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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 74
10 Μαρτίου 2000

γού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
8211 /1999 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΛεΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ωνίδα Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη" (ΒΊ98).
89. Ίδρυση τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουε) της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
1
γού Οικονομικών αριθ. 1107147/1239/006Α/1996 "Ανάθε90. Ίδρυση νέων τμημάτων στο δημοκρίτειο Πανεπιση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (Β'
στήμιο Θράκης
2
922).
91. Τροποποίηση του Π. Δ/τος 376/1997 (Α' 246) «Κα2. Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραινονισμός Λειτουργίας του Αρείου Πάγου»
3
ώς (συνεδριάσεις 28/1.10.98,32/22.1.99 και .38/17-6-99).
92. Κατανομή.πέντε (5) οργανικών θέσεων Προέδρων
3. Το γεγονός ότι δε γνωμοδότησε το Συμβούλιο ΑνώΕφετών δώδεκα (12) Εφετών, πέντε (5) Προέδρων
τατης Παιδείας, αν και ζητήθηκε η γνώμη του, με το έγΠρωτοδικών και δέκα τεσσάρων (14) Πρωτοδικών
γραφο Β1/229/30.4.99 και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η
Παρέδρων Πρωτοδικείου των Τακτικών Διοικητιπροθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 50 παρ. 3 του
κών Δικαστηρίων του Κράτους
4
Ν. 1268/82.
93. Σύσταση Κλάδου Πληροφορικής στο Πυροσβεστι4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του
κό Σώμα
5
παρόντος διατάγματος προκαλείται:
α) εφάπαξ συνολική δαπάνη ύψους 1,28 δις δρχ. περίπου για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και την
προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
β) ετήσια δαπάνη μετά την πλήρη λειτουργία του ιδρυο(1) μένου τμήματος ύψους 300 εκατ. δρχ. περίπου από την
πλήρωση των θέσεων προσωπικού, 900.000 δρχ. περίπου
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από την καταβολή επιδομάτων θέσης, 160 εκατ. δρχ. πεΊδρυση τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
ρίπου για την σίτιση των φοιτητών και την αντιμετώπιση
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
των λειτουργικών εξόδων των ιδρυομένων τμημάτων και
40 εκατ. δρχ. περίπου για την προμήθεια συγγραμμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η εφάπαξ δαπάνη καθώς και οι λοιπές δαπάνες του οικοΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
νομικού έτους 2000, πλην της δαπάνης για επιδόματα θέΈχοντας υπόψη:
σης, καλύπτονται από πιστώσεις του Προγράμματος Δη1. Τις διατάξεις:
μοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγχρηματοδοτούνται
α) των άρθρων 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και ΑρχιΝ. 1268/1982 (Α' 87), όπως το τελευταίο άρθρο συμπλη- κής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Β' Κοινορώθηκε με τα άρθρα 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (ΑΊ73), τικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) Η δαπάνη για επιδόματα
και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 (α) του Ν. θέσης, για το 2000 περιορίζεται στο ποσό των 300.000
2640/1998 (Α'206).
δρχ. θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό και θα καλυβ) του άρθρου 79 παρ. 5 (δ) και 6 (ιδ) του Ν. 1566/85 φθεί από πιστώσεις της ομάδας του ΚΑΕ 0200 του ειδικού
(Α167), σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. φορέα 19.250, όπου θα γίνει σχετική πρόβλεψη.
2503/1997 (ΑΙ 07).
Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού, από το οικονομικό
γ) του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 (Α' 137), όπως προ- έτος 2001 και μέχρι και το οικονομικό έτος 2005, θα καλύσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) καιτροπ. πτεται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. με κοινοτική συγχρημαμε το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38), σε συν- τοδότηση (ΕΠΕΑΕΚτου Γ Κ.Π.Σ.) και από το οικονομικό
δυασμό με την παρ. 4 του τελευταίου τούτου άρθρου (1 Ν. έτος 2006 και εξής θα βαρύνει σταδιακά τον τακτικό προ2469/97).
ϋπολογισμό (Ειδ. Φορ. 19-250 ΚΑΕ Ομάδος 0200). Από το
δ) της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουρ-
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αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής
νομοθεσίας.
3. Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση γίνεται
με απόφαση της συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της
προσωρινής γενικής συνέλευσης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 1268/82,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το
οποίο συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα
από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών
ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή του ιδίου γνωστικού
αντικειμένου που ορίζει η ίδια από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η προσωρινή γενική συνέλευση η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και όσα μέλη ΔΕΠ μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν καθηγητές του ίδιου γνωστικού
αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με καθηγητές
του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης του τμήματος, ο οποίος μπορεί
να είναι και εκλέκτορας. Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ με
μετάκληση ή για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά
πρακτικά κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση στο
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα
λοιπά για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
4. Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετακίνηση μέλους
ΔΕΠ από άλλο τμήμα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ, γίνεται υπό
τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς (Αποκλεισμός
μετακίνησης μελών ΔΕΠ προς τα πανεπιστήμια Αττικής
και Θεσσαλονίκης) του άρθρου 5του Ν.2517/1997 (ΑΊ60)
με πράξη του πρύτανη του πανεπιστημίου Πειραιώς ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μέλους ΔΕΠ, αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του
τμήματος προέλευσης και της συγκλήτου του Πανεπιστημίου υποδοχής.
5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τη μετακίνηση επιμελητών, βοηθών
και επιστημονικών συνεργατών από άλλο τμήμα του ίδιου
ή άλλου ΑΕΙ.

δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, εφόσον φοιτούν. Η
προσωρινή γενική συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες
που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη γενική συνέλευση τμήματος (άρθρο 4 Ν.2083/1992), εκτός
αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά
τρόπο διαφορετικό με το παρόν διάταγμα. Ο πρόεδρος
της προσωρινής γενικής συνέλευσης ή ο αναπληρωτής
του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματος, συμμετέχει
στην Σύγκλητο, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την προσωρινή
γενική συνέλευση και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.
3. Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του τμήματος η
προκήρυξη και πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. γίνεται ύστερα από εισήγηση της προσωρινής γενικής συνέλευσης για μεν τις θέσεις Ε.Ε.Π. από τη Σύγκλητο, για δε
τις θέσεις Ε.Δ.Τ.Π. από το Πρυτανικό Συμβούλιο, με
εφαρμογή ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία,
των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων. Ομοίως η
πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επικούρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων και συμβασιούχων διδασκόντων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, γίνεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της
προσωρινής γενικής συνέλευσης και απόφαση της Συγκλήτου, εφαρμοζομένων ως προς τις προϋποθέσεις και
τη διαδικασία πρόσληψης των οικείων κατά περίπτωση
ισχυουσών διατάξεων.
4. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα
εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι ισχύουσες διατάξεις
της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2000
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΑΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Άρθρο 8
Λοιπές ρυθμίσεις
1. Έως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την
αυτοδύναμη λειτουργία του τμήματος, η διοίκηση του,
ασκείται από προσωρινή γενική συνέλευση που ορίζεται,
με πράξη του πρύτανη, ύστερα από απόφαση της συγκλήτου. Η προσωρινή γενική συνέλευση αποτελείται
από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., κατά προτίμηση
δε εκείνα των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το τμήμα.
Με την ίδια πράξη ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ του οικείου ΑΕΙ της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του
τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός
υπάλληλος, στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί.
Στην προσωρινή γενική συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο τμήμα και

