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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οι−
κονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)...............................................
Έγκριση εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσι−
μων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
φυλάκων − νυκτοφυλάκων της ΓΓΔΕ έτους 2009.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β1/722 (ΦΕΚ 785/
τ.Β΄/6.10.1993) υπουργικής απόφασης που αφο−
ρά στην «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστη−
μίου Κρήτης», όπως έχει τροποποιηθεί με νεώτε−
ρες αποφάσεις και ισχύει. Παράταση λειτουργίας
του ανωτέρω Π.Μ.Σ.. ....................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β7/328 (ΦΕΚ 628/
τ.Β΄/23.6.1998) υπουργικής απόφασης που ανα−
φέρεται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών Μικροηλεκτρονικής – Οπτοηλεκτρονικής του
Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης,
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 107024/
Β7 (ΦΕΚ 1465/τ.Β΄/21.11.2002) υπουργική απόφαση.
Παράταση λειτουργίας του ανωτέρω Π.Μ.Σ.. ........
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β7/502 (ΦΕΚ 1064/
τ.Β΄/12.10.1998) υπουργικής απόφασης που αφορά
στην «Έγκριση διατμηματικού Π.Μ.Σ. στην Μοριακή
Βιολογία – Βιοιατρική του Τμήματος Βιολογίας σε
συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής και το Ινστιτού−
το Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.)
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), του
Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ) και του
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Μ.Φ.Ι.Κ.)», όπως
έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Β7/61632 (ΦΕΚ
1214/τ.Β΄/27.8.2003) υπουργική απόφαση. Παράταση
λειτουργίας του ανωτέρω Π.Μ.Σ.. .....................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β7/57748π.ε.(ΦΕΚ 383/
τ.Β΄/25.2.2004) υπουργικής απόφασης που αφο−
ρά στην «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχια−
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Επιστήμης
και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστη−
μίου Κρήτης», όπως έχει τροποποιηθεί με την
υπ’αριθμ. Β7/44176 (ΦΕΚ 692/τ.Β΄/23.5.2005) υπουρ−
γική απόφαση. Παράταση λειτουργίας του ανω−
τέρω Π.Μ.Σ.. .........................................................................................
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Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

3

Αριθμ. 1020362/1151/0016
(1)
Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οι−
κονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

4

5

6

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 ν. 2362/1995
(ΦΕΚ 247Α ) «Περί λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπρα−
ξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)».
3. Την υπ’ αριθμ. 2024387/2870/0022/5.4.1990 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών η οποία κυρώθηκε με
την παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81
Α/1990).
4. Την υπ’ αριθμ. 1666/Δ10Ε89/13.1.2009 (ΦΕΚ Β
40/16.1.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία
εκχωρείται αρμοδιότητα στον Υφυπουργό Οικονομίας
και Οικονομικών.
5. Το έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Δήμου Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.), υπ’ αριθμ.
πρωτ. 135/18.2.2009.
6. Το έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ−
σης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), υπ’ αριθμ. πρωτ.
1149/12.2.2009.
7. Το έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προ−
σωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ−ΜΜΕ).
8. Το υπ’ αριθμ. 17/13.1.2009 έγγραφο της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαιάκων.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9. Το έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ−
σης Αποχέτευσης Μεγάρων, υπ’ αριθμ. πρωτ. 2845/
30.12.2008.
10. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί
δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
την είσπραξη των εσόδων υπέρ των: α) Δημοτικής Επι−
χείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου, με έδρα
το Ναύπλιο, β) Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο−
χέτευσης Λαγκαδά, με έδρα τον Λαγκαδά, γ) Ενιαίου
Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενη−
μέρωσης (ΕΤΑΠ−ΜΜΕ), με έδρα την Αθήνα, δ) Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαιάκων, με έδρα
την Κέρκυρα και ε) Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Μεγάρων, με έδρα τα Μέγαρα.
2. Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω
παρακρατείται ποσοστό 10% ως δαπάνη βεβαίωσης και
είσπραξης. Κατ’ εξαίρεση κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών
οργανισμών από την εξόφληση μισθών και κάθε άλλης
αποζημίωσης, όπως και αποδιδόμενες τοκοχρεωλυτικές
δόσεις για απόσβεση δανείων μισθωτών, δεν λαμβάνο−
νται υπόψη στο ποσοστό συμμετοχής.
3. Τα ποσά που παρακρατούνται θα αποδίδονται στο
ΚΑΕ 3413 του Κρατικού Προϋπολογισμού .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

1. Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων και Προμηθειών
(Δ18)
Φύλακες − νυκτοφύλακες των αποθηκών Σχιστού − Κε−
ρατσινίου, του συνεργείου αυτοκινήτου και των κτιρίων
της ΓΓΔΕ
Μόνιμο προσωπικό
2 υπάλληλοι 3.120 ώρες, 10.500 €
Προσωπικό με σύμβαση
1 υπάλληλος 1.560 ώρες, 6.500 €
2. Δ/νση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημ. Έργων (Δ14)
Φύλακες − νυκτοφύλακες του κτιριακού συγκροτήμα−
τος της Δ/νσης ΚΕΔΕ.
Μόνιμο προσωπικό
4 υπάλληλοι 7.920 ώρες, 26.000 €
3. Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ)
Φύλακες − νυκτοφύλακες των αποθηκών της ΥΑΣ στον
Ασπρόπυργο.
Μόνιμο προσωπικό
3 υπάλληλοι 4.200 ώρες, 13.000 €
Προσωπικό με σύμβαση
1 υπάλληλος 1.400 ώρες, 5.000 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2009

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

F
Αριθμ. 108449 π.ε./Β7
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β1/722 (ΦΕΚ 785/τ.Β΄/6.10.1993)
υπουργικής απόφασης που αφορά στην «Έγκριση
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα−
τος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης», όπως έχει
τροποποιηθεί με νεώτερες αποφάσεις και ισχύει. Πα−
ράταση λειτουργίας του ανωτέρω Π.Μ.Σ..

