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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και
Χρηματοοικονομική Διοίκηση» για Στελέχη Επι−
χειρήσεων του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα−
τοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οι−
κονομικών και Κοινωνικών Επιστήμων.........................
1
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 57667/Β7 (ΦΕΚ 1567/
τ.B΄/20.10.2004) υπουργικής απόφασης που ανα−
φέρεται στο Π.Μ.Σ. Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μα−
κεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστήμων,
όπως έχει τροποποιηθεί από την υπ’ αριθμ. 30782/
Β7 (ΦΕΚ 956/τ.B΄/14.6.2007) υπουργική απόφαση .. 2
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Β7/39 (ΦΕΚ 73Β΄/8.2.1999)
υπουργική απόφαση που αφορά στο Π.Μ.Σ. των
Τμημάτων Ιατρικής και Φυσικής με τίτλο «Ιατρική
Φυσική» του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως έχει
τροποποιηθεί, διορθωθεί και ισχύει με νεότερες
αποφάσεις. Παράταση λειτουργίας του Π.Μ.Σ. .... 3
Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Λειτουργίας
της Ανώνυμης Εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε.» ............................................................................................................ 4

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.85262/43777/
13.8.2008 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών
5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 101624/Β7
(1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομι−
κή Διοίκηση» για Στελέχη Επιχειρήσεων του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστήμων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/6.7.2008)

«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» και
του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση .Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων −
Παράρτημα Διπλώματος».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ.B΄/1.10.2007) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
4. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστήμων (8.11.2007).
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστήμων (συνεδρία 10.7.2008)
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρημα−
τοοικονομική Διοίκηση» για Στελέχη Επιχειρήσεων του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πα−
νεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστήμων, σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστήμων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2008−2009 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρημα−
τοοικονομική Διοίκηση» για Στελέχη Επιχειρήσεων, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. για στελέχη επιχειρήσεων με τίτλο «Στρατηγική
Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» έχει
ως σκοπό την εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος
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και των ομολόγων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, ώστε να μπορούν
να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα
γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονο−
μικής και στη δημιουργία στελεχών ικανών: (α) να δραστηρι−
οποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, των
συμβούλων επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης, (β) να
προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών
της στην πράξη στις αντίστοιχες δύο περιοχές. Επίσης στην
επιμόρφωση ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων και οργα−
νισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κάλυψη
αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρη−
ματοοικονομική Διοίκηση» για στελέχη επιχειρήσεων
οδηγεί στην απονομή:
α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Στρα−
τηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική
Διοίκηση στις κατευθύνσεις: i) Λογιστική και ii) Χρημα−
τοοικονομική.
β) Διδακτορικού Διπλώματος στα γνωστικά αντικείμε−
να του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρημα−
τοοικονομική Διοίκηση» για στελέχη επιχειρήσεων γίνονται
δεκτοί πτυχιούχοι που προέρχονται από Τμήματα: Λογιστι−
κής και Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομο−
ταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι
Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με συναφή γνωστικά αντικείμενα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3685/2008.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
1. Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Στρατηγική
Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
για στελέχη επιχειρήσεων, ορίζονται τρία (3) εξάμηνα
εκ των οποίων τα δύο (2) εξάμηνα διατίθενται για την
παρακολούθηση των μαθημάτων και το τρίτο για την
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
2. Για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος
προβλέπεται ελάχιστη χρονική διάρκεια 3 ετών μετά
την λήψη του Μ.Δ.Ε.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Α. Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης για στε−
λέχη επιχειρήσεων:
1. Τα μαθήματα του προγράμματος παρέχονται υπό
την μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοιτήσεως.
2. Η έναρξη των μαθημάτων του προγράμματος γί−
νεται κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
και διαρκούν δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το κάθε ακα−
δημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 (δεκατρείς) πλήρεις
εβδομάδες. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρείς (3)
ώρες την εβδομάδα.
3. Τα μαθήματα διαιρούνται σε δύο ενότητες «υπο−
χρεωτικά» και «επιλογής».
Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο (εαρινό) ο φοιτη−
τής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει επιτυχώς

