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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Εισαγωγή -  Ευχαριστίες 1-2 σελ.
Κεφάλαιο 1°:
Υλικό -  Μεθοδολογία της έρευνας 3-5 σελ.
Κεφάλαιο 2°:
2.1 Παρουσίαση του Τμήματος (Ιστορικό -  Σκοπός) 6-8 σελ.
2.2 Το Πρόγραμμα Σπουδών 8-9 σελ.
2.3 Δυνατότητες απορρόφησης αποφοίτων 9-12 σελ.
Κεφάλαιο 3°:
3.1 Αριθμός και φύλλο αποφοίτων ανά περιοχή 13-16σελ.
3.2 Έτος λήψης πτυχίου 17-21 σελ.
3.3 Αλλαγές στον τόπο διαμονής 21 -28σελ. 
Κεφάλαιο 4°:
4.1 Αποστολή βιογραφικών μετά την αποφοίτηση -  Ενωση των εν
δυνάμει θέσεων εργασίας 29-35σελ.
4.2 Εργασιακή κατάσταση αποφοίτων από την αποφοίτηση έως
σήμερα 35-39σελ.
4.3 Απασχόληση αποφοίτων σε θέσεις σχετικές ή μη με το
αντικείμενο σπουδών 40-45σελ.
Κεφάλαιο 5°:
5.1 Επιδίωξη εξέλιξης της γνώσης που αποκτήθηκε κατά τη
φοίτηση 46-51 σελ.
5.2 Ανταπόκριση το τμήματος στις προσδοκίες των αποφοίτων και 
συμβολή στη μετέπειτα επαγγελματική τους αποκατάσταση

51-57σελ.
Συμπεράσματα -  Επίλογος 58-61 σελ.
Βιβλιογραφία 62 σελ.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα αποτελέσματα της έρευνας που θα ακολουθήσουν στις 

επόμενες σελίδες , προέκυψαν ως απόρροια στα πλαίσια εκπόνησης 

πτυχιακής εργασίας , της Σκούρα Μαρίας , σπουδάστριας του Τμήματος 

Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας.

Στόχος , της εργασίας «Επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του 

Τμήματος Δ.Μ.Υ.-Π. του ΤΕΙ-Κ - Συγκριτική ανάλυση Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και Θεσσαλίας» , είναι η συγκριτική ανάλυση και 

παρουσίαση των δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε. Οι περιοχές επελέγησαν με κριτήριο την ομοιογένεια 

σε δημογραφικά, οικονομικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά.

Απαραίτητο είναι, επίσης , να αναφερθεί ότι, για την υλοποίηση 

της εργασίας , χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία και συμπεράσματα της 

έρευνας (με αντίστοιχο περιεχόμενο) που πραγματοποίησε το 

Τεχνολογικό Ίδρυμα Καλαμάτας το 1998 , με σκοπό να συμπληρώσουν ή 

να βοηθήσουν στο σχολιασμό των αποτελεσμάτων που προέκυψαν.

Τέλος , θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την 

πολύτιμη βοήθεια με συμβουλές , παραινέσεις και υλικό ώστε να 

καταστεί δυνατή η εκπόνηση της εργασίας αυτής :

Τον κύριο Πετρόπουλο Δημήτριο , καθηγητή του ΤΕΙ-Κ και 

επιβλέποντα της πτυχιακής εργασίας , για τη σύνταξη και παροχή του 

ερωτηματολογίου , τη καθοδήγηση και συμπαράσταση του.

Τους κυρίους Μαυρέα Κωνσταντίνο και Δρούμπαλη Φώτιο , 

καθηγητές του ΤΕΙ-Κ , για την παροχή υλικού και στοιχείων σχετικών με 

την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Τεχνολογικό Ίδρυμα
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Καλαμάτας στα πλαίσια αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών ,του 

1998.

Τις κυρίες Λιάκουρα Γεωργία και Μηλιώνη Ιωάννα του Γραφείου 

Διασύνδεσης , για την παροχή των απαραίτητων για τη διεξαγωγή της 

έρευνας στοιχείων.

Τον κύριο Μπεσσή Γεώργιο , υπεύθυνο της Γραμματείας του 

Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας , για το χρόνο που 

αφιέρωσε στην εύρεση στατιστικών στοιχείων που κρίθηκαν αναγκαία.

Τους γονείς μου , για τη συμπαράσταση και την αγάπη τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο

ΥΛΙΚΟ -  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η διαδικασία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε χωρίζεται σε 3 

μέρη ή καλύτερα 3 ήταν τα στάδια που οδήγησαν στην ολοκλήρωση και 

στη συνέχεια στη συγγραφή της.

Στο Α’ μέρος της έρευνας περιέχεται η σύνταξη του 

ερωτηματολογίου πάνω στο οποίο θα βασιστεί. Το ερωτηματολόγιο πήρε 

την τελική του μορφή μέσω της καθοριστικής συμβολής του 

επιβλέποντος καθηγητή κ. Πετρόπουλου και σε συνεργασία μαζί του . 

Περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις εκ των οποίων , 4 ανήκουν στη κατηγορία 

των προκατασκευασμένων , 11 είναι κλειστού τύπου και 5 ανοικτού 

τύπου.

Στο Β’ μέρος της έρευνας , σε συνεργασία με το Γραφείο 

Διασύνδεσης του ΤΕΙ-Κ έγινε η συλλογή των στοιχείων των αποφοίτων 

του τμήματος. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου 

ευχαριστίες , για τη συνεργασία τους , στις κυρίες Λιάκουρα Γεωργία και 

Μηλιώνη Ιωάννα , χωρίς τη βοήθεια των οποίων δε θα είχα τη 

δυνατότητα να συγκεντρώσω τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή της 

έρευνας στοιχεία. Η εγκυρότητα και ισχύς των στοιχείων εξακριβώθηκε 

με τηλεφωνική επικοινωνία ταυτόχρονα με την οποία γινόταν κι 

ενημέρωση των αποφοίτων για το σκοπό της έρευνας. Αξίζει επίσης να 

σημειωθεί εδώ ότι τα στοιχεία που παρελήφθησαν από το Γραφείο 

Διασύνδεσης , αποτελούν μόνο το μέρος του υλικού που υπήρχε σε 

χειρόγραφη μορφή, λόγω τεχνικών προβλημάτων του συστήματος βάσης 

δεδομένων του τμήματος. Θεωρώντας, λοιπόν , χρήσιμο να 

γνωστοποιηθεί εξ αρχής η απόκλιση μεταξύ των δειγμάτων που
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χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε ένα από αυτά τα δύο γεωγραφικά 

διαμερίσματα , παρατίθεται το γράφημα (Γράφημα 1.1) της επομένης 

σελίδας που τα εμφανίζει σε ποσοστιαίες τιμές.

Το Γ’ μέρος της έρευνας περιλαμβάνει τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων. Το δείγμα , όπως αυτό διαμορφώθηκε τελικά , 

αποτελείται από 90 απόφοιτους του ΤΕΙ-Κ εκ των οποίων 48 είναι από 

Πελοπόννησο και 42 από Θεσσαλία. Χρησιμοποιήθηκε έμμεσος τρόπος 

συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων , συγκεκριμένα τηλεφωνική 

επικοινωνία με τους ερωτηθέντες απόφοιτους. Η διαδικασία 

συμπλήρωσης ερωτηματολογίων έλαβε χώρα από 1/11/2004 έως και 

31/1/2005 . Τέλος , αξίζει να αναφερθεί ότι οι αντιδράσεις από το 

μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων υπήρξαν φιλικές και διακρίνονταν 

από πνεύμα συνεργασίας γεγονός για το οποίο τους οφείλεται ένα μεγάλο 

ευχαριστώ. Δεν έλειψαν βέβαια και φαινόμενα καχύποπτης 

αντιμετώπισης από ορισμένους και άρνησης συνεργασίας από 

ελάχιστους.

Μετά τον πέρας της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων , 

ξεκίνησε η διαδικασία οργάνωσης των συλλεχθέντων στοιχείων καθώς 

και «συμπύκνωσης» των ερωτημάτων , εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκαν 

στην τελική μορφή που πήρε η εργασία όλα όσα περιείχε το 

ερωτηματολόγιο και αν συνεχεία ακολούθησε η συγγραφή του κυρίως 

κορμού της εργασίας και η παράθεση των στοιχείων σε πίνακες και 

γραφήματα.

4



Γράφημα 1.1

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

■ 46,67%

□ 53,33%

□  ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ ■  ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Πηγή : Ιδία έρευνα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

2.1 Παρουσίαση του Τιπίίΐατο€ ( Ιστορικό - Σκοπός)

Το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ-Κ 

ιδρύθηκε το 1990 σύμφωνα με το Π.Δ.502/89* το οποίο προέβλεπε την 

ίδρυση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) και είναι ένα από τα 

δύο τριτοβάθμια τμήματα στην Ελλάδα που ειδικεύονται στο χώρο της 

διοίκησης και διαχείρισης των μονάδων Υγείας & Πρόνοιας.