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. Δ16/55/9/120/Φ.Υπερ.
(2)
Έγκριση εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής φυλά−
κων − νυκτοφυλάκων της ΓΓΔΕ έτους 2009.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργούν
και υπαλλήλων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις».
2. Την ανάγκη εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής,
των φυλάκων − νυκτοφυλάκων, μονίμων και με σύμβαση
που υπηρετούν στην Δ/νση Δ18, στη Δ/νση ΚΕΔΕ και
στην ΥΑΣ.
3. Την υπ’ αριθμ. Δ16/01/12/30.12.1998 απόφαση του
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Καθορισμός ωραρίου εργασίας
σε βάρδιες του προσωπικού υπηρεσιών της ΓΓΔΕ που
απασχολείται σε 24ωρη βάση».
4. Την υπ’ αριθμ. 615/25.1.2007 απόφαση εγκρίσεως
εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες της Δ/νσης Ερ−
γασίας Νομ. Αθηνών.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη 61.000 € που θα καλυφθεί
από τις εγκεκριμένες πιστώσεις σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού της ΓΓΔΕ έτους 2009 καε 0512. (κωδι−
κός φορέα 31120), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την εργασία νυκτερινή, Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής,
των φυλάκων − νυκτοφυλάκων μονίμων και με σύμβαση,
για το έτος 2009 των κατωτέρω υπηρεσιών.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177τ.Α΄/25.8.2008) και
β) του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλι−
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων− Πα−
ράρτημα 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. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68 τ. Β΄/21.1.2009) 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. Β1/722 (ΦΕΚ 785/τ.Β΄/6.10.1993) υπουρ−
γική απόφαση που αφορά στην «Έγκριση Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης» όπως έχει τροποποιηθεί με τις
υπ’αριθμ. Β7/470 (ΦΕΚ 1490/τ.Β΄/6.12.2000) και Β7/84130,
133476 (ΦΕΚ 188/τ.Β΄/19.2.2003) υπουργικές αποφάσεις.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμή−
ματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία
25.2.2008)
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 26.6.2008).
7. α) Το γεγονός ότι το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008
έληξε η λειτουργία του εν λόγω Π.Μ.Σ. και
β) Την Έκθεση Πεπραγμένων και Σκοπιμότητας που
αναφέρεται στην λειτουργία του προγράμματος κατά
την περίοδο 2001−2008, που διαβιβάστηκε με το υπ’
αριθμ.9689/19.8.2008 έγγραφο της Δ/νσης Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Β1/722 (ΦΕΚ 785/
τ.Β΄/6.10.1993) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:
Το Άρθρο 10 «Διάρκεια Λειτουργίας» αντικαθίσταται
ως εξής:
«Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. παρατείνεται από της λήξεως
του μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010, οπότε θα αξιο−
λογηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3685/2008,
η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Μαρτίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 108450π.ε. / B7
(4)
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. Β7/328 (ΦΕΚ 628/
τ.Β΄/23.6.1998) υπουργικής απόφασης που αναφέρε−
ται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μι−
κροηλεκτρονικής – Οπτοηλεκτρονικής του Τμήμα−
τος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως έχει
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 107024/Β7 (ΦΕΚ 1465/
τ.Β΄/21.11.2002) υπουργική απόφαση. Παράταση λει−
τουργίας του ανωτέρω Π.Μ.Σ..
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177τ.Α΄/25.8.2008) και
β) του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλι−
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων− Πα−
ράρτημα 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. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68 τ. Β΄/21.1.2009) 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. 328 (ΦΕΚ 628/τ.Β΄/23.6.1998) υπουργική
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απόφαση που αφορά στην «Έγκριση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών Μικροηλεκτρονικής – Οπτο−
ηλεκτρονικής του Πανεπιστημίου Κρήτης», όπως έχει
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 107024/Β7 (ΦΕΚ 1465/
τ.Β΄/21.11.2002) υπουργική απόφαση.
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμή−
ματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία
14.4.2008).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 26.6.2008)
7. α) Το γεγονός ότι το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008
έληξε η λειτουργία του εν λόγω Π.Μ.Σ. και
β) Την Έκθεση Πεπραγμένων και Σκοπιμότητας που
αναφέρεται στην λειτουργία του προγράμματος κατά
την περίοδο 2002−2008, που διαβιβάστηκε με το υπ’
αριθμ. 9690/19.8.2008 έγγραφο της Δ/νσης Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Β7/328 (ΦΕΚ 628/
τ.Β΄/23.6.1998) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:
Το Άρθρο 10 «Διάρκεια Λειτουργίας» αντικαθίσταται
ως εξής:
«Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. παρατείνεται από της λήξεως
του μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010, οπότε θα αξιο−
λογηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3685/2008,
η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Μαρτίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 108448π.ε. / B7
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β7/502 (ΦΕΚ 1064/
τ.Β΄/12.10.1998) υπουργικής απόφασης που αφορά
στην «Έγκριση διατμηματικού Π.Μ.Σ. στην Μοριακή
Βιολογία – Βιοιατρική του Τμήματος Βιολογίας σε
συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής και το Ινστιτού−
το Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.)
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), του
Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ) και του
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Μ.Φ.Ι.Κ.)», όπως
έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Β7/61632 (ΦΕΚ
1214/τ.Β΄/27.8.2003) υπουργική απόφαση. Παράταση
λειτουργίας του ανωτέρω Π.Μ.Σ..
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177τ.Α΄/25.8.2008) και
β) του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλι−
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων− Πα−
ράρτημα 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΄).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68 τ. Β΄/21.1.2009) 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. Β7/502 (ΦΕΚ 1064/τ.Β΄/12.10.1998)
υπουργική απόφαση που αφορά στην «Έγκριση δια−
τμηματικού Π.Μ.Σ. στην Μοριακή Βιολογία – Βιοιατρική
του Τμήματος Βιολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα
Ιατρικής και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βι−
οτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας
(Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ) και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
(Μ.Φ.Ι.Κ.)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ.
Β7/61632 (ΦΕΚ 1214/τ.Β΄/27.8.2003) υπουργική απόφαση.
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Ε.Δ.Ε. του προγράμ−
ματος (συνεδρία 20.12.2007).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 26.6.2008).
7. α) Το γεγονός ότι το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008
έληξε η λειτουργία του εν λόγω Π.Μ.Σ. και
β) Την Έκθεση Πεπραγμένων και Σκοπιμότητας που
αναφέρεται στην λειτουργία του προγράμματος κατά
την περίοδο 1998−2008, που διαβιβάστηκε με το υπ’
αριθμ. 9688/19.8.2008 έγγραφο της Δ/νσης Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Β7/502 (ΦΕΚ 1064/
τ.Β΄/12.10.1998) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:
Το Άρθρο 10 «Διάρκεια Λειτουργίας» αντικαθίσταται
ως εξής:
«Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. παρατείνεται από της λήξεως
του μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010, οπότε θα αξιο−
λογηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3685/2008,
η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Μαρτίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F

ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση .Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων− Πα−
ράρτημα 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. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68 τ. Β΄/21.1.2009) 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. Β7/57748π.ε. (ΦΕΚ 383/τ.Β΄/25.2.2004)
υπουργική απόφαση που αφορά στην «Έγκριση Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμή−
ματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του
Πανεπιστημίου Κρήτης», όπως έχει τροποποιηθεί με την
υπ’ αριθμ. Β7/44176 (ΦΕΚ 692/τ.Β΄/23.5.2005) υπουργική
απόφαση.
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμή−
ματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία
7.4.2008).
6 Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 26.6.2008).
7 α) Το γεγονός ότι το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008
έληξε η λειτουργία του εν λόγω Π.Μ.Σ. και
β) Την Έκθεση Πεπραγμένων και Σκοπιμότητας
που αναφέρεται στην λειτουργία του προγράμματος
κατά την περίοδο 2003−2008, που διαβιβάστηκε με το
υπ’αριθμ. 9687/19.8.2008 έγγραφο της Δ/νσης Εκπαίδευ−
σης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
8 Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Β7/57748π.ε. (ΦΕΚ 383/
τ.Β΄/25.2.2004) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως :
Το Άρθρο 10 «Διάρκεια Λειτουργίας» αντικαθίσταται
ως εξής:
«Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. παρατείνεται από της λήξεως
του μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010, οπότε θα αξιο−
λογηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3685/2008,
η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Μαρτίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αριθμ. 108447π.ε./B7
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β7/57748π.ε.(ΦΕΚ 383/
τ.Β΄/25.2.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά
στην «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογί−
ας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης», όπως
έχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ. Β7/44176 (ΦΕΚ
692/τ.Β΄/23.5.2005) υπουργική απόφαση. Παράταση
λειτουργίας του ανωτέρω Π.Μ.Σ..

F
Αριθμ. 137707π.ε./ B7
(7)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψη−
φιακών Συστημάτων» του Τμήματος Διδακτικής της
Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανε−
πιστημίου Πειραιά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177τ.Α΄/25.8.2008) και
β) του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλι−

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177τ.Α΄/25.8.2008) και
β) του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλι−