πέντε μαθήματα και συγκεκριμένα: τρία (3) υποχρεωτικά
μαθήματα και δύο (2) μαθήματα επιλογής. Κατά το δεύ−
τερο ακαδημαϊκό εξάμηνο (χειμερινό) ο φοιτητής είναι
υποχρεωμένος να δηλώσει εξειδίκευση και να παρακο−
λουθήσει επιτυχώς πέντε (5) μαθήματα σε καθεμία από τις
δύο εξειδικεύσεις και συγκεκριμένα: δύο (2) υποχρεωτικά
μαθήματα και (3) μαθήματα επιλογής. Μετά τη λήξη των
μαθημάτων, κατά την διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού
εξαμήνου (εαρινό), ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να
εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία.
4. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από σεμινάρια, δια−
λέξεις, εργαστήρια, εφαρμογές πεδίου, επισκέψεις σε
φορείς και ιδρύματα, κ.λπ.
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν τρία (3) υποχρεω−
τικά μαθήματα και δυο (2) επιλογής:
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
• Χρηματοοικονομική Διοίκηση − 6 πιστωτικές μονά−
δες (ECTS).
• Διοικητική Λογιστική − 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
• Μάνατζμεντ και Στρατηγική Επιχειρήσεων − 6 πι−
στωτικές μονάδες (ECTS)
ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
• Θέματα Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Λογιστι−
κής − 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
• Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα − 6 πιστωτικές
μονάδες (ECTS).
• Προηγμένες Μέθοδοι Πρόβλεψης Χρηματοοικονομι−
κών Μεγεθών − 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
• Εξαγορές, Συγχωνεύσεις και Προσδιορισμός Αξίας
Επιχείρησης − 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
Κατεύθυνση Λογιστικής:
Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν δυο (2) υποχρεω−
τικά μαθήματα και τρία (3) επιλογής:
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
• Στρατηγική Διοικητική Λογιστική − 6 πιστωτικές μο−
νάδες (ECTS).
• Λογιστική Άϋλων Περιουσιακών Στοιχείων − 6 πιστω−
τικές μονάδες (ECTS)
ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
• Ειδικά Θέματα Φορολογίας στη Λήψη Αποφάσεων −
6 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
• Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα − 6 πιστωτικές μονάδες
(ECTS).
• Εξειδικευμένα Εργαλεία Λογιστικής για Λήψη απο−
φάσεων−6 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
• Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης − 6 πιστωτικές
μονάδες (ECTS).
• Εσωτερικός Έλεγχος − 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής
Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν δυο (2) υποχρεω−
τικά μαθήματα και τρία (3) επιλογής:
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
• Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση − 6 πιστω−
τικές μονάδες (ECTS).
• Στρατηγική Επιχειρήσεων και Χρηματοδοτικές Αγο−
ρές − 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS)
ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
• Διεθνής Χρηματοοικονομική και Πολυεθνικές Επι−
χειρήσεις − 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
• Θεωρία Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια και
Εταιρείες Επενδύσεων − 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
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• Προσδιορισμός Αξίας Κινητών Αξιών − 6 πιστωτικές
μονάδες (ECTS).
• Στρατηγική Διοίκηση Κεφαλαίου Κινήσεως − 6 πι−
στωτικές μονάδες (ECTS).
• Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης − 6 πιστωτικές
μονάδες (ECTS).
• Εσωτερικός Έλεγχος − 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
• Στρατηγική Διοίκηση Χρηματοοικονομικών Κινδύ−
νων και Χρηματοοικονομικά Παράγωγα −6 πιστωτικές
μονάδες (ECTS).
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ:
Διπλωματική Εργασία − 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Β. Διδακτορικό Δίπλωμα
Η διαδικασία για την εκπόνηση της διδακτορικής δια−
τριβής γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο
5 του παρόντος και τα οριζόμενα στις διατάξεις του
ν. 3685/2008.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοι−
τητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε σαράντα (40) κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι διατάξεις στην παρούσα υπουργική απόφαση ισχύ−
ουν για μια διετία κατά την διάρκεια της οποίας το
Π.Μ.Σ. θα πρέπει να προσαρμοστεί στις διατάξεις του
ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Τ.Α΄/16.7.2008).
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα υπουργική
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοι−
νωνικών Επιστήμων διαθέτει την κατάλληλη κτιριακή
υποδομή, την κατάλληλη υποδομή βιβλιοθήκης και τον
απαραίτητο εξοπλισμό τόσο σε οπτικοακουστικά μέσα,
όσο και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την απρό−
σκοπτη διεξαγωγή του προγράμματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. εγκρίνεται να λειτουργήσει μέχρι το ακαδημα−
ϊκό έτος 2009−2010, οπότε θα αξιολογηθεί, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/6.7.2008),
η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
α) Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμμα−
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται στο ποσό των
320.000,00€ και αναλύεται ως εξής:

