ
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Αριθμ. 81
(3)
* Ορισμός Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Αρ. συνεδρίασης 324/31-01-201)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του
ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α' 159), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 9 του άρθρου 10 του
ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες
διατάξεις» (Α' 266), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
με την παρ. 5δ του άρθρου 28 του ν. 4368/2016 (Α' 21).
3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 11 του
ν. 2327/1995 «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α' 156).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 50 και 76 του ν. 2413/1996
«Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α' 124), όπως ισχύουν.
5. Τη διάταξη της περίπτ. γ της παρ. 5 του άρθρου 28
του ν. 4368/2016 (Α' 21).
6. Την υπ’ αριθ. 35009/Ζ1/26-2-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 126)
απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση της
υπ’ αριθ. 132065/Ζ1/24-8-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 616) απόφασης
του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
περί «Ανασυγκρότησης της Διοικούσας Επιτροπής του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου».
7. Την υπ’ αριθ. 35009/Ζ1/26-2-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 126)
απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση της
υπ’ αριθ. 132065/Ζ1/24-8-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 616) απόφασης
του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
περί ανασυγκρότησης της Διοικούσας Επιτροπής του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου».
8. Την υπ’ αριθ. 9769/Ζ1/20-1-2017 (ΦΕΚ 28/26-01-2017)
απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 132065/
Ζ1/24-8-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 616) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτή είχε
τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Την υπ’ αριθ. 290η/23-02-2016 (Β' 1022) απόφαση
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σχετικά με τον ορισμό των Αντιπροέδρων
της Διοικούσας Επιτροπής και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους.
10. Τη με ημερομηνία 25-01-2017 υποβληθείσα παραίτηση από τη θέση της Αντιπροέδρου της Διοικούσας
Επιτροπής με αρμοδιότητα τον Τομέα Έρευνας και Κοινωνικής Πολιτικής, του τακτικού μέλους της Διοικούσας
Επιτροπής Ανδρομάχης Χατζηγιάννη η οποία έγινε αποδεκτή αυθημερόν και
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

6647

Ορίζει Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με αρμοδιότητα
τον Τομέα Έρευνας και Κοινωνικής Πολιτικής την Άννα
Ρούσσου του Εμμανουήλ με ΑΔΤ: ΑΕ 221191, Καθηγήτρια
του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών,
τακτικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.
Αναθέτει σε αυτήν τις εξής αρμοδιότητες:
α) Την Προεδρία της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Επιτροπή Ερευνών του Ε.Α.Π.), την εκπροσώπηση του
Ιδρύματος στη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης με
τρίτους για την εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων του
Ειδικού Λογαριασμού, καθώς επίσης και όλα τα θέματα
που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Ειδικού
Λογαριασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
β) Τα θέματα που αφορούν το Γραφείο Διασύνδεσης,
τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.), τη
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.)
και τις Δημόσιες Σχέσεις του Ιδρύματος.
γ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ως άνω
Αντιπροέδρου, οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται
από τον αρμόδιο για τον τομέα Οικονομικού Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Υποδομών Αντιπρόεδρο, τούτου
δε απουσιάζοντος ή κωλυόμενου, από τον αρμόδιο για
τον τομέα Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 14 Φεβρουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ
*(Δημοσιεύθηκε αρχικά στο τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 83/
22.02.2017).
Ι

