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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 25928 (1)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας υπηρεσι−

ών του ΝΠΔΔ «Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού 
Δήμου Λέσβου».

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 214, 225, 226, 227, 238 και 

280 του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 Ν. 3584/2007, με τις 

τροποποιήσεις του.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.δ. 143/2010 (Ορ−

γανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).
4. Το υπ’ αριθμ. 2188/5−11−2014 έγγραφο του ΝΠΔΔ 

«Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου» 
με το οποίο μας διαβιβάστηκε η αριθμ. 153/2014 από−
φαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίνεται η λειτουργία 
αθλητικών και πολιτιστικών χώρων του ΝΠΔΔ πέραν 
του κανονικού ωραρίου λειτουργίας.

5. Το υπ’ αριθμ. 27/9−1−2015 έγγραφο του ΝΠΔΔ «Παι−
δείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου» με 
το οποίο μας διαβιβάστηκε ορθή επανάληψη της αριθμ. 
153/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.

6. Το υπ’ αριθμ. 429/18−3−2015 έγγραφο του ΝΠΔΔ 
«Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου» 

με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ανάκληση της αριθμ. 
153/2014 απόφασης και η αριθμ. 20/2015 απόφαση του 
Δ.Σ. με την οποία εγκρίνεται η λειτουργία αθλητικών 
και πολιτιστικών χώρων του ΝΠΔΔ πέραν του κανονικού 
ωραρίου λειτουργίας.

7. Την αριθμ. 266/26−2−2015 υπηρεσιακή βεβαίωση του 
ΝΠΔΔ «Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέ−
σβου», αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την εξαίρεση από την εφαρμογή της 
πενθήμερης εργασίας και τη λειτουργία κατά τις Κυ−
ριακές και αργίες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ «Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου» του Δήμου 
Λέσβου, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των αρμοδιοτήτων 
του και τη λειτουργία των αθλητικών και πολιτιστικών 
χώρων του ΝΠΔΔ ως εξής:

α) Ανοιχτοί και κλειστοί αθλητικοί χώροι: 7:30 έως 
22:00 (καθημερινά) και το Σάββατο 8:00 έως 22:00 σε χώ−
ρους που υπάρχουν προγραμματισμένες προπονήσεις ή 
αγώνες και την Κυριακή και εξαιρέσιμες ανοιχτά μόνο 
για τη διεξαγωγή αγώνων και αθλητικών εκδηλώσεων. 
Σε περίπτωση προπονήσεων ή αγώνων επαγγελματι−
κών ομάδων ο χρόνος μπορεί να παραταθεί κατά μία 
ή δύο ώρες.

β) Πολιτιστικοί Χώροι: καθημερινά από 8:00 έως 24:00, 
Σάββατο − Κυριακή − εξαιρέσιμες ανοιχτά για την δι−
εξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στις περιπτώσεις 
διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων ο χρόνος μπορεί 
να παραταθεί κατά μία ή δύο ώρες.

γ) Βιβλιοθήκες: 8:00 έως 13:00 και 17:00−20:00 (Δευτέρα 
έως Παρασκευή) και 8:00 έως 16:00 (Σάββατο).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 3.500 € σε βάρος του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Δήμου Λέσβου» που θα βαρύνει τον κωδικό 
Κ.Α. 10.6012.

Ανάλογη δαπάνη προκαλείται και για τα επόμενα έτη 
που θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 20 Απριλίου 2015 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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            Αριθμ. αποφ. 3075 (2)
Μεταγραφή διαπιστωτικής απόφασης του Γενικού Γραμ−

ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχε−
τικά με τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου και του 25ου Νηπιαγωγείου Νί−
καιας στο Δήμο Νίκαιας − Αγ. Ι. Ρέντη. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ − ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τους Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης»

2. Τις διατάξεις του αρ.41 του Ν.4257/2014 και τις δια−
τάξεις της εγκυκλίου 35 περί εφαρμογής διατάξεων του 
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14−4−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», επί ζητημάτων 
περιουσίας OTA.

3. Τις διατάξεις του αρθ.274 του Ν. 3463/2006.
4. Τις διατάξεις του αρθ.5 του Ν. 1894/1990.
5. Τη με αρ. 27157/14753/8−4−2015 Διαπιστωτική Από−

φαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής περί μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου και του 25ου Νηπιαγωγείου Νίκαιας 
στο Δήμο Νίκαιας − Αγ. Ι. Ρέντη, αποφασίζουμε:

Τη μεταγραφή της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 27157/14753/
8−4−2015 διαπιστωτικής απόφασης του Γενικού Γραμ−
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τη 
μεταβίβαση στο Δήμο Νίκαιας − Αγ. Ι. Ρέντη της ακίνητης 
περιουσίας του 2ου Δημοτικού Σχολείου και του 25ου 
Νηπιαγωγείου Νίκαιας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να μεταγραφεί ατελώς στο Υποθηκο−
φυλακείο Δήμου Νίκαιας − Αγ. Ι. Ρέντη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Νίκαια, 5 Μαΐου 2015

Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 1138 (3)
Ίδρυση αυτόνομου Π.Μ.Σ. «Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονι−

κά Συστήματα» του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχα−
νικών Τ.Ε.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
AΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του 

Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ 
του Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/02.11.2011 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/16.07.2008 
τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», 
ιδίως των άρθρων 6, 7 και 10, όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 
177/25.08.2008 τ.Α΄), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 

(Φ.Ε.Κ. 156/04.11.2009 τ.Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19.05.2010 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Φ.Ε.Κ. 189/02.08.2005 
τ.Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί−
δευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστω−
τικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως ισχύει

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/22.04.2005 
τ.Α΄) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

5. Την υπ’ αριθ. Φ5/89656/Β3/13.08.2007 (Φ.Ε.Κ. 
1466/13.08.2007 τ.Β΄) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή 
του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστω−
τικών Μονάδων».

6. Το υπ’ αριθ. Π.Δ.69/2013 (Φ.Ε.Κ. 119/28.05.2013 τ.Α΄) 
«Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων − Κα−
τάργηση Παραρτήματος – Κατάργηση Τμημάτων – Συ−
γκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι Πειραιά».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (Φ.Ε.Κ. 
223/07.10.2014 τ.Α΄) «Τελική ́ Εγκριση Προγράμματος Με−
ταπτυχιακών Σπουδών».

8. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τεχνολογικού Εκπαι−
δευτικού Ιδρύματος Πειραιά (Φ.Ε.Κ. 3257/20.12.2013, τ.Β΄).

9. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά όσον αφορά στον τίτλο του ιδρύματος 
(Φ.Ε.Κ. 3681/31.12.2014 τ.Β΄).

10. Το Φ.Ε.Κ. 170/17.04.2013 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. που αφορά στον δι−
ορισμό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά Λάζαρου Βρυζίδη.

11. Το με αριθ. 2976/21−11−2013 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. με 
τη συνημμένη από τον Σεπτέμβριο του 2013 Έκθεση 
Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρονικής 
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά (νυν Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
Τ.Ε.) από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

12. Την Πράξη 1/05.02.2015 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 
Σύνθεσης Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών T.E. του 
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 

13. Την Πράξη 2/04.05.2015 (Θέμα 1ο) Συνέλευσης Ειδι−
κής Σύνθεσης Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 

14. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανι−
σμός του Ιδρύματος.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015 − 2016 τη 
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών T.E. του 
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι. Πειραιά) με τίτλο: «Διαδικτυωμένα 
Ηλεκτρονικά Συστήματα», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

To Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του A.E.I. Πει−
ραιά T.T. (T.E.I. Πειραιά) οργανώνει και λειτουργεί από 
το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο στην ελληνική γλώσσα 
«Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα» (Δ.Η.Σ.) και 
τίτλο στην αγγλική γλώσσα «Internetworked Electronic 
Systems», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
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Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα 
και πρακτική εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης σε 
προηγμένα γνωστικά αντικείμενα της Ηλεκτρονικής, των 
Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, στη σχεδίαση 
και ανάπτυξη συναφών συστημάτων καθώς και στην 
Διαδικτύωσή τους με την έννοια της ανταλλαγής δε−
δομένων και πληροφοριών, την αυτο−οργάνωσή τους 
και την βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς και αποτε−
λεσματικότητάς τους. 

Σκοπός του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή 
εξειδίκευση, μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας, 
αποφοίτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής σε προηγμένα συστήματα Ηλεκτρονικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Τα συστήματα αυτά 
ενσωματώνουν επιστημονικά αποτελέσματα και τεχνο−
λογίες αιχμής σε γνωστικά αντικείμενα όπως, ευφυή 
δίκτυα επικοινωνίας και συστήματα ανταλλαγής πλη−
ροφοριών μέσω διαδικτύου, ευφυή δίκτυα διαχείρισης 
ενέργειας, (αυτο−οργανωνόμενα) δίκτυα αισθητήρων, 
ρομποτική και αυτοματισμοί, ναυτιλιακά ηλεκτρονικά 
συστήματα, βιοϊατρικά συστήματα, συστήματα επε−
ξεργασίας και εκπομπής ψηφιακού οπτικοακουστικού 
περιεχομένου, κ.α. 

