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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/25289
(1)
Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών του ΤΕΒΕ– αρμο−
διότητας Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής
Προστασίας και των αντίστοιχων εντύπων τους που
διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέ−
τησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ−
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση
της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ
102/ Α΄/1.5.2002, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
από την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ

Α΄/125/23.5.2003), την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3200/
2003 (ΦΕΚ/Α΄/281/9.12.2003) καθώς και το άρθρο 16 του
ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄/16.6.2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/86 «Σχέσεις
Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυ−
τότητας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 75/Α΄/11.6.1986, σε
συνδυασμό με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 2 της από
21.12.2001 ΠΝΠ (ΦΕΚ/Α΄/288/21.12.2001) «Αρμοδιότητα των
δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώ−
σεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις».
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/
1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 45/Α/9.3.1999.
4. Την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/1.10.2002/ΦΕΚ 1276
Β΄ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και
Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου της Υπεύθυνης
Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75)».
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3200
(ΦΕΚ/Α΄/281/9.12.2003) «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983
– Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης – ίδρυ−
ση Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και άλλες δι−
ατάξεις», με τις οποίες η Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Διοίκησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημό−
σιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα−
να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
7. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/24.3.2004 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανά−
θεση αρμοδιοτήτων.
8. Την αριθ. 800/5/22.4.2004 (ΦΕΚ 598/Β΄/2004) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ.
80026/9−6−2004 (ΦΕΚ 883/Β΄/04) και 80045/ 23.8.2004
(ΦΕΚ 1293/Β΄/2004) όμοιες αποφάσεις.
9. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποι−
ότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυ−
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
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Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Τ.Ε.Β.Ε.,
αποφασίζουμε:
Οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες του Ταμείου
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος που εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας μπορούν να διεκπεραιώνονται
και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του ν. 3013/
2002 διαδικασία:
1. Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας.
2. Πρόσληψη θεραπευτών ιατρών.
3. Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική
χρήση (μόνο για ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει
εισφορές μηχανογραφικά).
4. Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνι−
σμούς (μόνο για ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει
το σύνολο των εισφορών μηχανογραφικά).
5. Βεβαίωση Ταμειακής Ενημερότητας ν.2084/1992, για
θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη Δ.Ο.Υ. (μόνο για
ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει το σύνολο των
εισφορών μηχανογραφικά).
6. Διαγραφή από τα μητρώα ασφαλισμένων ΟΑΕΕ
– ΤΕΒΕ (μόνο για ασφαλισμένους που έχουν ατομική
επιχείρηση ή μετέχουν σε προσωπική εταιρεία – ΟΕ ή
ΕΕ – που λύθηκε κοινή συναινέσει ή τροποποιήθηκε το
καταστατικό τους λόγω αποχώρησης εταίρου).
Τα έντυπα που αντιστοιχούν στις πιο πάνω διαδικασί−
ες επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση, αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της και είναι αυτά που θα χρησι−
μοποιούνται από τα Κ.Ε.Π. και τις καθ’ ύλην αρμόδιες
υπηρεσίες για τη διευκόλυνσή τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2005
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. 12395−Β
(2)
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Κλει−
στού Τύπου (ΑΚΕΣ) με τίτλο: «Α.Κ.Ε.Σ. Ψηφιακό Άλμα»,
διάθεση Πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την
εφαρμογή του.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A/ 22.4.2005)».
2. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.4.2000)
3. Το π.δ. 81/21.3.2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002).
4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ. 37930/ ΔΙΟΕ
1264 (ΦΕΚ Β΄1432/14.10.2005) περί «Καθορισμού αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

5. Το ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/τΑ/14.11.2000) «Διαχείριση,
Παρακολούθηση, Έλεγχος Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 11, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. To άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/17.5.2002)
«Εταιρική Διακυβέρνηση, Θέματα Μισθολογίου και άλλες
διατάξεις»
7. Το ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/20.3.2002) «Μέτρα για
την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα
το άρθρο 7.
8. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της
21.6.1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά
ταμεία», όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 1447/
2001 του Συμβουλίου και ισχύει.
10. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ Ε(2000) 3405/
28.11.2000, σχετικά με την έγκριση του Κοινοτικού Πλαι−
σίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμ−
βάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στον στόχο 1
στην Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την με αρ. C (2001) 551, 14.3.2001, απόφαση έγκρισης
του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» από την Επιτροπή
των ΕΚ με ARINCO 2000/GR/16/1/PO/023, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
12. Το συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠ «ΚτΠ»
που εγκρίθηκε με την αρ. 1/14.5.2001 απόφαση της Επι−
τροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «ΚτΠ», όπως τροπο−
ποιήθηκε και σήμερα ισχύει και ειδικά το τμήμα που
αναφέρεται στο Μέτρο 3.1 και τα κριτήρια επιλογής
πράξεων του μέτρου αυτού.
13. Τη αρ. 41637/ΔΙΟΕ 769 ΚΥΑ Συγκρότησης της Ειδι−
κής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Κοινωνία της Πλη−
ροφορίας» (ΦΕΚ 1502/Β/8.12.2000) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 16421/340/5.4.2004 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών για τον διορισμό του Ειδικού Γραμματέα για
την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΦΕΚ 101Γ/6.4.2004).
15. Την με αρ. πρωτ.11297−Β/19.12.2005 απόφαση έντα−
ξης της πράξης «Α.Κ.Ε.Σ. Ψηφιακό Άλμα», του Ειδικού
Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας, απο−
φασίζουμε:
Τη διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων για τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονο−
μίας και Οικονομικών στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρη−
ματικών Συμμετοχών Κλειστού Τύπου (ΑΚΕΣ) με τίτλο:
«Α.Κ.Ε.Σ. Ψηφιακό Άλμα» και τη ρύθμιση σχετικών θεμά−
των, όπως αυτά προβλέπονται στα κάτωθι άρθρα:
Άρθρο 1
Διάθεση Πιστώσεων από ΠΔΕ στο «Α.Κ.Ε.Σ. Ψηφιακό
Άλμα» και ρύθμιση ειδικών θεμάτων.
1. Η πράξη με τίτλο: «Α.Κ.Ε.Σ. Ψηφιακό Άλμα», κωδι−
κός έργου 2005ΣΕ01930041 της ΣΑΕ 019/3, που χρημα−
τοδοτείται από το Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας»,
και αφορά σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών
Συμμετοχών Κλειστού Τύπου (ΑΚΕΣ) με τίτλο: «Α.Κ.Ε.Σ.
Ψηφιακό Άλμα» που θα επενδύει αποκλειστικά σε συμ−
μετοχές σε Μικρομεσαίες ή πολύ μικρές Επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στους τομείς τηλεπικοινωνιών
και πληροφορικής καθώς και σε επιχειρήσεις οι οποί−
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ες βασίζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητά
στους τομείς αυτούς, θα χρηματοδοτηθεί με μεταφορά
πιστώσεων από την ΣΑΕ 019/3 του ΠΔΕ 2005 στον έντο−
κο λογαριασμό διαχείρισης διαθεσίμων του Ελληνικού
Δημοσίου, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με
αριθμό 24211080615, επ’ ονόματι του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών για την συγκεκριμένη πράξη.
2. Η μεταφορά των ποσών αυτών θα γίνεται απευ−
θείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, άνευ υπολόγου,
μετά από εντολή της αρμόδιας για την εκτέλεση της
ανωτέρω ΣΑΕ Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών.
3. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσε−
ων από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και η εμ−
φάνιση των αντιστοίχων δαπανών στον προϋπολογισμό
δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται έναντι των ακόλου−
θων δικαιολογητικών:
α) Αντιγράφου της εντολής της αρμόδιας Υπηρεσί−
ας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προς
την Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση του
οικείου έργου δημοσίων επενδύσεων, στην οποία θα
αναφέρεται η παρούσα απόφαση.
β) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της
Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) εντολής.