Αριθ. 389
(4)
Έγκριση τροποποίησης του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών TE με τίτλο: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-MSC IN INNOVATION IN TECHNOLOGY AND
ENTREPRENEURSHIP
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 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 (Α' 228), του άρθρου 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-
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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, λειτουργία, 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 2, 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 ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β' 1466)
υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του Συστήματος
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»,
ζ) του π.δ. 87/2013 (Α' 129): «Μετονομασία του ΤΕΙ
Καβάλας σε ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
- Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση
Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων
- Ίδρυση Σχολής -Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε
με το π.δ. 127/2013 (Α' 190), με το οποίο το ΤΕΙ Καβάλας
μετονομάστηκε σε ΤΕΙ ΑΜΘ.
2. Την αρ. 1025/25-05-2012 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Καβάλας
από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας
Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3. Την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2802/17-10-2012)
«Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι.Κ. με τίτλο (Καινοτομία στην Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα - MSc
in Innovation in Technology and Entrepreneurship)»
4. Την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1770/22-07-2013)
«Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 119734/
Ε5/04.10.2012 (ΦΕΚ 2802/τΒ'/17.10.2012) Έγκριση
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι.Κ. με τίτλο (Καινοτομία
στην Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα - MSc in
Innovation in Technology and Entrepreneurship)».
5. Την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1312/23-05-2014)
«Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 119734/
Ε5/04.10.2012 (ΦΕΚ 2802/τΒ'/17.10.2012) Έγκριση
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι.Κ. με τίτλο (Καινοτομία
στην Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα - MSc in
Innovation in Technology and Entrepreneurship)».
6. Tην απόφαση του Προέδρου ΤΕΙ Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ Β΄
302/02-03-2015) «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 119734/Ε5/04.10.2012 (ΦΕΚ 2802/τΒ'/17.10.2012)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι.Κ. με τίτλο (Καινοτομία στην Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα - MSc
in Innovation in Technology and Entrepreneurship)».
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7. Την αριθμ. 6η/27-1-2017 (θ. 1ο) πράξη της Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
8. Την αριθ. 2η/16-02-2017 (Θ. 10) πράξη της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ ΑΜΘ.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,
Εγκρίνουμε την τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 119734/
Ε5/4-10-2012 (ΦΕΚ 2802/τ.Β/17-10-2012) υπουργικής
απόφασης «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Καβάλας με τίτλο: «Καινοτομία στην Τεχνολογία και την
Επιχειρηματικότητα- MSc in innovation in Technology
and Entrepreneurship», όπως έχει τροποποιηθεί με την
αριθμ. πρωτ. 93875/ Ε5/12.7.2013 (ΦΕΚ 1770/τ.Β/22-072013) υπουργική απόφαση, την αριθμ. πρωτ. 70828/
Ε5/08-05-2014 (ΦΕΚ 1312/τ.Β’/23.05.2014) υπουργική
απόφαση, και την αριθμ. πρωτ. 253/04-02-2015 (ΦΕΚ
302/τ.Β’/02.03.2015) απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ
ΑΜΘ ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Αντικαθιστά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 της
υπουργικής απόφασης 119734/Ε5/4-10-2012 (ΦΕΚ 2802/
τ.Β/17-10-2012) ως ακολούθως: «Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών - MSc in Innovation in
Technology and Engineering Management».
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Καινοτομία
στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών.
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
είναι να παρέχει στους φοιτητές του γνώσεις α) σε θέματα Τεχνολογικής Καινοτομίας καθώς και προωθημένων
γνώσεων σε όλο το φάσμα των νέων τεχνολογιών αιχμής με τη χρήση προηγμένου εξοπλισμού υπερύψηλης
τεχνολογίας με εφαρμογή της παραχθείσας γνώσης στη
βιομηχανική παραγωγική διαδικασία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και β) σε θέματα Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Διαχείρισης της Καινοτομίας με εφόδια
τα αναγκαία επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία
του μάνατζμεντ, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων για την οργάνωση και
προώθηση των παραγόμενων προϊόντων επ' ωφελεία
της εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας. Πρόκειται για
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που στοχεύει να
εκπαιδεύσει φοιτητές που φιλοδοξούν να κατακτήσουν
τις θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να γίνουν τεχνικά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων υψηλού επιπέδου, τόσο στον τομέα της
παραγωγής και της τεχνολογίας, όσο και στον τομέα της
διοίκησης επιχειρήσεων, δηλαδή ικανούς επαγγελματίες
που συνδυάζουν τεχνικά αλλά και διοικητικά προσόντα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των
σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε
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παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις/ασκήσεις
πράξης και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος
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 υποχρεούται 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 του ΠΜΣ είναι η ελληνική ή/ και η αγγλική. Η διπλωματική εργασία μπορεί να είναι στην
αγγλική. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής:
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α' Εξάμηνο-Υποχρεωτικά μαθήματα
α/α Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1