Το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας εντάσσεται 

στην ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση και καλύπτει το γνωστικό 

αντικείμενο των Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών με 

εξειδίκευση εφαρμογής στην Κοινωνική Διοίκηση . Το Τμήμα ανήκει 

στον ευρύτερο χώρο των επιστημών της Διοίκησης και Οικονομίας και 

εξειδικεύεται στον τομέα της διοίκησης και διαχείρισης μονάδων Υγείας 

και μονάδων Προνοιακής Φροντίδας. Στο τμήμα εισάγονται σε ετήσια 

βάση 320 περίπου φοιτητές. Οι εγγεγραμμένοι υπολογίζονται στους 1462 

(Απρίλιος 2005) , ενώ έχουν απονεμηθεί περισσότερα από 549 πτυχία. 

Εια την εκπαιδευτική κι ερευνητική λειτουργία του το Τμήμα 

στελεχώνεται από 9 μέλη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και από 35 

περίπου επιστημονικούς κι εργαστηριακούς συνεργάτες1. Επίσης το 

Τμήμα βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με τον εργαστηριακό χώρο στον 

οποίο απευθύνεται , δηλαδή τα Νοσοκομεία και τους Φορείς Πρόνοιας 

του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα.

Το τμήμα έχει δύο ουσιαστικούς στόχους και σκοπούς ύπαρξης:

Βλέπε Παράρτημα

1 ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ -  Γραμματεία Σ. Δ. Ο. -  Δ.Μ.Υ.-Π. , 2004
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Α. Την επαρκή προετοιμασία των αποφοίτων ώστε αυτοί να είναι σε 

θέση :

• Να καλύψουν διοικητικές και διαχειριστικές ανάγκες σε

δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς υγείας ή κοινωνικής 

πρόνοιας όπως οι μονάδες υγείας , οι υπηρεσίες

πρωτοβάθμιας φροντίδας και οι διάφορες κοινωνικές 

υπηρεσίες και ιδρύματα

• Να υλοποιούν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο

προγράμματα κοινωνικού σχεδιασμού σχετικά με τα 

συστήματα υγείας και πρόνοιας

• Να καλύψουν εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες στο 

χώρο της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.

Β. Την έρευνα γύρω από τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους

διοίκησης των κοινωνικών υπηρεσιών και στη συμπύκνωση των 

εκπαιδευτικών εμπειριών του εκπαιδευτικού προσωπικού με στόχο τη 

διεύρυνση των γνώσεων και της κριτικής ικανότητας των αποφοίτων 

του2.

Θα έπρεπε εντούτοις να επισημανθεί η έλλειψη επισήμων

κειμένων ( νόμων , υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων συλλογικών 

οργάνων ) , που θα διευκρίνιζαν τον σκοπό ή τους επιμέρους στόχους του 

Τμήματος. Εξ ανάγκης , όσα προαναφέρθηκαν αποτελούν συμπέρασμα 

δύο κυρίως πηγών μέσω των οποίων φαίνεται να αποδίδεται το στίγμα 

του Τμήματος : α) του Π.Δ. 561/85 ( ΦΕΚ 199/Α/1985 )*, το οποίο με το 

άρθρο 4 καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του 

Τμήματος Δ.Μ.Υ.-Π. της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ( βλ. 

Παράρτημα ) και, β) της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος

*
Βλέπε Παράρτημα

2 ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , www.teikal.gr/dept/dmvp/about/about.html
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με την οποία καθορίζεται η βαρύτητα των μαθημάτων του 3.

2.2 Το πρόγραμμα σπουδών

Οι σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα ( 7 εξάμηνα διδασκαλίας και 1 

εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας ). Οι 

φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν 43 μαθήματα από τα οποία τα 

12 είναι ειδικότητας και τα 9 εργαστηριακά. Η παρακολούθηση των 

εργαστηριακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Με εξαίρεση το 

τελευταίο εξάμηνο, οι σπουδές σε όλη τη διάρκεια τους περιλαμβάνουν 

θεωρητική διδασκαλία , εργαστήρια, ασκήσεις πράξης και εκπόνηση 

μελετών. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι από το 5° εξάμηνο σπουδών 

οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης σπουδών ( σε 

Υπηρεσίες Υγείας ή Υπηρεσίες Πρόνοιας ) που πραγματοποιείται με τη 

δήλωση των αναλογών μαθημάτων ειδικότητας.

Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται τέσσερις (4) 

κατηγορίες μαθημάτων :

• Μαθήματα Γενικής Υποδομής (Μ. Γ. Υ.)

• Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Μ. Ε. Υ. )

• Μαθήματα Ειδικότητας ( Μ. Ε. )

• Μαθήματα Διοίκησης , Οικονομίας , Νομοθεσίας και 

Ανθρωπιστικών σπουδών ( Δ. Ο. Ν. Α .)

Επίσης , στο πρόγραμμα σπουδών , εφαρμόζεται το σύστημα 

προαπαιτούμενων μαθημάτων κυρίως για τα μαθήματα ειδικότητας και

3 «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ» , ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , Σ.Δ.Ο. -  

Δ.Μ.Υ.-Π. , ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1998 - 1999
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ειδικής υποδομής , με σκοπό τη προαγωγή της ποιοτικής ολοκλήρωσης 

των παραδόσεων των μαθημάτων χάριν στην ύπαρξη της αναγκαίας 

μαθησιακής υποδομής για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Τέλος, απαραίτητο είναι να αναφερθούν τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης 

Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας τα οποία είναι:

• Η κάλυψη των γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με την 

διοίκηση και διαχείριση των συστημάτων Προστασίας ήτοι Υγεία, 

Πρόνοια , Ασφάλιση , με ιδιαίτερη έμφαση στα δύο πρώτα .

• Η ανάπτυξη των κριτικών δεξιοτήτων των σπουδαστών .

• Η ανάπτυξη των εφαρμοσμένων γνώσεων των σπουδαστών κα 
τέλος ,

• Η ανάπτυξη και η ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια των 
σπουδαστών4 .

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι το πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ 

Καλαμάτας το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το 1983 , ως 

Πρόγραμμα Σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος του ΤΕΙ Αθηνών , από 

το 1990 , που αποτελεί το έτος ίδρυσης του , έως το 1998 είχε 

τροποποιηθεί ελάχιστα. Την περίοδο 1998-1999 στα πλαίσια της 

προσπάθειας αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών , εκπονήθηκε 

έρευνα μέσω ερωτηματολογίων από το ΤΕΙ Καλαμάτας με σκοπό την 

αναπροσαρμογή του , η οποία είχε ως αποτέλεσμα την παρούσα μορφή 

του Προγράμματος5.

4 ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, www.teikal.^r/dept/dmvp/studies/studies.html

5 «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ» , ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Σ.Δ.Ο. -  
Δ.Μ.Υ.-Π. , ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1998 -  1999
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2.3 Αυνατότΐιτε€ απορρόφησης αποφοίτων

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους , οι πτυχιούχοι του τμήματος 

Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ( επαγγελματικά δικαιώματα 

Π.Δ.351 , ΦΕΚ 159/Τ.Α714-6-’89 )* της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας ( Σ.Δ.Ο.) του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας , με βάση τις εξειδικευμένες 

επιστημονικές γνώσεις , τις δεξιότητες και τις τεχνικές ικανότητες τους , 

ασχολούνται επαγγελματικά, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους 

επιστήμονες , στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο διοίκησης και διαχείρισης 

μονάδων κοινωνικών υπηρεσιών , όπως Μονάδες Υγείας , Ασφαλιστικά 

Ταμεία- κλάδος υγείας , Μονάδες Προνοιακής Φροντίδας , Οργανισμούς 

Διατήρησης Υγείας και Μονάδες Ολοκληρωμένης Παραγωγής Υγείας 

στους τομείς :

• Διοίκησης και Διαχείρισης εξειδικευμένων Μονάδων.

• Έρευνας θεμάτων της ειδικότητας τους.

• Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους απασχόλησης ως διοικητικά και 

διαχειριστικά στελέχη , οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να 

ασκήσουν τις παρακάτω δραστηριότητες :

• Διοικητικά καθήκοντα σε διοικητικές και επιτελικές υπηρεσίες των 

Μονάδων. .

• Εποπτεία και διοίκηση του προσωπικού των Μονάδων .

• Σχεδιασμό και Διαχείριση της πελατειακής ροής των Μονάδων σε 

επίπεδο οικονομικής και γραμματειακής υποστήριξης.

•
Βλέπε Παράρτημα
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• Σχεδίασμά , Διαχείριση και Λειτουργία των λογισμικών 

υποστήριξης των Μονάδων.

• Σχεδίασμά , Διαχείριση και Λειτουργία των προγραμμάτων 

προμηθειών ( εξοπλισμού , τροφίμων, φαρμάκων κ.τ.λ.) των 

Μονάδων.

• Σχεδίασμά , Διαχείριση και Λειτουργία των επικοινωνιακών και 

πληροφοριακών προγραμμάτων των Μονάδων.

• Σχεδίασμά , Διαχείριση και Λειτουργία συστημάτων εποπτείας και 

ελέγχου των παραγόμενων προϊόντων των Μονάδων.

• Συμμετοχή στο σχεδίασμά και στην κατάρτιση του οικονομικού 

προγραμματισμού , του προϋπολογισμού των Μονάδων και της 

κοστολόγησης των παραγόμενων προϊόντων .

• Συμμετοχή στην εργονομική διαμόρφωση των εργασιακών χώρων 

των Μονάδων.

• Συμμετοχή στον προγραμματισμό ανάπτυξης δραστηριοτήτων , 

στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των παραγόμενων 

προϊόντων των Μονάδων.