Γ1. Αμοιβές Διδακτικού και Τεχνικού Προσωπικού
Γ2. Αμοιβή Γραμματειακής Υποστήριξης
Γ3. Δαπάνες Μετακινήσεων
Γ4. Δαπάνες Δημοσιότητας
Γ5. Κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε .
Γ6 Λειτουργικά Έξοδα του Ιδρύματος που αφο−
ρούν το Π.Μ.Σ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

β) Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. για
στελέχη επιχειρήσεων θα καλυφθεί από δίδακτρα, χο−
ρηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, νομικών
ή φυσικών προσώπων,από ερευνητικά προγράμματα και
κοινοτικά προγράμματα και από το πρόγραμμα διεθνών
συνεδρίων που διεξάγονται από το Τμήμα Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Στο Π.Μ.Σ. για στελέχη επιχειρήσεων διδάσκουν μέλη
ΔΕΠ του οικείου Τμήματος, άλλων Τμημάτων του ίδιου
ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλο−
δαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν
διδάσκοντες, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του
ν. 3685/2008.

Δαπάνες
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Γενικό Σύνολο/
ποσά σε ευρώ
191.000
15.000
1.000
1.000
32.000
80.000
320.000

F
Αριθμ. 101629/Β7
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 57667/Β7 (ΦΕΚ 1567/τ.B΄/
20.10.2004) υπουργικής απόφασης που αναφέρεται
στο Π.Μ.Σ. Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Ειδικής
Αγωγής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνι−
κής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οι−
κονομικών και Κοινωνικών Επιστήμων, όπως έχει
τροποποιηθεί από την υπ’ αριθμ. 30782/Β7 (ΦΕΚ 956/
τ.B΄/14.6.2007) υπουργική απόφαση.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/6.7.2008)
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» και
του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση .Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων −
Παράρτημα Διπλώματος».
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 98Α΄)
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ. Β΄/1.10.2007) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 57667/Β7 (ΦΕΚ 1567/τ.B΄/20.10.2004)
υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Ειδικής
Αγωγής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας », όπως έχει
τροποποιηθεί από την υπ’ αριθμ. 30782/Β7 (ΦΕΚ 956/
τ.B΄/14.6.2007) υπουργική απόφαση.
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδο−
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νίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (συνεδρία
13.6.2008).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών (συνεδρία 10.7.2008)
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 57667/Β7 (ΦΕΚ 1567/
τ.B΄/20.10.2004) υπουρ. απόφαση, ως ακολούθως:
1. Το άρθρο 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» αντικαθίστα−
ται ως εξής:
«Α. Τα μαθήματα του προγράμματος παρέχονται υπό
τη μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοίτησης. Το πρό−
γραμμα μαθημάτων προβλέπει τα εξής:

Ι. Κατεύθυνση Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Α΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Παγκοσμιοποίηση, διαπολιτισμική εκπαίδευση, διά βίου εκπαίδευση
2. Ειδικά θέματα Διδακτικής της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Μαθήματα επιλογής (εκ των οποίων ο φοιτητής επιλέγει ένα (1) μάθημα)
1. Πρακτικές ασκήσεις Διδακτικής της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
2. Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην περιοχή των
κοινωνικών επιστημών
Σύνολο πιστωτικών μονάδων εξαμήνου