Στρατηγική Διαχείριση Καινοτομίας και Λήψεων Αποφάσεων
Strategic Management of Innovation and Decision Making

6

2

Σχεδίαση και Μάρκετινγκ Καινοτόμων Προϊόντων
Design and Marketing of Innovative Products

6

3

Διαχείριση έργων και Βιώσιμος Ενεργειακός Σχεδιασμός
Project Management and Sustainable Energy Planning

6

4

Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος
Energy Performance of Buildings and Nondestructive Testing

6

5

Ερευνητική Μεθοδολογία και Μεταφορά Τεχνολογίας CERN
Research Methodology and CERN Transfer Technology

6

ΣΥΝΟΛΟ
Β' Εξάμηνο-Υποχρεωτικά μαθήματα
α/α Μάθημα

30
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1

Ηλεκτρομηχανολογικά Συστήματα και Α.Π.Ε.
Electromechanical and Renewable Energy Systems

6

2

Τεχνολογία Υλικών και Εμβιομηχανική
Material Technology and Bioengineering

6

3

Νανοηλεκτρονική και Εξόρυξη Δεδομένων
Nanoelectronics and Data Mining

6

4-I

Εφαρμογές Ιστού και Ασύρματων Επικοινωνιών
Web Applications and Mobile Communications

4-II

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

5

Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Ενεργειακών Συστημάτων
Energy Systems Modeling and Simulation

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

6

Στην περίπτωση της αγγλόφωνης διδασκαλίας του ΠΜΣ στο Β' εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν το κατ'
επιλογή μάθημα 4-ΙΙ (Scientific Computing for High- Energy Physics) στη θέση του μαθήματος 4-Ι (Web Applications
and Mobile Communications)
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, 23 Φεβρουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθ. 391
(5)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
TE του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
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 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 (Α' 228),
του άρθρου 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 εκπαιδευτικών 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, λειτουργία, 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 2, 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 ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β' 1466)
υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του Συστήματος
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»,
ζ) του π.δ. 87/2013 (Α' 129): «Μετονομασία του ΤΕΙ
Καβάλας σε ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΜετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση
Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων
- Ίδρυση Σχολής -Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε
με το π.δ. 127/2013 (Α' 190), με το οποίο το ΤΕΙ Καβάλας
μετονομάστηκε σε ΤΕΙ ΑΜΘ
2. Την αρ. 1025/25-05-2012 έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Καβάλας
από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας
Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3. Την αριθμ. 6η/27-1-2017 (θ. 2ο) πράξη της Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
4. Την αριθ. 2η/16-02-2017 (θ. 2ο) πράξη της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ ΑΜΘ.
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5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με
τίτλο «Ενεργειακά και Ηλεκτρονικά Συστήματα» (Mphil
in Energy and Electronic Systems) σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 20172018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με
τίτλο «Ενεργειακά και Ηλεκτρονικά Συστήματα» σύμφωνα τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τΑ'), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο και Σκοπός του ΠΜΣ
Αντικείμενο του προγράμματος είναι τα Ενεργειακά
και Ηλεκτρονικά Συστήματα.
Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση, επέκταση και παραγωγή γνώσης στα αντικείμενα των Ενεργειακών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων με τη χρήση προηγμένου ερευνητικού εξοπλισμού υπερύψηλης τεχνολογίας
καθώς και η εφαρμογή της παραχθείσας γνώσης στην
παραγωγική διαδικασία. Στόχοι του ΠΜΣ είναι: α) να συμβάλει στο να κατακτήσουν οι φοιτητές του τις γνώσεις
που είναι απαραίτητες προκειμένου να ερευνήσουν και
να ερμηνεύσουν την πολυπλοκότητα των Ενεργειακών
και Ηλεκτρονικών Συστημάτων και β) να εφοδιαστούν
με τα αναγκαία επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να είναι ικανοί να παράγουν εφαρμοσμένη
έρευνα που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη βιομηχανικών
προϊόντων επ' ωφελεία της οικονομίας και της κοινωνίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕ-ΕΧ), 120 Πιστωτικών
Μονάδων (ECTS), στα «Ενεργειακά και Ηλεκτρονικά Συστήματα». Ο αντίστοιχος αγγλικός τίτλος είναι "MPhil in
Energy and Electronic Systems "
Άρθρο 4
Κατηγορίες υποψηφίων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ
(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ-ΕΧ είναι δύο έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των
οποίων το πρώτο εξάμηνο διατίθεται στη διδασκαλία
μαθημάτων και τα υπόλοιπα τρία στην έρευνα και τη
συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων και Έρευνας
Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των
σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται: α)
στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων, β) σε συνεχή παρουσία στους
εργαστηριακούς χώρους έρευνας, και γ) στην εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και τη δημόσια
υποστήριξη αυτής ενώπιον ειδικής επιτροπής. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που
πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
είναι πέντε (5). Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες που συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες για το πρώτο εξάμηνο σπουδών. Η
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση ΜΔΕ-ΕΧ
απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες. Το
πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα η διπλωματική εργασία μπορεί να είναι στην αγγλική. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων και έρευνας έχει ως εξής:
A’ EΞΑΜΗΝΟ
α/α ΜΑΘΗΜΑ