• Συμμετοχή στη διαχείριση παραγόντων κινδύνου , που 

αντιμετωπίζουν οι μονάδες.

Στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης τους στον ερευνητικό τομέα , οι 

πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω 

δραστηριότητες :

• Συγκέντρωση , Επεξεργασία και Αξιοποίηση στατιστικών 

στοιχείων των Μονάδων.

• Συγκριτικές μελέτες , Μελέτες Βιωσιμότητας , Ικανοποίησης των 

πελατών των Μονάδων.

• Έρευνες αγοράς πληροφοριών ( Marketing).

11



Μελέτες κοστολόγησης προϊόντων τυποποιημένης φροντίδας .

Τέλος , οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να 

απασχοληθούν στην εκπαίδευση , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία6.

6 ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , www.career.teikal.gr
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

3.1 Αριθμός και ιρύλλο αποφοίτων ανά περιογιΐ

Ο αριθμός των αποφοίτων του τμήματος Δ. Μ. Υ. Π. του ΤΕΙ Καλαμάτας 

ως και το έτος 2004 ήταν περίπου 549. Ο αριθμός των αποφοίτων οι 

οποίοι προέρχονται από τη περιοχή της Πελοποννήσου και των οποίων 

τα στοιχεία ήταν διαθέσιμα ήταν 110. Από αυτά 15 αποφοίτων τα 

στοιχεία δεν ίσχυαν πλέον , με 43 από αυτούς στον αριθμό δεν 

μπορέσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία ( συνυπολογίζοντας και το 

ποσοστό αυτών στους οποίους αφέθηκαν ηχητικά μηνύματα τα οποία δεν 

απαντήθηκαν ) παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες και τέλος 4 από 

τους αποφοίτους αρνήθηκαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Οι 

λόγοι τους οποίους προέβαλλαν 2 από τους ερωτηθέντες για να 

δικαιολογήσουν την άρνηση τους ήταν ότι στους και στους ιδίους είχαν 

αρνηθεί κάθε είδους βοήθεια κατά τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής 

τους εργασίας κι επομένως δεν ήταν διατεθειμένοι να βοηθήσουν και οι 

ίδιοι, ενώ οι άλλοι 2 εξέφρασαν την απογοήτευση τους όσον αφορά τις 

επαγγελματικές προοπτικές με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι μετά τη 

λήψη του πτυχίου τους και θεώρησαν μάταιη τη διεξαγωγή της έρευνας 

μας (!). Ο αριθμός ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκε εν τέλει από 

την περιοχή της Πελοποννήσου ανήλθε στα 48 , εκ των οποίων 43 

(89,58%) ήταν γυναίκες ενώ μόλις τα 5 (10,42%) προέρχονται από 

άντρες.

Πίνακας 3.1.1
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΆΡΡΕΝ 5 10,42%
ΘΗΛΥ 43 89,58%

Πηγή : Ιδία έρευνα
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Αντίστοιχα , ο αριθμός διαθέσιμων στοιχείων αποφοίτων από τη 

περιοχή της Θεσσαλίας ήταν 55 , γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη να 

αναφέρουμε εκ νέου το γεγονός ότι το υλικό που παραλήφθηκε και πάνω 

στο οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα ήταν ελλιπές λόγω τεχνικών 

προβλημάτων . Από αυτούς , στάθηκε δυνατό να επικοινωνήσουμε και 

να συμπεριλάβουμε στην έρευνα , τους 42 λόγω του ότι 7 από αυτών τα 

στοιχεία δεν ίσχυαν πλέον , 5 από αυτούς δεν μπορέσαμε να βρούμε και 

κάποιοι από αυτούς δεν απάντησαν σε ακουστικά μηνύματα που τους 

αφέθηκαν , ενώ 1 άτομο αρνήθηκε να συμβάλλει στην διεξαγωγή της 

έρευνας. Το τελικό δείγμα, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τα παραπάνω, 

είναι 42 απόφοιτοι από την περιοχή της Θεσσαλίας από τους οποίους 37 

άτομα είναι γυναίκες (88,09%) και 5άντρες (11,90%).

Πίνακας 3.1.2

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΆΡΡΕΝ 5 άτομα 11,90%
ΘΗΛΥ 37 άτομα 88,10%

Πηγή : Ιδία έρευνα

Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι το 

τμήμα κυριαρχείται από τον γυναικείο πληθυσμό ενώ οι άντρες δεν 

φαίνεται να το έχουν ιδιαίτερα ψηλά στις προτιμήσεις τους. Αθροιστικά 

αυτό θα μπορούσε να φανεί ως εξής :

Πίνακας 3.1.3

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΆΡΡΕΝ 10 άτομα 11,11%
ΘΗΛΥ 80 άτομα 88,89%

Πηγή : Ιδία έρευνα
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Αξίζει εδώ να αναφερθεί , επίσης , ότι η ιδιαίτερα μεγάλη 

απόκλιση που παρατηρείται μεταξύ ανδρών και γυναικών σπουδαστών 

οφείλεται, εν μέρει, και στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του 

σπουδαστικού σώματος του Τμήματος Δ.Μ.Υ.-Π. του ΤΕΙ-Κ είναι 

γυναίκες ( 82,6% ) , βάση έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το ΤΕΙ 

την περίοδο 1998 -  1999.7

Τα παραπάνω αριθμητικά στοιχεία παρατίθενται στις επόμενες 

σελίδες και σε γραφήματα με μορφή πίτας για ευκρινέστερη παρατήρηση 

τους.

Γράφημα 3.1.1

Πηγή :Ιδία έρευνα

"ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ» , ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , Σ.Δ.Ο. -  Δ.Μ.Υ.-Π. , 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1998 - 1999
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Γράφΐιιια 3.1.2

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

□  ΘΗΛΥ ■  ΆΡΡΕΝ

Πηγή : Ιδία έρευνα

Γράφημα 3.1.3

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

■  11,11%

0  88,89%

□ ΘΗΛΥ ■  ΆΡΡΕΝ
Πηγή : Ιδία έρευνα
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3.2 Έτος λύιι/ης πτυγίου

Όσον αφορά το έτος λήψης του πτυχίου θεωρήθηκε καλύτερο , 

λόγω του περιορισμένου δείγματος , να διαχωριστούν οι απόφοιτοι σε 2 

κατηγορίες , ώστε να είναι ευδιάκριτο αριθμητικά το αποτέλεσμα. Η 

κατηγοριοποίηση έγινε , λοιπόν , μεταξύ των αποφοίτων που πήραν 

πτυχίο μεταξύ '92 - '99 και αυτών που πήραν πτυχίο από το 2000 και 

μετά. Μια πρώτη παρατήρηση που μπορεί να γίνει είναι ότι και στα δύο 

γεωγραφικά διαμερίσματα η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων 

πήρε πτυχίο από το 2000 κι έπειτα. Τα αποτελέσματα για κάθε μια από 

τις ερευνώμενες περιοχές είναι περισσότερο διακριτά στους παρακάτω 

πίνακες.

Πίνακας 3.2.1

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
’92 -  ‘99 10 άτομα 20,83%
ΌΟ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ 38 άτομα 79,17%

Πηγή : Ιδία έρευνα

Πίνακας 3.2.2

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
’92 -  ‘99 12 άτομα 28,57%
Ό0 ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ 30 άτομα 71,43%

Πηγή : Ιδία έρευνα
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 90 συνολικά ερωτηματολόγια και από 

τις 2 περιοχές δεν αποτελούν ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό δείγμα -  

γεγονός που θα πρέπει αν ληφθεί υπόψη και για κάθε προηγούμενο και 

επόμενο αποτέλεσμα που θα παρουσιαστεί -  μπορούμε με επιφύλαξη να 

προβούμε σε 2 συμπεράσματα. Το πρώτο , αναφέρεται στο 

οφθαλμοφανές , ότι δηλαδή από το έτος 2000 και μετά υπήρξαν 

περισσότεροι απόφοιτοι συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Ένας 

δεύτερος λόγος εμφάνισης των συγκεκριμένων ποσοστών βέβαια θα 

μπορούσε να είναι ότι, ειδικά για την περιοχή της Πελοποννήσου , όπου 

οι απώλειες σε υλικό ήταν αξιοσημείωτες , τα στοιχεία των πτυχιούχων 

που αποφοίτησαν τα τελευταία χρόνια είναι και πιο πρόσφατα άρα ήταν 

και λιγότερες οι πιθανότητες να έχουν αλλάξει τόπο διαμονής και αριθμό 

τηλεφώνου , γεγονός που δικαιολογεί γιατί σε αυτούς αντιστοιχεί η 

πλειοψηφία των συμπληρωθέντων ερωτηματολογίων. Τα αποτελέσματα 

των άνωθεν πινάκων παρουσιάζονται παρακάτω σε μορφή διαγραμμάτων 

, όπου η διαφορά ποσοστών γίνεται και πιο εμφανής.

ΓράφΤΗία 3.2.1

ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ

□  92-'99 ■  00- ΜΕΤΑ

Πηγή :Ιδία έρευνα
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Γ ράφημα 3.2.2

ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

□ 92-'99 ΒΟΟ-ΜΕΤΑ

Πηγή : Ιδία έρευνα

Ένας άλλος τρόπος παρατήρησης των αποτελεσμάτων του 

συγκεκριμένου ερωτήματος θα ήταν να συγκρίνουμε τα ποσοστά των 

γεωγραφικών διαμερισμάτων ανά χρονική περίοδο μεταξύ τους.