Ώρες
Διδασκαλίας

Πιστωτικές
Μονάδες

3
3

10
10

3
3

10
10

30

B΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Προγράμματα ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
2. Ειδικά θέματα σχεδιασμού προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Μαθήματα επιλογής (εκ των οποίων ο φοιτητής επιλέγει ένα (1) μάθημα)
1. Χρήση πληροφορικών περιβαλλόντων στην εκπαίδευση.
Οργάνωση μαθήματος με Η/Υ
2. Πρακτικές ασκήσεις σχεδιασμού προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Σύνολο πιστωτικών μονάδων εξαμήνου

3
3

10
10

3

10

3
30

10

3
3

10
10

3
3
30

10
10

3

10

3
−
30
120

10
20

Γ΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ψυχολογία των ενηλίκων
2. Εκπαίδευση, κατάρτιση, επιμόρφωση ενηλίκων και αγορά εργασίας
Μαθήματα επιλογής (εκ των οποίων ο φοιτητής επιλέγει ένα (1) μάθημα)
1. Ανάλυση αναγκών − Πρακτικές εφαρμογές
2. Οι σύγχρονες χρήσεις των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Σύνολο πιστωτικών μονάδων εξαμήνου
Δ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα επιλογής (εκ των oποίων ο φοιτητής επιλέγει ένα (1) μάθημα)
1. Εκπαιδευτικές πολυμεσικές εφαρμογές
2. Συμβουλευτική και τεχνικές επαγγελματικού προσανατολισμού
ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Μεταπτυχιακή Εργασία
Σύνολο πιστωτικών μονάδων εξαμήνου
Σύνολο απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων
ΙΙ. Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής
Α΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Ειδικά θέματα έρευνας του εγκεφάλου
2. Ψυχοπαιδαγωγικά μοντέλα αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς
Μαθήματα επιλογής (εκ των οποίων ο φοιτητής επιλέγει ένα (1) μάθημα)
1. Γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες για άτομα με αισθητηριακά
προβλήματα.
2. Πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία στην Ειδική Αγωγή
Σύνολο πιστωτικών μονάδων εξαμήνου

Ώρες
Πιστωτικές
Διδασκαλίας Μονάδες
3
3

10
10

3

10

3
30

10
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B΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Δεξιότητες διαβίωσης και κοινωνικής προσαρμογής για άτομα με βαριές
− πολλαπλές αναπηρίες
2. Μεθοδολογικές επιλογές για την υλοποίηση του ενός σχολείου για όλους
Μαθήματα επιλογής (εκ των οποίων ο φοιτητής επιλέγει ένα (1) μάθημα)
1. Ειδικά θέματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας για ΑμΕΑ
2. Συμβουλευτική των οικογενειών των ΑμΕΑ
Σύνολο πιστωτικών μονάδων εξαμήνου
Γ΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Ειδικά θέματα μαθησιακών δυσκολιών
2. Παράμετροι διάγνωσης και αποκατάστασης της επικοινωνίας στα ΑμΕΑ
Μαθήματα επιλογής (εκ των οποίων ο φοιτητής επιλέγει ένα (1) μάθημα)
1. Προγράμματα ψυχολογικής και εκπαιδευτικής παρέμβασης για εφήβους
με ειδικές ανάγκες
2. Γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες για άτομα με νοητική υστέρηση
Σύνολο πιστωτικών μονάδων εξαμήνου
Δ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα επιλογής (εκ των οποίων ο φοιτητής επιλέγει ένα (1) μάθημα)
1. Γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες για άτομα με αυτισμό
2. Πρώιμη παρέμβαση για ΑμΕΑ
Μεταπτυχιακή εργασία
Σύνολο πιστωτικών μονάδων εξαμήνου
Σύνολο απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από σεμινάρια, δια−
λέξεις, εργαστήρια, εφαρμογές πεδίου, επισκέψεις σε
φορείς και ιδρύματα κ.λπ.
Β. Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής απα−
ραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη απόκτηση
του ανωτέρω Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς
γνωστικού αντικειμένου άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομο−
ταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. Η
διδακτορική διατριβή εκπονείται σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στην κείμενη νομοθεσία.»
2. Το άρθρο 7 «Αριθμός Εισακτέων» αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών
φοιτητών ορίζεται σε τριάντα (30) κατ’ έτος (15 ανά κα−
τεύθυνση). Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας.»
3. Το άρθρο 11 «Κόστος Λειτουργίας» αντικαθίσταται
ως εξής:
«α) Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. − ΣΕ
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.000,00 € το οποίο
κατανέμεται ως εξής:
Είδος δαπάνης
κόστος / ευρώ
α. Εξωτερικοί συνεργάτες
16.000
β. Δαπάνες μετακινήσεων και διαμονής εξωτερικών
συνεργατών
24.000
γ. Παραγωγή και προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού
(βιβλία, περιοδικά, CD, Video−CD κ.ά.)
3.000
δ. Υποτροφίες
1.000
ε. Προμήθεια και συντήρηση τεχνολογικού
εξοπλισμού και λογισμικού
4.000
στ. Δαπάνες δημοσιότητας
1.000
ζ. Αναλώσιμα υλικά
500
η. Άλλες δαπάνες
500
Σύνολο δαπανών
50.000
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3