Παράλληλος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή 
εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που μπορεί 
να ενταχθεί άμεσα στην αγορά εργασίας και να καλύψει 
την αυξανόμενη επαγγελματική ζήτηση που παρατη−
ρείται διεθνώς σε αυτό το πεδίο, προσφέροντας το 
υπόβαθρο γνώσεων και εμπειρίας α) στους φοιτητές, 
ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
ελληνικής και διεθνούς αγοράς εργασίας σε θέματα Δι−
αδικτυωμένων Ηλεκτρονικών Συστημάτων και β) στους 
ήδη εργαζόμενους σε τομείς με σχετικά γνωστικά αντι−
κείμενα, ώστε να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν τις 
νέες τεχνολογίες στο χώρο εργασίας τους, παρέχοντας 
προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο έργο τους.

Τέλος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να καλλιεργήσει στους 
φοιτητές την επαγγελματική συνείδηση, την κοινωνική 
υπευθυνότητα σε σχέση με τις επιπτώσεις της επιστή−
μης τους στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον, το 
ανοικτό πνεύμα συνεργασίας και τον ευρωπαϊκό / διεθνή 
προσανατολισμό.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. 
απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 
στα «Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα» (Master 
of Science (M.Sc.) in «Internetworked Electronic Systems»).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

 που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή από−
φοιτοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ελληνικών 
Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, Τ.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων 

ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής) τεχνολογικής 
και θετικής κατεύθυνσης. Ενδεικτικά γίνονται δεκτοί 
πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. από όλα τα Τμήματα Ηλεκτρονικών / 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής, Αυτοματι−
σμού, Φυσικής και Τμημάτων συναφούς επιστημονικού 
αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απονομή του 
Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπου−
δών, σε συνθήκες πλήρους φοίτησης. Σ΄ αυτά συμπερι−
λαμβάνεται και η συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωμα−
τικής εργασίας κατά το 3ο εξάμηνο. 

Στην περίπτωση μερικής φοίτησης, η χρονική διάρκεια 
του Π.Μ.Σ. δύναται να παραταθεί έως και τρία ακαδη−
μαϊκά εξάμηνα (συνολική διάρκεια 3 ακαδημαϊκά έτη).

Άρθρο 6
Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. σε 
συνθήκες πλήρους φοίτησης διαρθρώνεται σε τρία Εξά−
μηνα. Κατά την διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνη−
ση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Κατά το Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να 
παρακολουθήσουν συνολικά δέκα (10) Υποχρεωτικά (Υ) 
και Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) μαθήματα. Κατά το Α΄ 
εξάμηνο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να 
παρακολουθήσει 4 Υποχρεωτικά Μαθήματα που αντι−
στοιχούν σε τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). 
Κατά το Β΄ εξάμηνο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 
υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα (1) Υποχρεωτικό 
Μαθήματα και τρία (3) Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα 
από ένα σύνολο έξι (6) προσφερομένων μαθημάτων, 
που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες 
(ECTS). Κατά το Γ΄ εξάμηνο κάθε μεταπτυχιακός φοιτη−
τής υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα (1) Υποχρεωτι−
κό Μαθήματα και ένα (1) Επιλογής Υποχρεωτικό μαθήμα−
τα από ένα σύνολο δύο (2) προσφερομένων μαθημάτων, 
που αντιστοιχούν σε δώδεκα (12) Πιστωτικές Μονάδες 
(ECTS), καθώς επίσης να εκπονήσει μεταπτυχιακή δι−
πλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε δέκα οκτώ 
(18) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Σύνολο Πιστωτικών 
Μονάδων Γ΄ Εξαμήνου τριάντα (30).

Τα μαθήματα ανάλογα τις ώρες εβδομαδιαίας διδα−
σκαλίας τους αντιστοιχούνται: α) σε τρεις (3) Πιστωτικές 
μονάδες για αυτά που διδάσκονται δύο (2) ώρες εβδο−
μαδιαίως, β) σε έξι (6) Πιστωτικές μονάδες για αυτά που 
διδάσκονται τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως και (γ) σε 
εννέα (9) Πιστωτικές μονάδες για αυτά που διδάσκονται 
έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως.

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας και εξέτασης του Π.Μ.Σ. είναι 
η αγγλική. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να συσταθεί 
τμήμα όπου η διδασκαλία και η εξέταση να γίνονται 
στην ελληνική, μετά από σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μαθήματα Α΄ Εξάμηνου

α/α Μάθημα Τύπος Π.Μ. (ECTS)

1 Προηγμένα Θέματα Επικοινωνιών – Advanced Communications Y 9

2 Υπολογιστικές και Προγραμματιστικές Τεχνικές – Computing 
and Programming Techniques Y 9

3 Ηλεκτρονική Σχεδίαση και Αρχιτεκτονικές Υλικού – Advanced 
Electronic Design and Hardware Architectures Y 9

4 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, Ασφάλεια και Ποιότητα – 
Electromagnetic Compatibility, Safety and Quality Y 3

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) εξαμήνου: 30

Μαθήματα Β΄ εξαμήνου (*)