Πινακα£ 3.2.3
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ’9 2 - ‘99

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 10 άτομα 45,45%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 12 άτομα 54,55%
Πηγή : Ιδία έρευνα

Πίνακας 3.2.4
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΌΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 38 άτομα 55,88%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 30 άτομα 44,12%

Πηγή : Ιδία έρευνα
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Αντίστοιχα , τα γραφήματα 3.2.3 και 3.2.4 των παραπάνω πινάκων έχουν 

ως εξής :

Γ ράφπιια 3.2.3

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ,92-,99 ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Πηγή : Ιδία έρευνα

Γράφημα 3.2.4

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ό0- 
ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

□  55,88%

□  ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ ■  ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Πηγή :Ιδία έρευνα

Με μια απλά ματιά στα δύο γραφήματα μπορούμε εύκολα να 

παρατηρήσουμε τα αντιστρόφως ανάλογα ποσοστά αποφοιτήσεων
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μεταξύ των δύο περιοχών ανά περίοδο. Αναλυτικότερα , παρατηρούμε 

ότι ενώ γενικότερα και στις δύο περιοχές το πλήθος των πτυχιούχων είναι 

μεγαλύτερο την περίοδο 2000 και μετά , στη μεταξύ τους σύγκριση 

βλέπουμε ότι από την περιοχή της Θεσσαλίας οι απόφοιτοι την περίοδο 

’92 -  ’99 είναι , αναλογικά με το διαμέρισμα της Πελοποννήσου , 

περισσότεροι απ’ότι την περίοδο 2000 και μετά. Το συμπέρασμα , στο 

οποίο ενδεχομένως μας οδηγεί αυτό το φαινόμενο , είναι ότι τα πρώτα 

χρόνια λειτουργίας του τμήματος οι εισαγωγές φοιτητών από τη περιοχή 

της Θεσσαλίας ήταν μεγαλύτερες στον αριθμό , συγκριτικά με της 

Πελοποννήσου , ενώ μειώθηκαν τα χρόνια που ακολούθησαν , συνεπώς 

το τμήμα έπαψε να είναι τόσο υψηλά στις προτιμήσεις τους. Χρήσιμο θα 

ήταν , επιπλέον , να αναφερθεί το γεγονός ότι η αναγνωρισιμότητα του 

τμήματος , όπως αυτή προέκυψε βάση της έρευνας που εκπονήθηκε 

παλαιότερα από το Τμήμα , δεν είναι υψηλή στον σπουδαστικό 

πληθυσμό , με την έννοια ότι μεγάλο μέρος των σπουδαστών εισάγεται 

σ’αυτό εκ συμπτώσεως και όχι λόγω συνειδητής επιλογής.8 Επομένως 

ενδέχεται , σε κάποιο βαθμό , τα παραπάνω αποτελέσματα να μην 

οφείλονται στην προτίμηση των σπουδαστών απέναντι στο Τμήμα.

3.3 Αλλαγές στον τόπο διαμονής

Το ζήτημα του τόπου διαμονής των αποφοίτων του τμήματος έχει άμεση 

σχέση με τις δυνατότητες αποκατάστασης και απορρόφησης τους στον 

κλάδο. Στο ερωτηματολόγιο στο οποίο βασίστηκε η έρευνα το θέμα αυτό 

καλύφθηκε από 5 ουσιαστικά ερωτήσεις οι οποίες κάλυπταν το εξής 

φάσμα:

8 «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ» , ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , Σ.Δ.Ο. -  Δ.Μ.Υ.-Π. , 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1998 - 1999
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• Ποια η περιοχή διαμονής σας κατά την εισαγωγή σας στο ΤΕΙ; 

(αστική, ημιαστική, αγροτική)

• Ποια η περιοχή διαμονής σας σήμερα;(όμοια)

• Υπήρξε αλλαγή του τόπου διαμονής σας;

Αν ναι:

• Σε ποιους λόγους οφείλεται αυτή; (οικογενειακούς 

επαγγελματικούς,άλλους)

• Πού είναι ο τόπος διαμονής σας; (πρωτεύουσα νομού, Νομός 

Αττικής, αλλού)

Με τα ερωτήματα αυτά και τα αποτελέσματα που έδωσαν θα 

ασχοληθούμε αναλυτικά παρακάτω.

Χρήσιμο είναι, αρχικά, να δούμε πως διανέμεται το δείγμα μας σε 

σχέση με την περιοχή διαμονής των αποφοίτων κατά την εισαγωγή τους 

στο ΤΕΙ, ανά περιοχή. Παρουσιάζουμε , λοιπόν , τα αποτελέσματα για 

κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα τα οποία έχουν ως εξής :

Πίνακας 3.3.1

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΤΙΚΗ ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

(α) 25άτομα(52,08%) 13άτομα(27,08%) 10άτομα(20,83%)

ΘΕΣΣΑΛΙΑ (β) 17άτομα(40,48%) 4άτομο(9,52%) 21άτομα(50%)
Πηγή : Ιδία έρευνα

Είναι εμφανές , ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων προέρχεται από 

αστική περιοχή , όπως ήταν και αναμενόμενο , έστω κι αν στη περιοχή 

της Θεσσαλίας υπάρχει μια μικρή απόκλιση υπέρ των αγροτικών 

περιοχών , η οποία όμως φαίνεται αμελητέα , θα μπορούσαμε απλά να 

πούμε ότι το ποσοστό των αποφοίτων της Θεσσαλίας που προέρχεται από 

αστική περιοχή εξισώνεται με το ποσοστό αυτών που προέρχονται από
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αγροτική. Τα διαγράμματα που αναφέρονται στο παραπάνω ερώτημα , 

αντίθετα με τους πίνακες θα παρατεθούν ξεχωριστά για κάθε γεωγραφικό 

διαμέρισμα.

Γράφημα 3.3.1α

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

□  20,83%

□  ΑΣΤΙΚΗ ■  ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ □  ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Πηγή : Ιδία έρευνα

Γ ράφημα 3.3.1 β

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

□  ΑΣΤΙΚΗ ■  ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ □  ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Πηγή : Ιδία έρευνα
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Στη συνέχεια , οι απόφοιτοι που αποτέλεσαν το δείγμα 

ερωτήθηκαν για το είδος της περιοχής στην οποία διαμένουν σήμερα. Ο 

παρακάτω πίνακας και τα αντίστοιχα γραφήματα προέκυψαν βάσει των 

απαντήσεων που έδωσαν.

Πίνακας 3.3.2

ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΤΙΚΗ ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ(α) 31 άτομα(65%) 12άτομα(25%) 5άτομα(10%)
ΘΕΣΣΑΛΙΑ(β) 31άτομα(73,81%) 3άτομα(7,14%) 8άτομα( 19,05%)

Πηγή :Ιδία έρευνα

Γράφημα 3.3.2 α

ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

□  64,58%

□  10,42%

□  ΑΣΤΙΚΗ Μ ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ □ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
Πηγή : Ιδία έρευνα
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Γράφημα 3.3.2 β

ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

■  7,14%

□  ΑΣΤΙΚΗ ■  ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ □  ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Πηγή : Ιδία έρευνα

Επιπλέον , χρήσιμο θεωρήθηκε να ερωτηθούν οι απόφοιτοι που 

αποτέλεσαν το δείγμα , εάν είχαν αλλάξει τόπο διαμονής μετά την 

αποφοίτηση τους από το ΤΕΙ .Με βάση τα παραπάνω στοιχεία , καθώς 

και τις απαντήσεις των ερωτηθέντων για τον σημερινό τόπο διαμονής 

τους , τα ποσοστά τα σχετικά με το πόσοι από τους ερωτηθέντες 

άλλαξαν τόπο διαμονής μετά την αποφοίτηση τους , προέκυψαν ως εξής 

: Στη περιοχή της Πελοποννήσου μόλις το 31% (15 άτομα) δήλωσε 

αλλαγή τόπου διαμονής , ενώ το 69% (33 άτομα) των ερωτηθέντων 

απάντησε ότι δεν άλλαξε τόπο διαμονής μετά την αποφοίτηση του , 

γεγονός αισιόδοξο εάν κάνουμε την αρχική υπόθεση ότι αυτός ο αριθμός 

ατόμων δε χρειάστηκε να αλλάξει περιοχή για να βρει απασχόληση , που 

με τη σειρά του μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Πελοπόννησος 

παρουσιάζει δυνατότητες απορρόφησης στον κλάδο διοίκησης των 

μονάδων υγείας. Από την άλλη πλευρά βέβαια καλό θα ήταν να λάβουμε 

σοβαρά υπόψη , πριν κάνουμε οποιοδήποτε άλλο συλλογισμό , ότι το
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μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων από Πελοπόννησο διέμενε έτσι κι 

αλλιώς σε αστική περιοχή και την εισαγωγή στο ΤΕΙ, γεγονός που από 

μόνο του μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι λογικό να έχουν 

περισσότερες ευκαιρίες προς εύρεση απασχόλησης.

Από την άλλη πλευρά , τα ποσοστά που προέκυψαν από το 

γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας , πλησιάζουν πολύ μεταξύ τους. 