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση .Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων− Πα−
ράρτημα 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. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68 τ. Β΄/21.1.2009) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
4. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνο−
λογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου
Πειραιά (συνεδρία 29.9.2008)
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιά (συνεδρία
2.10.2008)
6. Το υπ’ αριθμ. 2009031201/12.3.2009 έγγραφο του
Προέδρου του Τμήματος από το οποίο προκύπτει ότι
ολοκληρώθηκε η εσωτερική αξιολόγηση.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφια−
κών Συστημάτων» του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνο−
λογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου
Πειραιά, σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά οργανώνει και
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Τεχνοοικο−
νομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 3685/2008.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Ο χώρος των Ψηφιακών Συστημάτων συνιστά έναν
από τους πλέον δυναμικούς τομείς της οικονομίας, με
προοπτικές ιδιαίτερα γοργής περαιτέρω ανάπτυξης. Ο
χώρος αυτός αποτελεί πυλώνα για την ανάπτυξη και
των υπολοίπων τομέων της οικονομίας. Η ανάπτυξη
απαιτεί εξειδικευμένα στελέχη με διεπιστημονική κα−
τάρτιση.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, αντικείμενο του
Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η έρευνα και η προαγωγή της
γνώσης στο χώρο της Τεχνοοικονομικής Διοίκησης και
της Ασφάλειας Ψηφιακών Συστημάτων.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδι−
κεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο
πεδίο της Τεχνοοικονομικής Διοίκησης και της Ασφά−
λειας Ψηφιακών Συστημάτων, ώστε να συμβάλλουν
υπεύθυνα και ουσιαστικά:
1. Στην ανάπτυξη και αποδοτική διοίκηση σύνθετων
και ετερογενών ψηφιακών συστημάτων.
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2. Στον προσδιορισμό και ανάλυση της λογιστικής
κατάστασης επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου
των ψηφιακών συστημάτων
3. Στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων και στη
χάραξη στρατηγικών για την περαιτέρω ανάπτυξη και
αξιοποίηση επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου
των ψηφιακών συστημάτων.
4. Στην κατανόηση και διαμόρφωση του επιχειρημα−
τικού, ρυθμιστικού και νομικού πλαισίου του χώρου των
ψηφιακών συστημάτων.
5. Στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, έργων
και ανθρωπίνων πόρων του χώρου των ψηφιακών συ−
στημάτων.
6. Στην ανάπτυξη και προώθηση ψηφιακών προϊόντων
και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές.
7. Στη μελέτη και ανάλυση των αδυναμιών ασφάλειας
που παρουσιάζουν σύνθετα ψηφιακά συστήματα.
8. Στον ορισμό και ανάλυση των απαιτήσεων ασφάλει−
ας που παρουσιάζουν σύνθετα ψηφιακά συστήματα.
9. Στη σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση λύσεων
ασφάλειας για σύνθετα ψηφιακά συστήματα.
10. Στην αξιολόγηση της ασφάλειας που παρέχουν
συγκεκριμένες λύσεις ασφάλειας σε σύνθετα ψηφιακά
συστήματα.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:
(α) Να καλύψουν ανάγκες τεχνοοικονομικού χαρακτή−
ρα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις
ή οργανισμούς, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που
δραστηριοποιούνται στο χώρο των ψηφιακών συστη−
μάτων.
(β) Να καλύψουν θέσεις έρευνας πάνω σε θέματα
τεχνοοικονομικής διοίκησης και ασφάλειας ψηφιακών
συστημάτων.
(γ) Να διδάξουν σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευ−
σης θέματα που σχετίζονται με την τεχνοοικονομική
διοίκηση και την ασφάλεια ψηφιακών συστημάτων.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Τε−
χνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συ−
στημάτων» με κατευθύνσεις:
1. Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων
2. Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι
τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομο−
ταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του
Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα .
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Τα μαθή−
ματα περιλαμβάνουν διδακτική απασχόληση (θεωρία,
φροντιστηριακές ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση
και πρακτική άσκηση (εργαστηριακές ασκήσεις). Καθένα
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από τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνει τέσσερα
(4) εξαμηνιαία μαθήματα. Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβά−
νει δύο (2) εξαμηνιαία μαθήματα και την υποχρεωτική
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από
κάθε φοιτητή. Γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική
και η αγγλική.
Τα μαθήματα της κατεύθυνσης «Τεχνοοικονομική Δι−
οίκηση Ψηφιακών Συστημάτων» παρουσιάζονται στον
ακόλουθο πίνακα.
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πιστωτικές
Μονάδες

3

Συστήματα Διαχείρισης Εμπιστο−
σύνης και Φήμης

7.5

4

Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύ−
νων

7.5

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συ−
στημάτων

7.5

2

Ειδικά Θέματα Ασφάλειας

7.5

3

Διπλωματική Εργασία

15

Μάρκετινγκ Τηλεπικοινωνιακών
Προϊόντων και Υπηρεσιών

7.5

Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και έγκριση
της Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμ−
ματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των
εξαμήνων.
1. Όλα τα μαθήματα διαρκούν τουλάχιστον δέκα (10)
εβδομάδες και διδάσκονται τρεις (3) ώρες εβδομαδι−
αίως. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία διαρκεί
ένα εξάμηνο.
2. Το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
καθορίζεται στην αρχή κάθε κύκλου σπουδών από τη
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) μετά από
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Ως
κύκλος σπουδών νοείται η οριζόμενη στο άρθρο 5 συνο−
λική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.
3. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής
συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών
Μονάδων (ECTS) (30 πιστωτικών μονάδων ανά ακαδη−
μαϊκό εξάμηνο) σε συνδυασμό με την συμμετοχή του
φοιτητή στο σύνολο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων του προγράμματος, κατά τα ειδικότε−
ρα οριζόμενα στον κανονισμό του Π.Μ.Σ.