γ) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της
Ελλάδος μεταφοράς της εν λόγω χρηματοδότησης στον
λογαριασμό διαχείρισης διαθεσίμων του Ελληνικού Δη−
μοσίου, που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του
παρόντος άρθρου.
4. Τα τυχόν αδιάθετα ποσά τα οποία παραμένουν στον
ανωτέρω αναφερόμενο λογαριασμό, αποτελούν έσοδο
του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Για το σκο−
πό αυτό τα ως άνω ποσά μετά την ολοκλήρωση και εξό−
φληση του αντιστοίχου έργου, κατατίθενται με μέριμνα
και ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών στον υφιστάμενο λογαρια−
σμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών
ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
5. Η καταβολή της συμμετοχής του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών στο ενεργητικό του «Α.Κ.Ε.Σ. Ψη−
φιακό Άλμα» κατά τη σύστασή του θα γίνει στο πλαίσιο
της έγκρισης από την Επιτροπή των ΕΚ του καθεστώτος
ενίσχυσης όπως αυτό έχει κοινοποιηθεί στην Επιτρο−
πή των ΕΚ (ΕΕ 568/05) με το με αρ. πρωτ. 40883/ΚτΠ
6873 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας «Κοινωνία της
Πληροφορίας».
6. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών θα προ−
χωρήσει στη διενέργεια ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού
για την ανάδειξη Διαχειριστή και Θεματοφύλακα για τη
σύσταση του «Α.Κ.Ε.Σ. Ψηφιακό Άλμα», σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 2 του Ν. 2992/ 2002.»
Άρθρο 2
Εποπτεία
1. Το «Α.Κ.Ε.Σ. Ψηφιακό Άλμα» θα εποπτεύεται από τον
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2005

Αριθμ. 126592/α/Β1
(3)
Χρόνος έναρξης των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.
3369/ 2005 για την υγειονομική περίθαλψη του προ−
σωπικού των πανεπιστημίων και των οικογενειών
τους από το Δημόσιο.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2768/1999 (Α 273) «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών
θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου
με την επωνυμία «Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων
Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)» ,σύσταση ανώνυμης εταιρείας .με την
επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαί−
ου ΤΑΠ − ΟΤΕ ( ΕΔΕΚΤ− ΟΤΕ ΑΕ) και άλλες διατάξεις»
β) Του άρθρου 15 του ν.3369/2005 (Α171) «Συστηματο−
ποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις»
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
δ) Της υπ’ αριθμ. 37930ΔΙΟΕ 1264//14.10.2005 κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργοί Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β1432)
ε) Της υπ’ αριθμ 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων» (Β’ 608).
2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε−
ων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
1. Καθορίζουμε ως χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξε−
ων του άρθρου 15 του ν. 3369/2005 για την υγειονομική
περίθαλψη του εκπαιδευτικού −διοικητικού και λοιπού
προσωπικού των πανεπιστημίων των Πανεπιστημιακών
Νοσοκομείων Αιγινητείου και Αρεταίειου, των Πανεπι−
στημιακών Φοιτητικών Λεσχών, του Ταμείου Διοίκησης
και Διαχείρισης Αγροκτήματος και του Ταμείου Διοί−
κησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και
των οικογενειών τους. την 1η Ιουνίου 2006.
2. Από την ανωτέρω ημερομηνία, ο έλεγχος, η εκκαθά−
ριση και η εντολή πληρωμής δαπανών υγειονομικής πε−
ρίθαλψης των προαναφερομένων διενεργείται σύμφωνα
με τις παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2768/1999 (Α’ 273).
3. Εκκρεμείς υποχρεώσεις και δαπάνες μέχρι την
31.5.2006, αναγνωρίζονται, εκκαθαρίζονται και ενταλμα−
τοποιούντια κατά το προϊσχύον καθεστώς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2005
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΣΠΥΡ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
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Αριθμ. 145766/Β1
(4)
΄Ιδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομί−
ας και Διοίκησης της Σχολής Επιστημών της Διοίκη−
σης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του
εσωτερικού του κανονισμού.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με
την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141)
β) Του άρθρου 4, παρ. 1, εδ. γ΄ του ν. 2083/1992, «Εκ−
συγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α΄159),
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 Από−
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608),
3. Τις διατάξεις της αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005
Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432),
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (3η /11.12.2003).