Το 54,76% (23 άτομα) δήλωσε ότι άλλαξε τόπο διαμονής μετά τη λήψη 

του πτυχίου ενώ το 45,2% (19 άτομα) παρέμεινε εκεί όπου διέμενε και 

πριν την εισαγωγή στο ΤΕΙ Καλαμάτας. Για να μπορούμε , βέβαια , να 

πούμε ότι ο σχολιασμός μας είναι αντικειμενικός , πρέπει να αναφέρουμε 

ότι η επαγγελματική αποκατάσταση δεν αποτελεί το μόνο λόγο που 

απαντήθηκε ως υπαίτιος αλλαγής τόπου διαμονής από τους αποφοίτους. 

Έτσι , βάσει της έρευνας , παρατηρήθηκε ότι από τους ερωτηθέντες 

αποφοίτους στην Πελοπόννησο οι οποίοι είχαν δηλώσει ότι έχει αλλάξει 

ο τόπος διαμονής τους , το 46,66% (7 άτομα) περίπου προέβαλλε 

οικογενειακούς λόγους , το ίδιο ποσοστό προέβαλλε επαγγελματικούς 

λόγους , ενώ μόνο ένα άτομο προφασίστηκε άλλους λόγους εκτός αυτών. 

Αντίστοιχα, από τους ερωτηθέντες αποφοίτους από Θεσσαλία το 30,90% 

(13άτομα) , που αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό του υποσυνόλου 

που απάντησε καταφατικά στην προηγούμενη ερώτηση , έθεσε ως 

υπαίτιο λόγο αλλαγής περιοχής την επαγγελματική αποκατάσταση , ενώ 

μόλις το 23,80% (Ιθάτομα) άλλαξε τόπο διαμονής για οικογενειακούς 

λόγους. Κανένας από τους αποφοίτους από Θεσσαλία δεν έκανε αναφορά 

σε άλλους λόγους που πιθανόν να τους οδήγησε στην απόφαση να 

αλλάξουν τόπο διαμονής.

Τέλος , θέλοντας να δούμε σε τι είδους περιοχές προσανατολίζεται 

η πλειοψηφία των αποφοίτων προκειμένου να καλύψουν τις όποιες 

ανάγκες τους οδήγησαν στην επιλογή της τωρινής περιοχής διαμονής 

τους , θέσαμε το δεύτερο ερώτημα της παρούσας ενότητας σε νέα βάση.
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Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι οι 

απόφοιτοι , όπως ήταν αναμενόμενο , προσανατολίζονται κυρίως σε 

πόλεις που αποτελούν πρωτεύουσες , χωρίς όμως να παρουσιάζουν 

προτίμηση στο Νομό Αττικής. Συγκεκριμένα , και στις δύο περιοχές 

(Πελοπόννησο , Θεσσαλία) ο αριθμός των ατόμων που έχουν επιλέξει 

ως τόπο διαμονής τους το Νομό Αττικής αποτελεί το χαμηλότερο 

ποσοστό. Τα αριθμητικά στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικότερα 

παρακάτω.

Πίνακας 3.3.3

ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ
ΑιΛΛΑΞΑΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
ΝΟΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΑΟΥ

ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΣ(α) 27άτομα(56,35%) 3άτομα(6,25%) 18άτομα(37,50%)
ΘΕΣΣΑΛΙΑ(β) 24άτομα(57,14%) 6άτομο( 14,29%) 12άτομα(28,57%)

Πηγή : Ιδία έρευνα

Γράφημα 3.3.3 α

ΝΕΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΠΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

■  6,25%

□  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ ■  ΝΟΜΟΣ ΑΤΙΚΗΣ □  ΑΛΛΟΥ

Πηγή : Ιδία έρευνα

27



Γράφημα 3.3.3 β

ΝΕΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΠΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ

■  14,29%

□  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ ■  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ □  ΑΛΛΟΥ
Πηγή : Ιδία έρευνα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

Τα ερωτήματα τα οποία θα παρουσιαστούν σε αυτό το κεφάλαιο , 

έχουν χωριστεί σε 3 κατηγορίες -  υποκεφάλαια , ανάλογα με το 

περιεχόμενο τους. Έτσι , σε πρώτο στάδιο , θα ασχοληθούμε με τις 

ενέργειες των αποφοίτων προς εύρεση εργασίας καθώς και το επίπεδο 

στο οποίο κατά την γνώμη τους γνωρίζουν τις εν δυνάμει θέσεις εργασίας 

τις οποίες καλούνται να καλύψουν βάσει του γνωστικού πεδίου των 

σπουδών τους. Στην συνέχεια , θα γίνει μια προσπάθεια να δούμε την 

εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων σήμερα , ενώ θα αναζητηθούν οι 

προσωπικοί λόγοι για τους οποίους κάποιο ποσοστό αυτών παραμένει 

άνεργο. Τέλος , ερευνάται το σε τι ποσοστό οι απόφοιτοι έχουν εργασθεί 

σε θέσεις σχετικές με την ειδικότητα τους και ο τρόπος μέσω του οποίου 

βρήκαν απασχόληση σε χώρο συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους.

4.1 Αποστολή Βιογραφίκών ιιετά τιιν αποφοίτηση -  Γνώση των εν 

δυνάμει θέσεων εργασίας

Θεωρώντας λογικό , το γεγονός ότι οι απόφοιτοι στην προσπάθεια 

τους για εύρεση εργασίας , δε θα περιορίζονταν μόνο στις θέσεις που 

καλύπτει το αντικείμενο σπουδών τους , θελήσαμε αρχικά να δούμε πόσα 

κατά προσέγγιση βιογραφικά είχαν αποστείλει έως τη μέρα 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου , γενικά , ασχέτως αντικειμένου της 

θέσεως. Τα δεδομένα που προέκυψαν , λοιπόν , αριθμητικά έχουν ως 

εξής:
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Πίνακας 4.1.1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 0 - 5 6 - 1 0 11-15 15 <
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ(α) 23 11 3 11
ΘΕΣΣΑΛΙΑ(β) 23 11 5 3
Πηγή : Ιδία έρευνα

Και σε μορφή γραφήματος , ξεχωριστά για κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα 

τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :

Γράφημα 4.1.1 α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ 
ΑΠΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

□  22,92%

□  0-5 ΒΙΟΓΡ. ■  6-10 ΒΙΟΓΡ.
□  11-15 ΒΙΟΓΡ. □  15< ΒΙΟΓΡ.

Πηγή : Ιδία έρευνα

30



Γράφημα 4.1.1 β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ 
ΑΠΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

□  11,90% Π7,14%

□  0-5 ΒΙΟΓΡ. ■  6-10 ΒΙΟΓΡ.
□  11-15 ΒΙΟΓΡ. □  15< ΒΙΟΓΡ.

Πηγή : Ιδία έρευνα

Όπως πολύ εύκολα παρατηρείται από τα γραφήματα , τα 

βιογραφικά που απέστειλε το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων , 

προερχόμενων κι από τις δύο περιοχές , δεν ξεπερνούν τα πέντε (5) στον 

αριθμό. Με επιφύλαξη θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι πιθανόν να 

μην χρειάστηκε να εντείνουν περισσότερο τις προσπάθειες τους προς 

εύρεση απασχόλησης.

Αυτό που αφορά όμως άμεσα την έρευνα , είναι στην ουσία τι 

ποσοστό από αυτά τα βιογραφικά απευθύνονταν στην κάλυψη θέσεων 

συναφών με το αντικείμενο σπουδών των ερωτηθέντων. Λόγω του ότι οι 

αριθμοί που δίνονταν ως απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση του 

ερωτηματολογίου δεν ήταν ακριβείς αλλά κατά προσέγγιση , οπότε και 

δεν ήταν δυνατή η επεξεργασία τους , ζητήθηκε από τους αποφοίτους να 

πουν αν από το πλήθος των βιογραφικών που στάλθηκαν συνολικά , 

αυτά που αφορούσαν το αντικείμενο σπουδών τους αποτελούσαν το 

εκατό τοις εκατό , εάν ήταν περισσότερα από τα μισά , τα μισά ή 

λιγότερα ή , τέλος , κανένα. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :

31



Πίνακας 4.1.2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΑΑ
>ΑΠΟ

ΤΑ
ΜΙΣΑ

ΤΑ ΜΙΣΑ 
Ή

ΛΙΤΟΤΕΡΑ
ΚΑΝΕΝΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ(α) 16 10 13 9
ΘΕΣΣΑΛΙΑ(β) 8 10 13 11

Πηγή : Ιδία έρευνα

Όσον αφορά το γεωγραφικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου , 

παρατηρείται εύκολα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό βιογραφικών 

αντιστοιχεί σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο σπουδών , γεγονός που 

μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία αυτών των αποφοίτων 

προσανατολίζεται αποκλειστικά σε θέσεις που καλύπτονται από 

πτυχιούχους του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. 

Αισιόδοξο είναι, επίσης , το γεγονός ότι οι απόφοιτοι από Πελοπόννησο 

που δεν έστειλαν κανένα βιογραφικό προς κάλυψη θέσεων συναφών με 

το αντικείμενο αποτελούν τη μειοψηφία ανάμεσα στις άλλες προς 

επιλογή απαντήσεις. Από την άλλη πλευρά , όσον αφορά την περιοχή της 

Θεσσαλίας , παρουσιάζεται μια κατανομή απαντήσεων , βάση της οποίας 

μπορούμε απλά να συμπεράνουμε ότι , αυτό το μέρος αποφοίτων , 

παρουσιάζει λιγότερη επιμονή στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας στον 

τομέα στον οποίο ανταποκρίνεται ο κλάδος σπουδών του , καθώς στην 

πλειοψηφία τους οι απόφοιτοι από Θεσσαλία , από τα βιογραφικά που 

έστειλαν , τα μισά ή και λιγότερα από τα μισά αφορούσαν θέσεις 

σχετικές με το αντικείμενο σπουδών τους.