(2)
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Ίδρυση νέων τμημάτων στο δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 24 παρ. 2,50 παρ. 3 και 6 και 6 παρ. 6 του
Ν.1268/1982 (Α' 87), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με τα άρθρα 48 παρ. 1 του Ν.1404/1983 (ΑΊ73),
και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 (α) του
Ν.2640/1998(Α'206).
β) του άρθρου 79 παρ. 5 (δ) και 6 (ιδ) του Ν. 1566/85
(Α167), σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.
2503/1997 (ΑΙ 07).
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γ) του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 (Α' 137), όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α' 154) καιτροπ.
με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/1997 (Α' 38), σε συνδυασμό με την παρ. 4 του τελευταίου τούτου άρθρου (1
Ν. 2461/97).
δ) της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
8211/1999 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη". (ΒΊ98).
ε) της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 1107147/1239/006Α/1996 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (Β'
922).
2. Τη γνώμη της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδριάσεις 541/29.10.98,544/28-11999 και 546/27-5-1999).
3. Το γεγονός ότι, δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το έγγραφο Β1/229/30-4-1999 και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 50 παρ. 3 του Ν.
1268/82.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος διατάγματος προκαλείται: α) εφάπαξ συνολική
δαπάνη ύψους 2,4 δις δρχ. περίπου για την κατασκευή
κτιριακών εγκαταστάσεων και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και β) ετήσια δαπάνη μετά την πλήρη
λειτουργία των ιδρυομένων τμημάτων ύψους 605,5 εκατ.
δρχ. περίπου από την πλήρωση των θέσεων προσωπικού,
1,8 εκατ. δρχ. περίπου από την καταβολή επιδομάτων θέσης, 325 εκατ. δρχ. περίπου για την σίτιση των φοιτητών
και την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων των
ιδρυομένων τμημάτων και 75 εκατ. δρχ. περίπου για την
προμήθεια συγγραμμάτων. Η εφάπαξ δαπάνη καθώς και
οι λοιπές δαπάνες του οικονομικού έτους 2000, πλην της
δαπάνης για επιδόματα θέσης, καλύπτονται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
και συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
(Κ. Π.Σ.) Η δαπάνη για επιδόματα θέσης για το 2000 για το
τελευταίο τετράμηνο περιορίζεται στο ποσό των 600.000
δρχ. θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό και θα καλυφθεί από πιστώσεις της ομάδας του ΚΑΕ 0200 του ειδικού
φορέα 19 250 όπου θα γίνει σχετική πρόβλεψη.
Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού, από το οικονομικό
έτος 2001 και μέχρι το οικονομικό έτος 2005, θα καλύπτεται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. με κοινοτική συγχρηματοδότηση (ΕΠΕΑΕΚ του Γ Κ.Π.Σ.) και από το οικονομικό
έτος 2006 και εξής θα βαρύνει σταδιακά τον τακτικό προϋπολογισμό (Ειδ. Φορ. 19-250 ΚΑΕ Ομάδος 0200). Από το
οικονομικό έτος 2001 και εξής το επίδομα θέσης και ποσοστό 80% της δαπάνης για την προμήθεια συγγραμμάτων θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φ. 19-250 ΚΑΕ Ομάδας 0200 και
1123). Οι δαπάνες των ανωτέρω ετών για σίτιση των φοιτητών, ποσοστό 20% της δαπάνης για την προμήθεια συγγραμμάτων καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες
των ιδρυομένων τμημάτων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και θα καλύπτονται με κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250 ΚΑΕ
2421,2425).

5. Την αριθμ. 519/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση - αποστολή
1. Ιδρύονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τα
εξής τμήματα:
α) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με
έδρα την πόλη της Ξάνθης, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή.
β) Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, με έδρα την πόλη της Κομοτηνής.
2. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών ορίζεται από το
ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.
Τα τμήματα έχουν ως αποστολή να καλλιεργούν και να
προάγουν την οικεία επιστήμη με την ακαδημαϊκή και
εφαρμοσμένη έρευνα και αναζήτηση και να παρέχουν
στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν
την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Ειδικότερα τα
τμήματα έχουν ως αποστολή: α) Το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης την καλλιέργεια και προαγωγή
της επιστήμης του μηχανικού παραγωγής και διοίκησης,
με την διδασκαλία, έρευνα και εφαρμογή συστηματικών
τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας (αύξηση της
ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση των διατιθέμενων πόρων) και την κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών ικανών να μελετούν, ερευνούν και ασχολούνται με το σχεδιασμό της δομής και της
λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων. Οι διπλωματούχοι μπορούν να απασχολούνται
ως σύμβουλοι επιχειρήσεων για θέματα επενδύσεων εισαγωγής νέων τεχνολογιών, διασφάλισης ποιότητας
(Ι5Ο), εργονομικού σχεδιασμού και ασφάλειας της εργασίας καθώς και διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης προγραμματισμού και σχεδιασμού επιχειρήσεων του δευτερογενούς
και του τριτογενούς τομέα. Οι διπλωματούχοι καλύπτουν
ανάγκες που η σύγχρονη κοινωνία και παραγωγή δημιουργούν έχουν δε τα εφόδια ως στελέχη ή ελεύθεροι
επαγγελματίες αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους
επιστήμονες να προετοιμάσουν και να προχωρήσουν
στην επιστημονική λήψη αποφάσεων μετά από εκτίμηση
της υπάρχουσας κατάστασης (στατιστική θεώρηση) και
πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων (δυναμική θεώρηση). Η ενασχόληση των διπλωματούχων αφορά τις εξής
κυρίως δραστηριότητες.
(ι) Προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας. (Βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής, κατανομή
εργασιών, έλεγχος αποθεμάτων, κατανομή επισκευαστικών πόρων, προγραμματισμός συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού, κατανομή πρώτων υλών και άλλες
συγγενείς δραστηριότητες).
(ιι) Έρευνα, σχεδιασμό και αυτοματοποίηση της κατασκευής πάσης φύσης προϊόντων, με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
(ιιι) Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής. (Ως μονάδα
παραγωγής νοείται το εργοστάσιο ή η μονάδα παροχής