10

3

10

3
3
30

10
10

3
3

10
10

3

10

3
30

10

3
3
−

10
10
20
30
120

β) Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από
τον τακτικό προϋπολογισμό μέχρι του ύψους των 23.000
ευρώ για τις καθαρά λειτουργικές δαπάνες και το υπό−
λοιπο ποσό θα καλυφθεί από έσοδα προερχόμενα από
χορηγίες φορέων οργανισμών και ιδιωτών και από κοι−
νοτικά προγράμματα. »
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Σεπτεμβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 101346/Β7
(3)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Β7/39 (ΦΕΚ 73Β΄/8.2.1999)
υπουργική απόφαση που αφορά στο Π.Μ.Σ. των Τμη−
μάτων Ιατρικής και Φυσικής με τίτλο «Ιατρική Φυσι−
κή» του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως έχει τροποποι−
ηθεί, διορθωθεί και ισχύει με νεότερες αποφάσεις.
Παράταση λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/6.7.2008)
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» και
του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων −
Παράρτημα Διπλώματος».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ.B΄/1/10/2007) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευτικών «Καθορισμός αρμοδιοτή−
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των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. Β7/39 (ΦΕΚ 73B΄/8.2.1999) υπουργική
απόφαση αντικατάστασης που αφορά στο Π.Μ.Σ. των
Τμημάτων Ιατρικής και Φυσικής με τίτλο «Ιατρική Φυσι−
κή» του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως έχει τροποποιηθεί,
διορθωθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 69413, 112617/Β7
(ΦΕΚ 41B΄/22.1.2003) υπουργική απόφαση.
5. Το απόσπασμα πρακτικού της Ε.Δ.Ε του Π.Μ.Σ. «Ια−
τρική Φυσική» του Πανεπιστημίου Πατρών (24.6.2008).
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Πατρών (431/10.7.2008).
7. α) Το γεγονός ότι έληξε η λειτουργία του Π.Μ.Σ.
και
β) την έκθεση Πεπραγμένων και Σκοπιμότητας του
Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο
«Ιατρική Φυσική» του Πανεπιστημίου Πατρών.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. Β7/39 (ΦΕΚ 73B΄/8.2.1999)
υπουργική απόφαση που αφορά στο Π.Μ.Σ. των Τμημά−
των Ιατρικής και Φυσικής με τίτλο «Ιατρική Φυσική» του
Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου
Πατρών θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος
2008−2009 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ιατρική Φυσική» σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής.
Τη διοικητική στήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει
το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών στην «Ιατρική Φυσική» αποσκοπεί στην εξειδίκευση
πτυχιούχων ή διπλωματούχων συναφών Επιστημών στις
Εφαρμογές της Φυσικής και της Τεχνολογίας στην Ια−
τρική, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή
της υγείας και στην ανάπτυξη της έρευνας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: Α. Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Ιατρική Φυσική Β.
Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) στην Ιατρική Φυσική
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
1. Για το Μ.Δ.Ε γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της Σχολής
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
− κατεύθυνση Φυσικών Εφαρμογών −, των τμημάτων
Φυσικής, Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανι−
κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, καθώς και συναφών
Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχι−
ούχοι συναφών Τμημάτων Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
2. Για το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) οι υποψήφιοι
πρέπει να είναι κάτοχοι: α) του ανωτέρω Μ.Δ.Ε, ή β)
άλλου Μ.Δ.Ε συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαι−
δευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απο−
νομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής:
Α. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεω−
τική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα
μαθήματα του Α΄ και B΄ εξαμήνου σπουδών καθώς και σε
τρία (3) από τον προσφερόμενο κατάλογο μαθημάτων
του Γ΄ εξ. σπουδών. Η εκπόνηση της διπλωματικής ερ−
γασίας πραγματοποιείται στο Δ’ εξάμηνο σπουδών και
πιστώνεται με 30 ΠΜ., ενώ το θέμα δύναται να ορισθεί
στο τέλος του Γ εξαμήνου. Το σύνολο των Π.Μ. που
απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται
σε εκατόν είκοσι (120 Π.Μ −ήτοι 30 Π.Μ. ανά εξάμηνο
σπουδών).
Αναλυτικά τα μαθήματα και τα αντίστοιχα εργαστήρια
κατανέμονται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ECTS
Πιστωτικές
Μονάδες (Π.Μ.)