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσης απόφασης προκαλείται:
Α. Σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού: Εφάπαξ
δαπάνη ύψους 6.500 ΕΥΡΩ περίπου που θα καλυφθεί
από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. με κοινοτική χρηματοδό−
τηση (75% από ΕΚΤ− ΕΤΠΑ)
Β. Σε βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημί−
ου Αιγαίου: Ετήσια δαπάνη ύψους 3000 ΕΥΡΩ η οποία
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου
Αιγαίου (ΚΑΕ 4121). Κατά την επόμενη πενταετία η ανω−
τέρω δαπάνη του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου
Αιγαίου αναμένεται να εξοικονομηθεί κατά ένα μέρος
της από ίδιους πόρους των εργαστηρίων κατά τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης απόφασης κατά
δε το υπόλοιπο μέρος αυτής, θα καλύπτεται από τις
πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό
του Πανεπιστημίου, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορή−
γησης προς αυτό. Επίσης προκαλείται ενδεχόμενη δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, από την κάλυψη εξόδων οργάνωσης σεμιναρίων
και διαλέξεων από το Εργαστήριο Διοίκησης Επιχει−
ρήσεων και Λήψης Αποφάσεων. Η εν λόγω δαπάνη το
ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα
θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που διατίθενται στο εν
λόγω εργαστήριο από το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας
και Διοίκησης της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
΄Ιδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκη−
σης της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου «Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Λήψης Αποφάσεων».
Το εργαστήριο θα εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και
ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα αντικείμενα:
Διοίκηση – Οργάνωση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφά−
σεων, Λήψη Στρατηγικών Επιχειρηματικών Αποφάσεων,
Ποιοτικός Έλεγχος και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Ανά−
λυση Δεδομένων & Επιχειρηματικότητα, Νέες Τεχνο−
λογίες στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομοτεχνικές
Αναλύσεις και Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων, Ανάλυση
Κόστους – Οφέλους και Επιχειρηματικές Αποφάσεις,
Προχωρημένη Ανάλυση και Ταξινόμηση Δεδομένων
τόσο με Νοήμονες Υπολογιστικά Υποβοηθούμενες όσο
και με Στατιστικές Μεθόδους για τη Μοντελοποίηση
και Λήψη Πολύπλοκων ή / και Δυναμικών Αποφάσεων
(Χρηματοοικονομικές, Ιατρικές, Γενικές Διαγνωστικές
και Συμβουλευτικές Αποφάσεις), Ανάλυση και Πρόβλεψη
Χρονολογικών Σειρών, Λήψη Αποφάσεων με Μεθόδους
Μαθηματικής Βελτιστοποίησης, Υπολογιστικές Μέθοδοι
για την Ανακάλυψη Γνώσης από Μεγάλες Βάσεις Δεδο−
μένων, Διαχείριση Γνώσης−Πληροφορίας και Λήψη Απο−
φάσεων, Τεχνολογία−Καινοτομία και Λήψη Αποφάσεων,
Κυβερνητική και Θεωρία Συστημάτων στη Μοντελοποί−
ηση και τη Λήψη Αποφάσεων, Διαχείριση Αλλαγής, Δι−
οίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Αναδόμηση Επιχειρησιακών
Διαδικασιών, Μάρκετινγκ−Έρευνες Αγοράς και Στρατη−
γικές Αποφάσεις, Δημόσια Διοίκηση, Παραγωγικότητα,
Διαχείριση Κρίσεων, Διαχείριση Κινδύνου και Θεωρία
Αποφάσεων, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Πολυκριτήρια
Λήψη Αποφάσεων, Μπαϋεσιανή Στατιστική και Ανάλυση
Αποφάσεων.
Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης καθώς και άλλων
τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέματα που εμπί−
πτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και συνα−
φών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και
τον κανονισμό έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
3. Την διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών
κ.λπ., η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας.
4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλ−
ληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
5. Την οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων, σχολείων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη−
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
6. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53).
7. Την συνεργασία με δημοσίους φορείς, οργανισμούς,
ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρείες με σκοπό να συμβάλει
στη μελέτη και στη λύση σημαντικών προβλημάτων τους.
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Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανι−
κών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του
εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη−
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του
λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού
προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη
διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του ν. 2083/1992 και
13 παρ. 3β του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) αντίστοιχα.
Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου που ορίζεται με τη διαδικασία των διατάξεων
του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992.
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι−
λαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχι−
ακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργα−
στηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση
και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η ει−
σήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου και σε χώρους που παραχωρούνται σ’
αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ−
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών
προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη
διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμο−
ποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με τα άρ−
θρα 18 ν.1268/1982, 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και 2 παρ.
1 εδ. δ΄ του ν. 1674/1986 (Α΄ 203), όπως αυτά ισχύουν.
Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.
δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Μηχανικών
Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη
διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του ν. 2083/ 1992 .
ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
στ. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τους
σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία : βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει−
δικές διατάξεις.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2005
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 74481/Β7
(5)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159 τ.Α’) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156
τ.Α’) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας,…… και άλλες διατάξεις»
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και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α’)
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση
θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Την αριθ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ. Β΄/26.4.2004) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθε−
σης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτει−
ου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση 1η / 22.6.2005)
5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πα−
νεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση 302/30.6.2005)
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Tο Tμήμα Eλληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί Πρό−
γραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών από το ακαδημαϊκό
έτος 2006 −2007 σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφα−
σης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του
ν. 2083/1992.
Άρθρο 2
Σκοπός – Aντικείμενο
Tο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών του Tμήμα−
τος Eλληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θράκης αποσκοπεί
τόσο στην προαγωγή της φιλολογικής παιδείας των
μεταπτυχιακών φοιτητών όσο και στην ανάπτυξη ειδικής
επιστημονικής έρευνας. Πιο αναλυτικά, το συγκεκριμένο
Πρόγραμμα αποβλέπει: πρώτον, στην εμβάθυνση και τη
μεγαλύτερη εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών
στις βασικές και τις επιμέρους κατευθύνσεις της φι−
λολογικής επιστήμης, δεύτερον, στην προπαρασκευή
τους για τη συγγραφή μεταπτυχιακής μελέτης και τρί−
τον, σε δεύτερο επίπεδο, στην εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής.
Άρθρο 3
Mεταπτυχιακοί τίτλοι
Tο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:
1. Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης στις ακόλουθες
κατευθύνσεις:
I. Kατεύθυνση Kλασικής Φιλολογίας με ειδικεύσεις:
α. Aρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας,
β. Λατινικής Φιλολογίας,
γ. Παπυρολογίας,
II. Kατεύθυνση Mεσαιωνικής− Nεοελληνικής Φιλολογίας
(MNEΣ) με ειδικεύσεις:
α. Mεσαιωνικής Eλληνικής Φιλολογίας,
β. Nεοελληνικής Φιλολογίας.
2. Διδακτορικό Δίπλωμα στις ίδιες κατευθύνσεις.

Άρθρο 4
Kατηγορίες πτυχιούχων
1. Στο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών εγγράφο−
νται πτυχιούχοι των Tμημάτων Φιλολογίας ή του ενιαίου
Φιλοσοφικού Tμήματος (για την περίοδο 1982−1983) ή
της Φιλοσοφικής Σχολής όλων των ειδικοτήτων, καθώς
και πτυχιούχοι αvτίστοιχων Tμημάτων αναγνωρισμένων
ομοταγών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Kατ’ εξαί−
ρεσιν γίνονται δεκτές και αιτήσεις πτυχιούχων άλλων
Σχολών A.E.I ή T.E.I., με πρόσθετα κριτήρια που ορίζει η
Γενική Συνέλευση Eιδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.) σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρ. 12 παρ. 2 του ν. 2083/1992.