1451

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
υπηρεσιών για τη χωροθέτηση της οποίας λαμβάνονται
υπόψη τεχνικοί οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες).
(ιν) Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και σχεδίαση των
επιμέρους συστημάτων παραγωγής.(Βελτιστοποίηση
της θέσης των μηχανημάτων και εν γένει των σταθμών παραγωγής, χωρίς να αγνοείται και η παράμετρος «ανθρώπινο δυναμικό»).
(ν) Επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων ή/
και άσκηση επιστημονικής διοίκησης σε οποιοδήποτε διοικητικό-τεχνικό σύστημα, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, και οργανισμοί - βιομηχανικές μονάδες.
(νι) Χρονικό και τεχνικο-οικονομικό προγραμματισμό
έργων.
(νιι) Μελέτες πάσης φύσεως που αφορούν την οργάνωση επιχειρήσεων, με στόχο την αποτελεσματική άσκηση
διοίκησης.
(νιιι) Μελέτες ανάλυσης αγοράς και προώθησης προϊόντων με επιστημονικές μεθόδους.
(ιχ) Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και την παροχή
υπηρεσιών.
(χ) Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγω-

γής·

(χι) Μελέτες που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή
στους χώρους εργασίας.
Οι διπλωματούχοι μπορούν να εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών
και στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών, για τα αντίστοιχα έργα.
β) Το τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών έχει ως αποστολή την καλλιέργεια,
προαγωγή και διάδοση, με την διδασκαλία και την έρευνα
της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και
του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών ιδίως
των ελληνικής καταγωγής και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, την λογοτεχνία και τον πολιτισμό των
λαών των προαναφερομένων χωρών, όπως Ελλήνων, Ρώσων, Ουκρανών, Γεωργιανών, Αρμενίων, Ρουμάνων,
Βουλγάρων, Τούρκων και λοιπών. Οι πτυχιούχοι μπορούν
να απασχολούνται ως στελέχη σε κρατικές ελληνικές
υπηρεσίες, προξενικά γραφεία, ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
στις παρευξείνιες χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία) ή ως εκπαιδευτές
της οικείας κατά περίπτωση γλώσσας ή ως ελεύθεροι
επαγγελματίες ή ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών στις προαναφερόμενες χώρες ή
ως ειδικοί επιστήμονες σε ερευνητικά ιδρύματα ή ως μεταφραστές κειμένων.
Άρθρο 2
Εισαγωγή - φοίτηση - τίτλοι σπουδών
1. Ο αριθμός των κατ' έτος εισακτέων του σε κάθε τμήμα και τα του τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά τις περί
εισαγωγής σπουδαστών στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, κείμενες διατάξεις.
2. Κάθε τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος.
3. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) εξάμηνα σπουδών

για το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και
οκτώ (8) εξάμηνα για το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και
Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών.
Άρθρο 3
Ίδρυση θέσεων
Σε κάθε τμήμα ιδρύονται θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και ειδικού διοικητικού-τεχνικού προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), ως ακολούθως:
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Άρθρο 4
Γραμματεία τμημάτων
Σε κάθε τμήμα που ιδρύεται με το παρόν διάταγμα, συνιστάται γραμματεία, ως διοικητική μονάδα, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του τμήματος. Η
γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος, κατά την έννοια του άρθρου 36 παρ. 1 του
Ν.2190/1994(Α'28).
Άρθρο 5
Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π.
1. Η πλήρωση των θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού κάθε τμήματος, έως την κατά το άρθρο 15 παρ.
3 του Ν. 2454/97 (Α7) αυτοδύναμη λειτουργία του, γίνεται με προκήρυξη ή με μετάκληση ή με μετακίνηση μέλους
ΔΕΠ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
2. Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται
με απόφαση της συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της
προσωρινής γενικής συνέλευσης του τμήματος, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.
2083/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκλογή γίνεται από
ενδεκαμελή εκλεκτορικά σώματα. Σε κάθε εκλεκτορικό
σώμα συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ που τυχόν υπηρετούν στο
οικείο τμήμα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αντα μέλη ΔΕΠ είναι λιγότερα από ένδεκα (11) το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση της συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστο αριθμό μελών ΔΕΠ που
ορίζει η ίδια, από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η προσωρινή γενική συνέλευση, η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και
όσα άλλα μέλη ΔΕΠ μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Τα οριζόμενα από τη σύγκλητο μέλη πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ του ίδιου γνωστικού
αντικειμένου σε ομοειδή ή συγγενή τμήματα του ίδιου ή άλλων ΑΕΙ και να ανήκουν στις βαθμίδες του καθηγητή καιτου
αναπληρωτή καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν
τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή του συγγενέστερου
γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης
του οικείου τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του πρύτανη, αντίγρα-