Τέλος , το δείγμα αποφοίτων που χρησιμοποιήθηκαν , ερωτήθηκε 

σε τι βαθμό , κατά τη γνώμη τους , θεωρούν ότι είναι γνώστες των εν 

δυνάμει θέσεων εργασίας συναφών με το αντικείμενο σπουδών τους. Οι
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πιθανές απαντήσεις περιελάμβαναν τη κλίμακα : αρκετά , μέτρια , λίγο. 

Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 4.1.3 και στα αντίστοιχα 

γραφήματα.

Πίνακας 4.1.3

ΣΕ ΤΙ ΒΑΘΜΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΑΣ;

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΤΡΙΑ ΑΙΓΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ(α) 30 10 8

ΘΕΣΣΑΑΙΑ(β) 16 21 5
Πηγή : Ιδία έρευνα

Γράφημα 4.1.3 α

ΣΕ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΕΝ 
ΔΥΝΑΜΕΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ;

□  16,67%

□  ΑΡΚΕΤΑ ■  ΜΕΤΡΙΑ □  ΛΙΓΟ

Πηγή : Ιδία έρευνα
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Γράφημα 4.1.3 β

ΣΕ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΕΝ 
ΔΥΝΑΜΕΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ ;

□  11,90%

□  ΑΡΚΕΤΑ ■  ΜΕΤΡΙΑ^ΟΛΙΓΟ

Πηγή : Ιδία έρευνα

Βλέπουμε ότι , οι απόφοιτοι κι από τα δύο γεωγραφικά 

διαμερίσματα θεωρούν , στο μεγαλύτερο ποσοστό τους , ότι είναι αρκετά 

ενημερωμένοι και γνώστες των θέσεων που δύναται να καλύψει ένας 

πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Εάν 

το γεγονός αυτό δεν αποτελεί μόνο γνώμη των ερωτηθέντων και 

ανταποκρίνεται πράγματι στη πραγματικότητα , τότε το συμπέρασμα 

είναι κατά πολύ αισιόδοξο αφού χαρακτηρίζει τους αποφοίτους του 

τμήματος ως ορθώς προσανατολισμένους σε σχέση με τη προσπάθεια 

τους προς εύρεση εργασίας στον κλάδο. Από την άλλη πλευρά , βέβαια , 

είναι απαραίτητο να τονιστεί εδώ ότι , ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων 

οποιοσδήποτε έρευνας , δεν παύει να υπάρχει ανάγκη συνεχούς και εκ 

νέου ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν το επαγγελματικό μέλλον των 

αποφοίτων του τμήματος , κάτι το οποίο δύναται να γίνει κατ’ αρχήν 

μέσω συνεχούς επικοινωνίας με το Γραφείο Διασύνδεσης του TEL Το 

Γραφείο Διασύνδεσης , άλλωστε , αποτελεί, χωρίς αμφιβολία , για τους
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σπουδαστές το πρώτο μέσο γνωριμίας μ£ το κομμάτι αυτό της αγοράς 

εργασίας από το οποίο πρόκειται να απορροφηθούν.

4.2 Εργασιακή κατάσταση αποφοίτων από την αποφοίτηση έω c  και 

σιίαεοα

Βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας , το μεγαλύτερο ποσοστό 

των ερωτηθέντων και στα δύο γεωγραφικά διαμερίσματα , έχει 

απασχόληση. Συγκεκριμένα, από τους 48 αποφοίτους της Πελοποννήσου 

οι 36(75%) εργάζονται ενώ 12(25%) είναι άνεργοι. Αντίστοιχα, από τους 

42 ερωτηθέντες από τη περιοχή της Θεσσαλίας 33(78,57%) 

απασχολούνται και 9(21,42%) δεν έχουν εργασία. Στη συνέχεια , οι 

απόφοιτοι που αποτέλεσαν το δείγμα και οι οποίοι δήλωσαν εργαζόμενοι 

, χωρίστηκαν σε κατηγορίες βάση του είδους εργασίας τους. Να 

σημειωθεί ότι στους εργαζόμενους δεν περιλαμβάνονται μόνο όσοι 

απασχολούνται στον τομέα διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας αλλά 

όλοι όσοι από τους απόφοιτους είχαν απασχόληση τη περίοδο εκείνη , 

ανεξαρτήτως φύσεως. Παρακάτω υπάρχουν τα αποτελέσματα 

οργανωμένα σε πίνακα.

Πίνακας 4.2.1

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣ
ΜΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗ
ΣΗ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΔΗΣ
Η

ΕΠΟΧΙΑΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤ ΑΣΙΑΚΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΕΑΟΠΟΝ 
ΝΗΣΟΣ (α) 27 6 2 1
ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Μ _____________
30 3 - -

Πηγή : Ιδία έρευνα
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Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι, από τα 30 άτομα από την περιοχή 

της Θεσσαλίας που απασχολούνται πλήρως , τα 4 έχουν ήδη 

απορροφηθεί στο δημόσιο , ενώ 1 εξ αυτών απασχολείται σε 

οικογενειακή επιχείρηση. Μέσω σχετικής ερώτησης που έγινε σε αυτό το 

υποσύνολο του δείγματος , προέκυψε ότι, από τους αυτούς αποφοίτους , 

10 εργάζονται χωρίς σύμβαση , 12 με σύμβαση αορίστου χρόνου και 11 

με σύμβαση ορισμένου. Αντίστοιχα , από το δείγμα στην περιοχή της 

Πελοποννήσου προέκυψαν 11 άτομα χωρίς σύμβαση , 13 με σύμβαση 

αορίστου χρόνου και 12 με σύμβαση ορισμένου , κοινώς οι διαφορές 

αριθμητικά ήταν τόσο μικρές που στην ουσία τα ποσοστά μπορούμε να 

πούμε ότι είναι σχεδόν ίσα κατανεμημένα. Όσον αφορά δε το δημόσιο 

τομέα , από τα 27 άτομα από την περιοχή της Πελοποννήσου τα οποία 

απασχολούνται πλήρως , τα 10 έχουν ήδη απορροφηθεί στο δημόσιο.

Στη συνέχεια , στο κομμάτι εκείνο των ερωτηθέντων αποφοίτων οι 

οποίοι , την περίοδο που η έρευνα ήταν σε εξέλιξη , ήταν άνεργοι 

ζητήθηκε να δώσουν τους προσωπικούς τους λόγους ανεργίας. Για να 

εντάσσονται σε κάποιο πλαίσιο οι απαντήσεις ώστε να μπορούν να 

επεξεργαστούν στη συνέχεια , δόθηκε στους ερωτώμενους μια λίστα 

πιθανών απαντήσεων , οι οποίες είναι:

1. Αναζητώ απασχόληση στην περιφέρεια της κατοικίας μου

2. Επιθυμώ να διοριστώ στο δημόσιο

3. Περιορισμένος αριθμός θέσεων

4. Ελλιπής κατάρτιση

5. Προκαταλήψεις εργοδοτών

6. Οικογενειακές υποχρεώσεις

7. Αλλο
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Απαραίτητο είναι ν’ αναφέρουμε , προτού προχωρήσουμε στην 

παράθεση των αποτελεσμάτων , ότι ορισμένοι από τους ερωτηθέντες 

προέβαλλαν περισσότερους από έναν λόγους. Έτσι , τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν από αυτό το σκέλος του ερωτηματολογίου έχουν ως

εξής:

Πίνακας 4.2.2
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΟΓΟΣ

Γ

ΛΟΓΟΣ

2.

ΛΟΓΟΣ

3,

ΛΟΓΟΣ

6.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5 άτομα 5 άτομα 7 άτομα 1 άτομο

Πηγή : Ιδία έρευνα

Γράφημα 4.2.2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

□  5,56%

■  27,78%

□  ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
■  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
□  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
□  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πηγή : Ιδία έρευνα

Όπως , εύκολα , παρατηρείται από τον πίνακα και το γράφημα , ο 

κυρίαρχος λόγος ανεργίας που προβάλλουν οι απόφοιτοι από την περιοχή 

της Πελοποννήσου είναι, κατά τη γνώμη τους , περιορισμένος αριθμός
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θέσεων (38,89%). Ένα , επίσης , σεβαστό τμήμα του δείγματος 

προέβαλλε ως προτεραιότητες στις προϋποθέσεις εύρεσης εργασίας , τον 

διορισμό στον δημόσιο τομέα και την εύρεση απασχόλησης κοντά στην 

περιφέρεια κατοικίας τους (27,78%έκαστος).

Στη συνέχεια , θα δούμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από το δείγμα του γεωγραφικού διαμερίσματος της Θεσσαλίας , αρχικά 

σε πίνακα και στη συνέχεια σε μορφή γραφήματος.