ECTS
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του οικείου
Τμήματος καθώς και τα Εργαστήρια Ήφαιστος και GRIDCERN καλύπτουν τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος (προχωρημένος εργαστηριακός εξοπλισμός, κατάλληλη κτιριακή υποδομή, βιβλιοθήκη, κ.λπ.).
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2024-25 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθ. 80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195, τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το 2025 θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται
€50.000 και κατανέμεται ως εξής:
α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

€

%

1

Δαπάνες Δημοσίευσης
σε Επιστημονικά Περιοδικά

5.000

10

2

Συμμετοχή Φοιτητών
σε Συνέδρια

5.000

10

3

Διοικητική και Τεχνική
Υποστήριξη

5.000

10

1

Τεχνικές Μετρήσεων Υλικών

6

2

Οπτοηλεκτρονική - Τηλεμετρικές
Εφαρμογές

6

3

Έξυπνα Δίκτυα Ισχύος - Αισθητήρες

6

4

Ενεργειακά Συστήματα Ισχύος

6

4

Δαπάνες Μετακίνησης

5.000

10

5

Ερευνητική Μεθοδολογία

6

5

Ανανέωση - Συντήρηση
Εξοπλισμού

7.500

15

6

Αναλώσιμα

5.000

10

ΣΥΝΟΛΟ
Β-Γ-Δ ΕΞΑΜΗΝΑ

30

α/α ΕΡΕΥΝΑ

ECTS

7

ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ

5.000

10

1

90

8

ΤΕΙ ΑΜΘ

12.500

25

ΣΥΝΟΛΟ

50.000

100

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων
και τυχόν ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, της ΓΣΕΣ του
Τμήματος, και έγκρισής τους από την ΣΕΣ του ΤΕΙ ΑΜΘ.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) κατά έτος. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (Α’ 148).
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη ΕΠ του οικείου τμήματος και
μέλη ΕΠ άλλων ΤΕΙ ή μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148). Την έρευνα καθοδηγεί
τριμελής επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ
και αποτελείται από διδάσκοντες, κατά τα ως άνω, που
διαθέτουν τα προσόντα του ερευνητή.

Το ΠΜΣ είναι χωρίς δίδακτρα και οι διδάσκοντες σε
αυτό δεν αμείβονται. Το κόστος λειτουργίας του θα καλυφθεί από χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, παροχές,
δωρεές και κληροδοτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και από το κόστος υποβολής φακέλου (500 ευρώ) των επιλεχθέντων φοιτητών
και από μέρος των εσόδων των αυτοχρηματοδοτούμενων ΠΜΣ του οικείου Τμήματος.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καβάλα, 23 Φεβρουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02007781303170008*