2. Για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, γί−
νονται δεκτοί κάτοχοι του Mεταπτυχιακού Διπλώμα−
τος Ειδίκευσης του Tμήματος Eλληνικής Φιλολογίας,
ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης άλλου A.E.I.
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Xρονική διάρκεια
1. Η χρονική διάρκεια για το πρώτο επίπεδο, δηλ για
τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα, εκ των
οποίων το τελευταίο διατίθεται για την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
2. Η χρονική διάρκεια για το δεύτερο επίπεδο, δηλ. για
τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος, ορίζεται σε έξη
τουλάχιστον επιπλέον διδακτικά εξάμηνα, κατά τα οποία
προβλέπεταιη εκπόνηση πρωτότυπης διατριβής.
3. Mετά την πάροδο πέντε εξαμήνων από την έναρξη
του πρώτου επιπέδου ο φοιτητής που δεν έχει καταθέ−
σει τη διπλωματική του εργασία διαγράφεται από το
Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών. Mετά την πάροδο
δέκα εξαμήνων από την έναρξη του δεύτερου επιπέδου, ο
φοιτητής που δεν έχει καταθέσει τη διατριβή του διαγρά−
φεται από το Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών. Kατά
περίπτωση μπορεί να δοθεί παράταση με απόφαση της
Γ.Σ.E.Σ. του Tμήματος μετά από ειδικώς αιτιολογημένη
εισήγηση της Συμβουλευτικής Eπιτροπής
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
1. Πρόγραμμα μαθημάτων Mεταπτυχιακού Διπλώματος
Eιδίκευσης:
Oι φοιτητές του Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπου−
δών πρώτου επιπέδου πρέπει να παρακολουθήσουν
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους συνολικά οκτώ (8)
μαθήματα, και συγκεκριμένα: α) πέντε (5) μαθήματα επι−
λογής της επιλεγμένης ειδίκευσης, β) δύο (2) μαθήματα
επιλογής από τις υπόλοιπες τέσσερεις (4) ειδικεύσεις
και γ) ένα (1) μάθημα επιλογής από τα μαθήματα των
ελευθέρων επιλογών.
Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι κατά κατεύθυνση
τα ακόλουθα:
Α. Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας
α. Ειδίκευση Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας:
A εξάμηνο
Επική ποίηση
Ιστοριογραφία
Ρητορικά κείμενα
Φιλοσοφία
B εξάμηνο
Λυρική ποίηση
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Τραγωδία
Κωμωδία
Γ εξάμηνο
Επίγραμμα
Σατυρικό δράμα
Μυθιστόρημα
Ρητορικά κείμενα
β. Ειδίκευση Λατινικής Φιλολογίας:
A εξάμηνο
Επική ποίηση
Λυρική ποίηση
Βουκολική ποίηση
Ιστοριογραφία
B εξάμηνο
Ελεγειακή ποίηση
Κωμωδία
Σάτιρα
Μυθιστόρημα
Επιστολογραφία
Γ εξάμηνο
Διδακτική ποίηση
Επίγραμμα
Φιλοσοφία
Τραγωδία
Ειδικά επιστημονικά κείμενα
γ. Eιδίκευση Παπυρολογίας
A εξάμηνο
Εισαγωγή στην Παπυρολογία
Ιστορία ελληνιστικής Αιγύπτου
Πτολεμαϊκά έγγραφα
Νομικοί θεσμοί
B εξάμηνο
Ιστορία ρωμαϊκής και βυζαντινής Αιγύπτου
Ρωμαϊκά και βυζαντινά έγγραφα
Μαγικοί πάπυροι
Γ εξάμηνο
Φιλολογικοί πάπυροι
Ιδιωτικές επιστολές
Επιστημονικά κείμενα
Β. Μεσαιωνική −Νεοελληνική Φιλολογία (ΜΝΕΣ)
α. Ειδίκευση Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας:
A εξάμηνο
Ιστοριογραφία
Ρητορική
Επιστολογραφία
B εξάμηνο
Επίγραμμα − Λόγια θύραθεν ποίηση
Θρησκευτική ποίηση − Υμνογραφία
Αγιολογία
Μυθιστόρημα
Γ εξάμηνο
Πρώιμη δημώδης πεζογραφία
Πρώιμη δημώδης ποίηση
Βυζαντινή αρχαιολογία
β. Ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας:
A εξάμηνο
Ποίηση: Γενική εισαγωγή, ειδολογικές διακρίσεις, πηγές.