Εφαρμογές της Φυσικής στην Ιατρική

4

Βασικές Ιατρικές Επιστήμες Ι (Βιοχημεία −
Βιολογία − Ανατομία)

6

Βασικές Ιατρικές Επιστήμες Ι (Φυσιολογία
− Παθοφυσιολογία)

6

Ηλεκτρονικά και Επεξεργασία Σημάτων

5

Μεθοδολογία Έρευνας

5

Βιοστατιστική

4

ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.

30
B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ECTS
Πιστωτικές
Μονάδες (Π.Μ.)

Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας − ύλης καi
Δοσιμετρία

5

Ακτινοπροστασία − Ακτινοβιολογία

5

Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής και Εσωτερική
Δοσιμετρία

4

Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής και
Υπερηχογραφίας

5

Μαθηματική Επεξεργασία και ανάλυση
eικόνων

3

Φυσική της Ακτινοθεραπείας Ι

4

Ανάλυση εικόνων και αναγνώριση προτύπων

2

Lasers και εφαρμογές στην Ιατρική

2

ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.

30

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Υποχρεωτικά − Κατ’ επιλογήν μαθήματα
Από τα κάτωθι προσφερόμενα μαθήματα
−10 Π.Μ. έκαστο − ο φοιτητής οφείλει
να επιλέξει τρία (3)
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τητα συνέχισης λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148τ.Α΄).
ECTS
Πιστωτικές
Μονάδες (Π.Μ.)

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. εκτιμάται
ότι θα ανέλθει στο ποσό των 50.000,00 € και αναλύεται
ως εξής:

Ανάλυση Βιοσημάτων

10

Φυσική της Ακτινοθεραπείας II

10

Απεικόνιση και Φασματοσκοπία Πυρηνικού
Μαγνητικού Συντονισμού

10

Εξωτερικοί συνεργάτες

34.000,00

Ειδικά Θέματα Φυσικής της Ιατρικής απεικό−
νισης

10

Προμήθεια/συντήρηση εξοπλισμού −
λογισμικού

8.000,00

Μεταφορά και Τηλε−επεξεργασία Ιατρικών
Εικόνων

10

Δαπάνες αναλωσίμων

2.000,00

Βάσεις δεδομένων, εξόρυξη γνώσης και
στατιστική μάθηση

Δαπάνες Μετακινήσεων

2.000,00

10

Δαπάνες δημοσιότητας

1.500,00

Μοριακή Απεικόνιση

10

Άλλες Δαπάνες

2.500,00

Αρχές διαχείρισης βιοϊατρικής πληροφορίας

10

Σύνολο

50.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.