Πίνακας 4.2.3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΟΓΟΣ 1. ΛΟΓΟΣ 2. ΛΟΓΟΣ 3.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 5 άτομα 5 άτομα 6 άτομα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΟΓΟΣ 4. ΛΟΓΟΣ 6. ΛΟΓΟΣ 7.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1 άτομο 2 άτομα 3 άτομα

Πηγή : Ιδία έρευνα
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Γράφημα 4.2.3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

□ 4,55°/<Ρ 9,09% □ 13,64%

■ 22,73%

□  ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
19 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
□  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
□  ΕΛΛΙΠΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
■  ΕΛΛΙΠΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
□  ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ

Πηγή : Ιδία έρευνα

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφημα , ο προσωπικός λόγος 

ανεργίας που προέβαλλε η πλειοψηφία των αποφοίτων της Θεσσαλίας 

ήταν η πεποίθηση ότι ο αριθμός θέσεων προς κάλυψη από τους 

αποφοίτους του τμήματος είναι περιορισμένος (27,27%) , οπότε και δεν 

τους ενδιέφερε η απασχόληση άλλου είδους. Ακολουθούν , η ανάγκη για 

εύρεση απασχόλησης στη περιφέρεια της κατοικίας τους και η επί8υμία 

για διορισμό στο δημόσιο , με το ίδιο ποσοστό μεταξύ τους (22,73%)και 

άλλοι λόγοι - ανάμεσα στους οποίους αναφέρθηκε από δύο ερωτώμενους 

η απαραίτητη ύπαρξη «γνωριμιών» ή «μέσου» και τέλος ,από μόλις έναν 

απόφοιτο αναφέρθηκε ως πιθανή αιτιολόγηση της ανεργίας του η ελλιπής 

κατάρτιση σε σχέση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας 

(9,09%).

39



4.3 Απασγόληση αποφοίτων σε θέσεΐ€ σγετικέ*: ή  ιιιι ιιε το 

αντικείιιενο σπουδών

Μετά τη λήψη του πτυχίου του , κάθε απόφοιτος μπαίνει ενεργά 

στην αγορά εργασίας ή τουλάχιστον ξεκινά τις απαραίτητες διαδικασίες 

προκειμένου να απορροφηθεί στον κλάδο του. Ερευνώντας , λοιπόν , σε 

τι θέσεις εργασίας απασχολήθηκαν περισσότερο οι αποτελούντες το 

δείγμα μετά την αποφοίτηση τους , έως και σήμερα τα αποτελέσματα 

ήταν τα εξής:

Πίνακας 4.3.1

ΣΕ ΤΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ;

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΕΣ

ΜΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΗ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ

ΜΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΛΕΝ

ΕΧΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΘΕΙ

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ(α) 11 άτομα 29 άτομα 8 άτομα

ΘΕΣΣΑΛΙΑ(β) 16 άτομα 19 άτομα 7 άτομα

Πηγή :Ιδία έρευνα

Άξιο παρατήρησης , είναι εδώ το γεγονός ότι και από τα δύο 

γεωγραφικά διαμερίσματα , η πλειοψηφία των αποφοίτων έχει ως επί το 

πλείστον απασχοληθεί σε θέσεις μη σχετικές με την ειδικότητα που έχει 

σπουδάσει , έστω κι αν στη περιοχή της Θεσσαλίας η αριθμητική 

απόκλιση μεταξύ των ατόμων που μετά την αποφοίτηση τους 

εργάστηκαν πιο πολύ σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών τους 

και αυτών που εργάστηκαν κυρίως σε θέσεις μη σχετικές με την 

ειδικότητα τους , είναι πολύ μικρή. Τα αποτελέσματα φαίνονται πιο
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καθαρά στα αντίστοιχα γραφήματα που παρατίθενται στην επόμενη 

σελίδα.

Γράφημα 4.3.1 α

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

□  16,67%

□  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ■  ΑΣΧΕΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
□  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΡΓΑΣΘΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ____ ______________

Πηγή: Ιδία έρευνα

Γράφημα 4.3.1 β

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ

□  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ■  ΑΣΧΕΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
□  ΔΕΝΕΧΕΙ ΕΡΓΑΣΘΕΙ Κ Α Θ Ο Λ Ο Υ ___ ___  ____ _______

Πηγή: Ιδία έρευνα
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Στη συνέχεια , θεωρήθηκε σκόπιμο να ερευνηθούν οι τρόποι μέσω 

των οποίων βρήκαν εργασία οι απόφοιτοι του τμήματος οι οποίοι 

εργάζονται σήμερα σε χώρους σχετικούς με το αντικείμενο σπουδών 

τους. Σημαντική παρατήρηση ,που έγινε κατά τη διεξαγωγή αυτού του 

σκέλους της έρευνας , αποτελεί το γεγονός ότι στην περιοχή της 

Πελοποννήσου από τους 48 αποφοίτους που αποτέλεσαν το δείγμα, μόνο 

οι 15 απασχολούνταν εκείνη τη περίοδο σε θέση συναφή με το 

αντικείμενο , δηλαδή ιιόνο το 31,25%(!). Αντίστοιχα , από το δείγμα των 

42 αποφοίτων του γεωγραφικού διαμερίσματος της Θεσσαλίας , 21 

άτομα απασχολούνταν σε θέσεις αντίστοιχες του αντικειμένου σπουδών 

τους (50%). Αν και τα ποσοστά που προέκυψαν δεν κρίνονται ως 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικά , έχει σαφώς αυξηθεί το πλήθος των αποφοίτων 

του Τμήματος που έχει αποκατασταθεί επαγγελματικά στον κλάδο , σε 

σύγκριση με τα ποσοστά που είχαν προκύψει από την έρευνα της 

περιόδου 1998 -  1999 , βάση της οποίας το 92% των αποφοίτων έως 

εκείνη τη στιγμή δήλωνε ότι δεν είχε βρει ακόμη εργασία σχετική με τις 

σπουδές του.9 Ας ληφθεί, βέβαια υπ’ όψιν το γεγονός ότι η τότε έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα κάλυπτε όλο το φάσμα των 

αποφοίτων , ανεξαρτήτως περιοχής καταγωγής.

Οι πιθανοί τρόποι από τους οποίους οι ερωτηθέντες απόφοιτοι 

καλούνταν να επιλέξουν την απάντηση τους , όσον αφορά τον τρόπο 

μέσω του οποίου βρήκαν εργασία στον κλάδο τους , ήταν οι εξής:

1. Με διαγωνισμό

2. Μέσω προσωπικών γνωριμιών

3. Στο χώρο που κάνατε πρακτική

9 «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ» , ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , Σ.Δ.Ο. -  Δ.Μ.Υ.-Π. , 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1998 - 1999
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4. Μέσω αγγελίας

5. Απευθυνθήκατε κατευθείαν στον εργοδότη

6. Άλλο

Πίνακας 4.3.2

ΤΡΟΠΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ος ΤΡΟΠΟΣ 2ος ΤΡΟΠΟΣ 3ος ΤΡΟΠΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ(α) 8 άτομα 1 άτομο 1 άτομο

ΘΕΣΣΑΛΙΑ(β) 10 άτομα 3 άτομα 2 άτομα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ος ΤΡΟΠΟΣ 5ος ΤΡΟΠΟΣ 6ος ΤΡΟΠΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ(α) 2 άτομα 1 άτομο 2 άτομα

ΘΕΣΣΑΛΙΑ(β) 1 άτομο 2 άτομο 3 άτομα

Πηγή : Ιδία έρευνα

Να αναφέρουμε εδώ , ότι από τα συνολικά πέντε (5) άτομα που 

επέλεξαν την έκτη δυνατή απάντηση , οι 3 απόφοιτοι δήλωσαν ως μέσο 

εύρεσης της σημερινής τους εργασίας τον Οργανισμό Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζονται 

τα παραπάνω αποτελέσματα σε γραφήματα με μορφή πίτας.
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Γράφημα 4.3.2 α

ΤΡΟΠΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ο ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ■  ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

□  ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ □  ΜΕ ΑΓΓΕΛΙΑ

■  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ □  ΑΛΛΟ

Πηγή : Ιδία έρευνα

Γράφημα 4.3.2 β

ΤΡΟΠΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ

□  9,52% □  4,76% *  9,52%

□  14,29%

□  47,62%

□  ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ■  ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
□  ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ □  ΜΕ ΑΓΓΕΛΙΑ

^Α Π ΕΥΘ ΕΙΑ Σ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΆΛΛΟ

Πηγή : Ιδία έρευνα
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Όπως φαίνεται και στα παραπάνω γραφήματα , η συντριπτική 

πλειοψηφία των αποφοίτων που τη περίοδο εξέλιξης της έρευνας 

απασχολούνταν σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο σπουδών τους , 

βρήκαν εργασία μέσω διαγωνισμού. Συγκεκριμένα , παρατηρούμε και 

στις δύο περιοχές ότι τα ποσοστά αυτά είναι πολύ κοντά στο 50% του 

συνολικού δείγματος και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πελοποννήσου 

το υπερβαίνει. Από την άλλη πλευρά , βέβαια , ας μην ξεχνάμε ότι το 

ποσοστό του 53,33% για την Πελοπόννησο και το 47,62% για τη 

Θεσσαλία αντιστοιχούν μόλις στα 8 και 10 άτομα αντίστοιχα για κάθε 

περιοχή , γεγονός που τα καθιστά ελάχιστο μέρος του συνολικού 

δείγματος. Παρ’ όλα αυτά , αξίζει τον κόπο να σημειωθεί ότι αντίστοιχο 

υπήρξε και το αποτέλεσμα που προέκυψε από την έρευνα που 

εκπονήθηκε από το ίδιο το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και 

Πρόνοιας , βάσει του οποίου 5 άτομα από τα 9 , που είχαν δηλώσει ότι 

εργάζονται σε σχέσεις συναφείς με το αντικείμενο σπουδών τους , είχαν 

βρει εργασία μέσω διαγωνισμού.10

«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ» , ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , Σ.Δ.Ο. -  

Δ.Μ.Υ.-Π. , ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1998-1999
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

Η σύγχρονη αγορά εργασίας , η οποία καθημερινά γίνεται περισσότερο 

απαιτητική , καθιστά απαραίτητη την προσπάθεια των αποφοίτων , που 

βρίσκονται σε αναζήτηση απασχόλησης , να αποκτούν συνεχώς 

μεγαλύτερη εξειδίκευση και συγχρόνως μεγαλύτερη δυνατότητα ελιγμού 

, ανάλογες με τις ευκαιρίες , τον ανταγωνισμό και τις προκλήσεις στις 

οποίες καλούνται να ανταποκριθούν.