Πεζογραφία: Γενική εισαγωγή, ειδολογικές διακρίσεις,
πηγές.
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Λογοτεχνία έως το 1850 (έως το 1669, έως το 1850,
διαφωτισμός, ρομαντισμός)
B εξάμηνο
Λογοτεχνία έως το 1930 (ιστορικό μυθιστόρημα, ρεαλι−
σμός, δημοτικισμός, συμβολισμός, Καβάφης, Σικελιανός,
Καζαντζάκης, Βάρναλης)
Λογοτεχνία μετά το 1930 (Μοντερνισμός και Ιστορική
Πρωτοπορία)
Μεταμοντερνισμός και Νέα Πρωτοπορία
Κριτική και Δοκίμιο
Γ εξάμηνο
Θεωρία Λογοτεχνίας
Συγκριτική Γραμματολογία/ Φιλολογία
Μεθοδολογία
Λογοτεχνικά Περιοδικά
Νέα λογοτεχνικά είδη (συγκρητισμός)
Γ. Ελεύθερες επιλογές για όλες τις ειδικεύσεις:
A εξάμηνο
Βυζαντινή ιστορία
Mέθοδοι της Kλασικής Φιλολογίας
Κριτική των κειμένων
Μεταφραστική θεωρία και πράξη
B εξάμηνο
Eπιγραφική
Θρησκειολογία
Αρχαία ετυμολογία
Αρχαία πολιτική θεωρία
Γ εξάμηνο
Λατινική Παλαιογραφία
Ελληνική Παλαιογραφία – Κωδικολογία
Aρχαία Mυθολογία
Πρόσληψη της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας
Με απόφαση της Γ.Σ.E.Σ. μπορεί να επέλθει ανακα−
τανομή στο πρόγραμμα των διδασκομένων μαθημάτων
ανά εξάμηνο.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Tο ανώτατο όριο αριθμού εισακτέων ανά έτος ορίζε−
ται σε είκοσι (20) φοιτητές.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Tα μέλη ΔEΠ του Tμήματος Eλληνικής Φιλολογίας
επαρκούν για τη διδασκαλία των προβλεπομένων μα−
θημάτων. Σε ειδικές περιπτώσεις, θα ανατίθεται η διδα−
σκαλία μαθημάτων σε επισκέπτες καθηγητές σύμφωνα
με τις διατάξεις.
Άρθρο 9
Yλικοτεχνική υποδομή
Tο Tμήμα διαθέτει κτιριακό συγκρότημα στην Πανεπι−
στημιούπολη της Kομοτηνής, το οποίο αποτελείται από
τρία (3) κτίρια και περιλαμβάνει τέσσερεις (4) αίθουσες
διδασκαλίας και τη βιβλιοθήκη του Tμήματος με 15.000
τόμους βιβλίων και 100 επιστημονικά περιοδικά. Στη διά−
θεση του Tμήματος έχει τεθεί εξάλλου από τη Διοίκηση
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και το Kεντρικό Aμφι−
θέατρο της Πανεπιστημιούπολης για την εξυπηρέτηση
εκπαιδευτικών σκοπών, τη διεξαγωγή συνεδρίων κ.λπ.
Tο Tμήμα διαθέτει τέλος αί¬θουσα ηλεκτρονικών υπο−
λογιστών χωρητικότητας είκοσι (20) θέσεων εργασίας
σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.
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Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Tο Πρόγραμμα θα λειτουργήσει για διάστημα έξι (6)
ετών, δήλαδή μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012.