2

Διαχείριση Τηλεπικοινωνιακών
Δικτύων και Υπηρεσιών

7.5

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

3

Διπλωματική Εργασία

15

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1

Σύγχρονες Τεχνολογίες Τηλεπι−
κοινωνιών

7.5

2

Δικτυακές Υπηρεσίες

7.5

3

Διοικητική Λογιστική

7.5

4

Επιχειρηματικό, Ρυθμιστικό και
Νομικό Πλαίσιο Τηλεπικοινωνια−
κών Δικτύων και Υπηρεσιών

7.5

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1

Διοίκηση και Στρατηγική Τηλεπι−
κοινωνιακών Επιχειρήσεων

7.5

2

Πληροφοριακά Συστήματα

7.5

3

Διοίκηση Έργων

7.5

4

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

7.5

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1

Τα μαθήματα της κατεύθυνσης «Ασφάλεια Ψηφιακών
Συστημάτων» παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πιστωτικές
Μονάδες

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται − κατ’ ανώτατο όριο − σε
σαράντα (40) ανά κατεύθυνση και ακαδημαϊκό έτος. Στο
Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνονται δεκτοί
και υπότροφοι βάσει των διατάξεων του ν. 3685/2008.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήμα−
τος, άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων
της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ.
μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του αρθρ.
5 του ν. 3685/2008.

1

Αρχές και Θεμελιώσεις Ασφά−
λειας

7.5

2

Σύγχρονες Τεχνολογίες Τηλεπι−
κοινωνιών

7.5

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

3

Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστη−
μάτων

7.5

4

Κρυπτογραφία

7.5

Για τη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική
υποδομή του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1

Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά
Συστήματα

7.5

2

Ασφάλεια Δικτύων

7.5

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. εγκρίνεται να λειτουργήσει μέχρι το ακαδη−
μαϊκό έτος 2009−2010, οπότε θα αξιολογηθεί, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στον ν. 3685/2008, η δυνατότητα
συνέχισης της λειτουργίας του.
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Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
α) Το ελάχιστο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ για κάθε
ακαδημαϊκό έτος υπολογίζεται σε περίπου εκατόν πενή−
ντα χιλιάδες ευρώ (150.000€). Το προβλεπόμενο από το
νόμο ποσοστό 65% του ανωτέρω ποσού, ήτοι ενενήντα
επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (97.500€) αφορούν στα
λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και αναλύεται
ως εξής:
Δαπάνες

Ευρώ

Αμοιβές – αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνι−
κού και διοικητικού προσωπικού