30
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Β. Η Διδακτορική Διατριβή (Δ.Δ) εκπονείται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο στους (20) είκοσι φοιτητές ετησίως.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Ια−
τρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών ή άλλων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Στο Πρόγραμμα δύνανται επίσης να διδάξουν ομό−
τιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, εντεταλμένοι
επίκουροι καθηγητές ή ειδικοί επιστήμονες, ερευνητές
αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής, που πληρούν τις προϋποθέσεις των
κείμενων διατάξεων.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή καλύπτει τις ανά−
γκες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καθώς τα εργαστήρια των
Τμημάτων Ιατρικής και Φυσικής διαθέτουν την κατάλ−
ληλη κτιριακή υποδομή και τον απαραίτητο εξοπλισμό
τόσο σε οπτικοακουστικά όσο και σε εργαστηριακά
μέσα καθώς και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Επιπλέον, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πα−
τρών έχει σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό μεγάλης αξίας
και μέρος αυτού διατίθεται προς χρήση από τους με−
ταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. εγκρίνεται να λειτουργήσει μέχρι το ακαδη−
μαϊκό έτος 2009−2010 οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατό−

Κατηγορία Δαπάνης

Προϋπολογισμός €

2. Το κόστος λειτουργίας του προγράμματος θα κα−
λυφθεί από: α) τον τακτικό προϋπολογισμό του Πα−
νεπιστημίου Πατρών − έως του ποσού των 23.000,00
€, β) κονδύλια από Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
γ) χορηγίες Οργανισμών δ) Ερευνητικά Προγράμματα
και ε) εκτέλεση έργων από φορείς του Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Η παρούσα απόφαση ισχύει για τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές που θα εισαχθούν στο Πρόγραμμα από το
ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 καθώς και για τους υπο−
ψήφιους διδάκτορες που εισήχθησαν στο Π.Μ.Σ. το
ακαδημαϊκό έτος 2007−2008, τα οποία αποτελούν και
τελευταία έτη εισαγωγής στο Πρόγραμμα. Η εκ νέου
εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων δι−
δακτόρων στο Π.Μ.Σ. θα μπορεί να πραγματοποιηθεί
εφόσον ολοκληρωθεί η προσαρμογή του Προγράμματος
στις νέες διατάξεις.
Τα θέματα που δεν αναφέρονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχια−
κών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμ−
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Σεπτεμβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 4525
(4)
Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Λειτουργίας
της Ανώνυμης Εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ−
ΚΗ Α.Ε.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2408/
1996.
2) Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/
1997.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3472/2006 με
τις οποίες τροποποιήθηκε η σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας
4) Την υπ’ αριθμ. 1212/1.4.2003 (ΦΕΚ 456/Β΄/15.4.2003)
υπουργική απόφαση περί εγκρίσεως του Οργανισμού
Λειτουργίας της εταιρείας.
5) Τις υπ’ αριθμ. 2535/3.8.2004 (ΦΕΚ 1261/Β΄/17.8.2004)
και 1493/26.3.2008 (ΦΕΚ 597/Β΄/7.4.2008) υπουργικές απο−
φάσεις περί εγκρίσεως τροποποίησης του Οργανισμού
Λειτουργίας της εταιρείας.
6) Την υπ’ αριθμ. 299/29.8.2008 (θ.5°) απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την οποία τρο−
ποποιήθηκε ο Οργανισμός Λειτουργίας της Α.Ε. «ΘΕΜΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
7) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά εις βάρος της Α.Ε.,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού Λει−
τουργίας της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
ως εξής:
α. Τα Γραφεία Βόρειας Ελλάδας και Κεντρικής Ελ−
λάδας να μην υπάγονται στην Τεχνική Διεύθυνση από
πλευράς οργανογράμματος αλλά απ’ ευθείας στη Διοί−
κηση της Εταιρείας. Γι’ αυτό είναι αναγκαία στο άρθρο
1 § 2 (Μέρος Πρώτο) του Οργανισμού Λειτουργίας να
προστεθούν μετά τη Νομική Υπηρεσία και
• Γραφείο Βόρειας Ελλάδας
• Γραφείο Κεντρικής Ελλάδας
β. Το άρθρο 7 να πάρει την εξής μορφή
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Η εδαφική αρμοδιότητα του εκτείνεται κυρίως στους
Νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πέλλας,
Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης
και Έβρου. Έδρα του είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης.
Η αριθμητική και ποιοτική σύνθεση του προσωπικού
ορίζεται και επαναπροσαρμόζεται με αποφάσεις του
Δ.Σ., ανάλογα με τις κατά καιρούς παρουσιαζόμενες
πραγματικές ανάγκες.
2. Σκοπός του γραφείου είναι να παρακολουθεί και να
επιβλέπει την κατασκευή των έργων που εκτελούνται
κυρίως στους νομούς αρμοδιότητας του, να ελέγχει
την ποιότητα και ποσότητα των εργασιών και γενικά
να επιβλέπει την τήρηση των όρων της σύμβασης από
τον ανάδοχο.
3. Οι επιβλέποντες των έργων συντάσσουν και υπο−
βάλλουν στην Τεχνική Διεύθυνση ανά τακτά διαστήματα
(τουλάχιστον ανά μήνα), συνοπτικές εκθέσεις, τις οποίες
εγκρίνει ο Προϊστάμενος του γραφείου αυτού για την
πορεία των έργων και τα σημαντικά προβλήματα που
σχετίζονται με την κατασκευή, σύμφωνα με τον ΚΑΕΕ.
γ. Το άρθρο 8 να πάρει την εξής μορφή