Άρθρο 11
Kόστος λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογί−
ζεται στα 25.000€ το οποίο αναλύεται ως εξής:
α) Αναλώσιμα
5.000€
β) Έξοδα μετακίνησης
20.000€
2. Το ανωτέρω κόστος θα καλυφθεί από δίδακτρα.
Άρθρο 12
Mεταβατικές διατάξεις
1. Όσοι έχουν ήδη γίνει δεκτοί από τη Γ.Σ.E.Σ. του Tμή−
ματος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής εντάσσο−
νται αυτοδικαίως στο δεύτερο επίπεδο μεταπτυχιακών
σπουδών κατά το άρθρο 5 του παρόντος, εκτός εάν με
δική τους αίτηση, την οποία θα υποβάλουν εντός προθε−
σμίας τριάντα (30) ημερών από την ημέρα ειδοποίησής
τους, ζητήσουν την ένταξή τους στο πρώτο επίπεδο,
οπότε γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι.
2. Όλα τα θέματα, που δεν προβλέπονται στην πα−
ρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας και από τα αρμόδια όργανα,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 4837
(6)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Ορ−
γανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
− Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
− Το ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»,
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992.
− Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας»
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα
με το π.δ. 436/1991.
− Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό
− Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο
του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών ορίων εργασίας
μισθωτών» συμπληρώθηκαν από το ν.δ. 264/1973.
− Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κλπ.» που
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και
εργασίας του προσωπικού αυτών».
− Τις διατάξεις του π.δΔ/τος της 27.6.1932 «περί κω−

δικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου ερ−
γασίας διατάξεων».
− Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής
χρήσεως αυτοκινήτων».
− Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου,
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».
− Την υπ’ αριθ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργική
απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με το άρθρο
7 παρ. 1 του ν. 1943/1991».
−Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
− Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική
απόφαση.
− Την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοιν.
Ασφαλίσεων αριθ.3983/13.6.2005.
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκ−
μεταλλεύσεις και εργασίες Β’ εξαμήνου 2005».
Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση και
αναμόρφωση της αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και προσαρμογή
της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 109/Α/30.5.1997).
Το υπ’ αριθμ. 021318/7.11.2005 έγραφο του Οργανισμού
Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και το υπ’ αρ. Φ.80425/
28083/5629/15.12.2005 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.
Την από 22.12.2005 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ).
Το γεγονός ότι η δαπάνη μισθοδοσίας έχει προβλεφθεί
να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού,
ΚΑΕ 0261, ποσό 5.904 ευρώ περίπου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Για δύο (2) οδηγούς του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπι−
κού ΔΕΗ, μέχρι είκοσι δύο (22) ώρες το μήνα ο καθένας και
για πέντε (5) μισθωτούς, μέχρι έντεκα (11) ώρες το μήνα ο κα−
θένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής εργασίας.
Η απόφαση αυτ1ή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη
δημοσίευση Κυβερνήσεως και μέχρι 31.12.2005.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2005
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην πρώτη και τη δεύτερη περίπτωση της παραγρά−
φου του κειμένου της Απόφασης Υ4α/52495/15.11.2005
απόφαση σύστασης θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ στο
Γ.Ν. Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων», που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1690/τ.Β/2005, διορθώνεται το εσφαλμένο:
• Μία (1) θέση, ειδικότητας Αιματολογίας ή Ιατρικής
Βιοπαθολογίας Παθολογίας και βαθμού ΕΑ’ και
• Μία (1) θέση, ειδικότητας Αιματολογίας ή Ιατρικής
Βιοπαθολογίας και βαθμού ΕΒ’,
στο ορθό:
• Μία (1) θέση, ειδικότητας Αιματολογίας ή Ιατρικής
Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας και βαθμού ΕΑ’ και
• Μία (1) θέση, ειδικότητας Αιματολογίας ή Ιατρικής
Βιοπαθολογίας ή Παθολογίαςκαι βαθμού ΕΒ’.
(Από το Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Αλληλεγύης)
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