75.000

Μετακινήσεις

2.000

Αναλώσιμα και άλλες προμήθειες

5.000

Υποτροφίες

4.500

Έξοδα προβολής και δημοσιότητας

2.000

Υλικοτεχνική υποδομή

7.000

Λοιπά έξοδα

2.000

Σύνολο

97.500

β) Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα
καλυφθεί από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών
καθώς και από άλλες πηγές (χορηγίες φορέων του δη−
μοσίου ή ιδιωτικού τομέα, νομικών ή φυσικών προσώ−
πων, ερευνητικά και κοινοτικά προγράμματα, δωρεές,
παροχές, κληροδοτήματα).
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
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.
Μαρούσι, 18 Μαρτίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. Υ7α/ΓΠ. οικ. 37794
(8)
Ιατροί Εργασίας − Όροι και προϋποθέσεις για την από−
κτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας
από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6, του άρθρου 20 του
ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α 21.8.1997) «Ανάπτυξη και εκσυγ−
χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση
των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο
και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ
111 Α/ 8.5.2003) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθη−
ση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις».
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3. Τις διατάξεις του π.δ. 213/1986 (ΦΕΚ 87 Α/7.7.1986)
«Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της
Εργασίας».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 415/1994 (ΦΕΚ 236 Α/29.12.1994)
«Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ει−
δικότητας».
5. Την Κοινοτική Οδηγία 93/16/ΕΟΚ της 5.4.1993.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 38/2004 (ΦΕΚ 35 Α /9.2.2004)
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά−
ξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου της 14.5.2001, 1999/46/ΕΚ, 98/63/ΕΚ,
93/16/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του ιατρού».
7. Την υπ’ αριθμ. 2 απόφαση της 215ης/3.4.2008 Ολο−
μέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. «Σχετικώς με τον καθορισμό των
όρων και προϋποθέσεων για την απόκτηση της ειδικό−
τητας της Ιατρικής της Εργασίας από Ιατρούς άλλων
ειδικοτήτων».
8. Το πρακτικό της ομάδας εργασίας που συστήθηκε
με τις υπ’ αριθμ. 1835/14.9.2006 και 2391/21.11.2006 αποφά−
σεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ σχετικά με
την ειδίκευση στην Ιατρική της Εργασίας – εκπαίδευση
Ιατρών άλλων ειδικοτήτων για την απόκτηση της ειδι−
κότητας της Ιατρικής της Εργασίας, αποφασίζουμε:
1. Καθήκοντα Ιατρού Εργασίας εκτελούν:
Α) οι ιατροί που έχουν την ειδικότητα της Ιατρικής
της Εργασίας
Β) σε νομούς στους οποίους δεν υπάρχουν εγγεγραμ−
μένοι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας στους Ιατρικούς Συλλό−
γους, οι επιχειρήσεις πρέπει να αναζητούν Ειδικούς
Ιατρούς Εργασίας στους όμορους νομούς.
Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από
τους όμορους νομούς, μετά από βεβαίωση των οικείων
Ιατρικών Συλλόγων, αναλαμβάνουν καθήκοντα ιατρού
Εργασίας με ετήσιες συμβάσεις ιατροί με άλλη ειδικό−
τητα, που έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών
καθηκόντων ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις κατά το
παρελθόν και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκό−
ντων αυτών επί τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη.
Με την εγγραφή ειδικευμένων Ιατρών Εργασίας στους
αντίστοιχους Ιατρικούς συλλόγους, οι ειδικευμένοι Ια−
τροί Εργασίας αναλαμβάνουν τις θέσεις αυτές
2. Οι γιατροί που έχουν υποβάλλει αίτηση προς από−
κτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας στο
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οφεί−
λουν να συμπληρώσουν άμεσα τα τμήματα που λείπουν
από τη βασική τους ειδικότητα – ως υπεράριθμοι – και
να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου της
ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας (είναι άμισθοι
λόγω 2ης ειδικότητας).
Οι αιτούντες ιατροί αναλόγως της ειδικότητας που
κατέχουν, οφείλουν να συμπληρώσουν τα γνωστικά
αντικείμενα της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας,
τα οποία δεν είναι κοινά με τη βασική τους ειδικότη−
τα. Οι ανωτέρω ιατροί οφείλουν να συμπληρώσουν τα
τμήματα που λείπουν από τη βασική τους ειδικότητα
και να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση της ειδικό−
τητας της Ιατρικής της Εργασίας εντός των επομένων
οκτώ (8) ετών. Όσοι εξ’ αυτών δεν αποκτήσουν, εντός
της προαναφερόμενης προθεσμίας, την ειδικότητα της
Ιατρικής της Εργασίας, δεν θα έχουν δικαίωμα άσκησης
καθηκόντων Ιατρού Εργασίας.
Α. Οι γιατροί των ειδικοτήτων παθολογίας, ρευματο−
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λογίας, πνευμονολογίας, καρδιολογίας, γαστρεντερο−
λογίας, νεφρολογίας οφείλουν να συμπληρώσουν τα
τμήματα που λείπουν από τη βασική τους ειδικότητα
ως κάτωθι:
1. 1 μήνας επείγοντα περιστατικά ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
2. 2 μήνες ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
3. 3 μήνες ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
4. 1 μήνας ΩΡΛ
5. 2 μήνες ΚΕΠΕΚ (Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού
Κινδύνου)
6. 12 μήνες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣΔΥ είτε να
γίνει σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ όπως ορίζεται από το
π.δ. 213/1986
7. 6 μήνες ανάλογα Παθολογία ή Πνευμονολογία
8. 6 μήνες ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (να υποβάλλουν εγγρά−
φως τη μέχρι σήμερα ενασχόλησή τους ως «ασκούντες
καθήκοντα Ιατρού Εργασίας» σε ποιες επιχειρήσεις, τι
υπηρεσίες προσέφεραν στους εργαζόμενους και να
αξιολογηθούν από το ΚΕ.Σ.Υ., ούτως ώστε να παρακο−
λουθήσουν την 6μηνη πρακτική άσκηση).
Οι ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων για να δώσουν
εξετάσεις για την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας,
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ είναι να καταθέσουν διπλωματική εργα−
σία και προς διευκόλυνσή τους διπλωματική εργασία
στο αντικείμενο των εταιρειών ή της εταιρείας που
«ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας» (η διπλωματική
εργασία είναι υποχρεωτική εκ του νόμου για την ειδι−
κότητα της Ιατρικής της Εργασίας).
Β. Οι γιατροί των ειδικοτήτων βιοπαθολογίας, δερμα−
τολογίας και κοινωνικής ιατρικής οφείλουν να συμπλη−
ρώσουν τα τμήματα που λείπουν από τη βασική τους
ειδικότητα ως κάτωθι:
1. 1 μήνας επείγοντα περιστατικά ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
2. 2 μήνες ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
3. 3 μήνες ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΗΣ
4. 1 μήνας ΩΡΛ
5. 2 μήνες στο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού
Κινδύνου
6. 12 μήνες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣΔΥ είτε να
γίνει σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ όπως ορίζεται από το
π.δ. 213/1986
7. 6 μήνες ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
8. 3 μήνες Παθολογία
9. 6 μήνες ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Με τις ίδιες προϋποθέσεις όσον αφορά το θεωρητικό
κομμάτι, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και της
πρακτικής άσκησης μπορούν να δώσουν εξετάσεις για
την απόκτηση τίτλου Ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής
της Εργασίας.
Γ. Οι γιατροί της ειδικότητας αναισθησιολογίας οφεί−