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Η εδαφική αρμοδιότητα του εκτείνεται κυρίως στους
Νομούς Πιερίας, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών,
Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας, Ευρυτανίας,
Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας.
Έδρα του είναι η πόλη των Τρικάλων. Η αριθμητική και
ποιοτική σύνθεση του προσωπικού ορίζεται και επαναπρο−
σαρμόζεται με αποφάσεις του Δ.Σ., ανάλογα με τις κατά
καιρούς παρουσιαζόμενες πραγματικές ανάγκες.
2. Σκοπός του γραφείου είναι να παρακολουθεί, να
επιβλέπει την κατασκευή των έργων που εκτελούνται
κυρίως στους Νομούς αρμοδιότητας του, να συντάσσει
μελέτες, να ελέγχει την ποιότητα και ποσότητα των
εργασιών και γενικά να επιβλέπει την τήρηση των όρων
της σύμβασης από τον ανάδοχο.
3. Οι επιβλέποντες των έργων συντάσσουν και υπο−
βάλλουν στην Τεχνική Διεύθυνση, ανά τακτά διαστήματα
(τουλάχιστον ανά μήνα), συνοπτικές εκθέσεις, τις οποίες
εγκρίνει ο Προϊστάμενος του γραφείου αυτού, για την
πορεία των έργων και τα σημαντικά προβλήματα που
σχετίζονται με την κατασκευή σύμφωνα με τον ΚΑΕΕ.
4. Με αποφάσεις του Δ.Σ. κατανέμονται στα δύο πε−
ριφερειακά γραφεία έργων οχήματα και άλλα υλικά
που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες λειτουργίας τους
σύμφωνα με τα έγγραφα αιτήματα των Προϊσταμένων
των γραφείων.
δ. Όλα τα επόμενα άρθρα να αναριθμηθούν σύμφωνα
με τη νέα σειρά και να διαγραφούν οι παράγραφοι που
αφορούν τα Γραφεία Έργων Βόρειας και Κεντρικής Ελ−
λάδας από το άρθρο 10 § Β.
2. Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευ−
ση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ’ εξαίρεση
η τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 1 του Οργανισμού
Λειτουργίας ισχύει αφότου άρχισε να ισχύει το άρθρο
14 του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135 Α΄/4.7.2006).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην υπ’ αριθμ. Φ. 85262/43777/13.8.2008 απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1706/26.8.2008 (τ.B΄), διορθώνεται:
το λανθασμένο «ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ»,
στο ορθό «ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
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