α/α Τίτλος (Ελληνικά) Τύπος ECTS 

1 Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής – Audio, 
Video and Broadcasting Technology EY 9

2 Ενσωματωμένα Συστήματα – Λογισμικό Πραγματικού Χρόνου – 
Embedded Systems – Real Time Software EY 9

3 Κινητός – Διάχυτος Υπολογισμός και Εφαρμογές – Mobile – 
Pervasive Computing and Applications EY 9

4 Ασύρματες και Οπτικές Επικοινωνίες – Wireless and Optical 
Communications EY 9

5 Ηλεκτρονικά RF και Κεραίες – RF electronics and Antennas EY 9

6 Αισθητήρες και Μικροδίκτυα (BAN, PAN, LAN) – Sensors and 
Micro−nets (BAN, PAN, LAN) EY 9

7 Τεχνολογία και Κοινωνία – Technology and Society Y 3

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) εξαμήνου: 30

(*) Σημείωση: 
Οι φοιτητές επιλέγουν τρία (3) από τα έξι (6) προσφερόμενα ΕΥ μαθήματα με α/α 1−6. 

Μαθήματα Γ΄ εξαμήνου (*)

α/α Τίτλος (Ελληνικά) Τύπος ECTS 

1 Φιλικά προς το Περιβάλλον και Ενεργειακά Αυτόνομα Ηλεκτρο−
νικά Συστήματα – Green and energy−aware electronic systems ΕY 6

2 Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ευφυή Δίκτυα – Electric 
Power Management and Smart Grids ΕY 6

3 Σχεδιασμός ολοκληρωμένων συστημάτων – Integrated Systems 
Design Y 6

4 Διπλωματική Εργασία – M.Sc. Thesis Y 18

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) εξαμήνου: 30

Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Π.Μ.Σ.: 90

(*) Σημείωση: 
Οι φοιτητές επιλέγουν ένα (1) από τα δύο (2) προσφερόμενα ΕΥ μαθήματα με α/α 1−2.
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο μέγιστος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος ορίζεται σε τριάντα (30) ανά εισαγωγή, 
η οποία πραγματοποιείται μία φορά το έτος. Εντός του αριθμού αυτού περιλαμβάνονται και οι εισακτέοι που 
γίνονται δεκτοί ως υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 148).

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από τα μέλη Ε.Π. του Τμήμα−
τος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι. Πειραιά) και μέλη Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Α.Ε.Ι. 
Πειραιά Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι. Πειραιά), ή μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι., ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 148). Η ανάθεση 
διδακτικού έργου κάθε είδους γίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών Τ.Ε.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά 
Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι. Πειραιά) με την υπάρχουσα υποδομή. 

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11 περίοδος α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 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) το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2022 – 2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11.
Κόστος Λειτουργίας

1. Το Συνολικό Κόστος λειτουργίας και υποδομής ενός πλήρους κύκλου (3 εξαμήνων) του Προγράμματος υπο−
λογίζεται σε €108.000 και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης Προϋπολογισμός (Ευρώ) Ποσοστό

Κόστος Εκπαίδευσης 34.000,00 31,5%

Διοικητική Υποστήριξη 10.200,00 9,4%

Λειτουργικά Έξοδα 26.000,00 24,1%

Κρατήσεις 10% υπέρ ΕΛΚΕ ΤΕΙ 
Πειραιά 10.800,00 10,0%

Κρατήσεις 25% υπέρ Ιδρύματος 
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (ΤΕΙ Πειραιά) 27.000,00 25,0%

ΣΥΝΟΛΟ 108.000,00 100,0%

2. Πόροι του Π.Μ.Σ. μπορούν να προέρχονται από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του 
δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων ή από ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά 
προγράμματα, επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού και δίδακτρα.

3. Για το Πρόγραμμα θα ζητηθεί χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος (δημόσια 
επιχορήγηση) σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1.β. του Ν. 3685/2008. Στην περίπτωση μη χρηματοδότησής του 
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και μη εξασφάλισης άλλων πηγών, το κόστος θα καλυφθεί από δίδακτρα 
τα οποία θα ορισθούν από την Σ.Ε.Σ του Τ.Ε.Ι. μετά από γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών Τ.Ε.

4. Η προτεινόμενη ενδεικτική τιμή για διδάκτρων ανά φοιτητή για το σύνολο του ΠΜΣ (τρία εξάμηνα πλήρους 
φοίτησης) ορίζεται στα 3.600 ευρώ.

5. Η οικονομική διαχείριση γίνεται από τον ΕΛΚΕ ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. (ΤΕΙ Πειραιά), για το σκοπό δε αυτό ο ΕΛΚΕ 
παρακρατά ποσοστό του συνολικού κόστους.
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Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 12 Μαΐου 2015

Ο Πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ    
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02009262105150008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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