λουν να συμπληρώσουν τα τμήματα που λείπουν από
τη βασική τους ειδικότητα ως κάτωθι:
1. 2 μήνες στο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού
Κινδύνου
2. 12 μήνες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣΔΥ είτε να
γίνει σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ όπως ορίζεται από το
π.δ. 213/1986
3. 1 μήνας επείγοντα περιστατικά ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
4. 2 μήνες ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
5. 15 μήνες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
6. 3 μήνες Πνευμονολογία
7. 6 μήνες ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ σε επιχειρήσεις
Με τις ίδιες προϋποθέσεις όσον αφορά το θεωρητικό
κομμάτι, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και της
πρακτικής άσκησης μπορούν να δώσουν εξετάσεις για
την απόκτηση τίτλου Ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής
της Εργασίας.
Δ. Οι ιατροί της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής οφεί−
λουν να συμπληρώσουν τα τμήματα που λείπουν από
τη βασική τους ειδικότητα ως κάτωθι:
1. 6 μήνες ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
2. 9 μήνες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
3. 2 μήνες στο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού
Κινδύνου
4. 12 μήνες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣΔΥ είτε να
γίνει σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ όπως ορίζεται από το
π.δ. 213/1996 (η θεωρητική εκπαίδευση να γίνει είτε με
μοντέλο θερινής παρακολούθησης, είτε με τριήμερα
εντατικά μαθήματα)
5. 6 μήνες ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ σε επιχειρήσεις
Με τις ίδιες προϋποθέσεις όσον αφορά το θεωρητικό
κομμάτι, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και της
πρακτικής άσκησης μπορούν να δώσουν εξετάσεις για
την απόκτηση τίτλου Ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής
της Εργασίας.
Ε. Οι ιατροί των ειδικοτήτων Μαιευτικής−Γυναικο−
λογίας, ΩΡΛ, Πλαστικής Χειρουργικής, Ορθοπεδικής,
Κυτταρολογίας, Παιδιατρικής, Χειρουργικής Παίδων,
Ουρολογίας και Γενικής Χειρουργικής οφείλουν να πα−
ρακολουθήσουν όλη την ειδικότητα γιατί κανένα τμήμα
της βασικής τους ειδικότητας δεν είναι τμήμα της ειδι−
κότητας της Ιατρικής της Εργασίας.
ΣΤ. Οι Ιατροί άνευ ειδικότητας θα πρέπει να ειδικευ−
θούν σύμφωνα με τα π.δ. 213/1986 και 415/1994.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2009
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