Σε αυτό το κεφάλαιο , θα αναλυθούν τα στοιχεία που προέκυψαν από τα 

ερωτήματα εκείνα της έρευνας τα οποία αναφέρονται όχι μόνο στην 

εξέλιξη της γνώσης την οποία απέκτησαν κατά τη διάρκεια φοίτησης 

τους οι απόφοιτοι του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και 

Πρόνοιας , αλλά και στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν οι ίδιοι το 

περιεχόμενο των σπουδών τους στο ΤΕΙ σε σχέση με τις προσδοκίες που 

είχαν στην αρχή καθώς και με τα εφόδια που θεωρούν ότι τους 

προσέφερε η φοίτηση τους στο τμήμα ως προς την μετέπειτα 

αποκατάσταση τους.

5.1 Επιδίωξη εξέλιξης της γνώσης που αποκτήθηκε κατά τη (ροίτπσιι

Θεωρήθηκε , επομένως , χρήσιμο να ερευνηθεί κατά πόσο οι 

απόφοιτοι έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη για περαιτέρω εξέλιξη 

των γνώσεων τους , τόσο σε επίπεδο μεταπτυχιακό, προπτυχιακό , 

παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης , όσο και τα πιο απλά -  έστω 

κι αν θεωρούνται δεδομένα στις μέρες μας -  όπως χειρισμός 

υπολογιστών και ξένες γλώσσες. Τα στοιχεία που προέκυψαν , ξεχωριστά 

, για κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα παρατίθενται παρακάτω. Να 

σημειωθεί ότι κάποιοι από τους απόφοιτους έδωσαν παραπάνω από μία 

απαντήσεις.
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Πίνακας 5.1.1

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ Η’ ΜΗ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΙ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΙ

ΠΡΟΓ/ΤΑ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΙ

3 άτομα 2 άτομα 13 άτομα

ΠΡΟΓ/ΤΑ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΕΙ

ΞΕΝΕΣ

ΓΛΩΣΣΕΣ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Η/Υ

ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ 

ΤΑ

ΠΑΡΑΠΑΝΩ

14 άτομα 25 άτομα 32 άτομα 5 άτομα

Πηγή : Ιδία έρευνα

Γράφημα 5.1.1

ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ Η* ΜΗ ΜΕ ΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

■  26,60%

□  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
■  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
□  ΠΡΟΓ/ΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΓ/ΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
□  ΠΡΟΓ/ΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΓ/ΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
■  ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
□  Η/Υ
■  ΤΙΠΟΤΑ

Πηγή : Ιδία  έρευνα
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Πίνακας 5.1.2

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ Η’ ΜΗ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΙ

ΠΡΟΓ/ΤΑ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΙ

ΠΡΟΓ/ΤΑ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΙ

2 άτομα 10 άτομα 14 άτομα

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ
ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ

19 άτομα 25 άτομα 7 άτομα

Πηγή : Ιδία έρευνα

Γράφημα 5.1.2

ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ Η' ΜΗ ΜΕ ΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
■  ΠΡΟΓ/ΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΓ/ΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
□  ΠΡΟΓ/ΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΓ/ΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
□  ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
■  Η/Υ
□  ΤΙΠΟΤΑ

Πηγή : Ιδία έρευνα
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Ο χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί , απ’ ότι 

φαίνεται, την πρώτη προτεραιότητα για επιπλέον γνώση στο μεγαλύτερο 

μέρος του δείγματος , και από τα δύο γεωγραφικά διαμερίσματα. Έτσι, 

το ποσοστό των αποφοίτων που παρακολούθησε προγράμματα 

εκμάθησης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών μετά την αποφοίτηση 

από το ΤΈΙ είναι 34,04% και αντιστοιχεί σε 32 άτομα του αντίστοιχου 

δείγματος από την περιοχή της Πελοποννήσου και 32,47% δηλαδή 25 

άτομα του αντίστοιχου δείγματος από το γεωγραφικό διαμέρισμα της 

Θεσσαλίας , γεγονός λογικό εάν αναλογιστούμε ότι στις μέρες μας η 

πιστοποίηση γνώσης χειρισμού υπολογιστών αποτελεί απαίτηση σε κάθε 

, σχεδόν , επαγγελματικό κλάδο. Αμέσως μετά, στις προτεραιότητες των 

αποφοίτων του τμήματος , ακολουθεί η εκμάθηση ξένων γλωσσών η 

οποία εκφράζεται με ποσοστό 26,60% (25 άτομα) για την Πελοπόννησο 

και 24,68% (19 άτομα) για την περιοχή της Θεσσαλίας.

Δεν είναι λίγοι επίσης , απ’ ότι φαίνεται και στα γραφήματα οι 

απόφοιτοι του τμήματος οι οποίοι μετά η λήψη του πτυχίου τους 

παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης , σχετικά ή μη με το 

αντικείμενο σπουδών τους στο TEL Από το σύνολο των 48 αποφοίτων οι 

οποίοι έλαβαν μέρος στην έρευνα , από την Πελοπόννησο , 13 άτομα 

παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης σχετικά με το αντικείμενο 

σπουδών τους στο ΤΕΙ (13,83%) και 14 από αυτούς παρακολούθησαν 

προγράμματα κατάρτισης μη σχετικά με το αντικείμενο σπουδών 

τους( 14,89%). Αντίστοιχα , από το δείγμα 42 ατόμων που λήφθηκε από 

τη Θεσσαλία, δέκα (10) από τους ερωτηθέντες παρακολούθησαν κάποιο 

πρόγραμμα κατάρτισης σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους 

(12,99%), ενώ 14 απόφοιτοι παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης

μη σχετικά με το αντικείμενο του πτυχίου τους (18,18%). Άξιο
»

σχολιασμού , είναι το γεγονός ότι και στα δύο γεωγραφικά διαμερίσματα
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, βάση του δείγματος που έχουμε , το ποσοστό των αποφοίτων του 

τμήματος που παρακολούθησε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης , μετά το 

πέρας των σπουδών του , μη σχετικό με το αντικείμενο σπουδών , είναι 

μεγαλύτερο ή σχεδόν αντίστοιχο με αυτό των αποφοίτων που επέλεξαν 

να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης σχετικά με το 

αντικείμενο σπουδών τους στο TEL Θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε , 

μέσω αυτής της παρατήρησης , ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

αποφοίτων του τμήματος επιδιώκει να εξελίξει τις γνώσεις του και σε 

άλλους τομείς εκτός του αντικειμένου σπουδών του , έτσι ώστε να έχει τη 

δυνατότητα μεγαλύτερων ελιγμών στην αγορά εργασίας και 

περισσότερες εναλλακτικές λύσεις.

Επόμενα , για τους αποφοίτους από την περιοχή της 

Πελοποννήσου , σε προτίμηση για την περαιτέρω εξέλιξη των γνώσεων 

τους , αποτελούν οι μεταπτυχιακές και προπτυχιακές σπουδές , οι 

σχετικές με το αντικείμενο σπουδών στο TEL Από τα 48 άτομα που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα , από το γεωγραφικό διαμέρισμα της 

Πελοποννήσου , 3 άτομα ( 3,19%) ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές 

και 2 άτομα (2,13%) προπτυχιακού επιπέδου σπουδές μετά τη λήψη του 

πτυχίου. Από την άλλη πλευρά , στο δείγμα των 42 ατόμων από την 

Θεσσαλία , δεν σημειώθηκε κανένας απόφοιτος ο οποίος να έχει 

ασχοληθεί με προπτυχιακές σπουδές , ενώ με μεταπτυχιακού επιπέδου 

σπουδές απάντησαν ότι έχουν ασχοληθεί μετά την αποφοίτηση τους μόνο 

δύο άτομα (2,60%). Αθροιστικά , ο αριθμός αποφοίτων του Τμήματος 

που παρακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές έχει αυξηθεί σε σύγκριση 

με τα αποτελέσματα που είχαν προκύψει από την περίοδο 1998 -  1999 

όπου το 93,2% των αποφοίτων δεν είχε ακολουθήσει μεταπτυχιακό 

κύκλο , αν μπορούμε φυσικά να θεωρήσουμε συγκρίσιμα τα
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αποτελέσματα αυτά μεταξύ τους.11

5.2 Ανταπόκριση του τμήματος στις προσδοκίες των αποφοίτων και 

συμβολή στην ιιετέπειτα επαγγελματική τους αποκατάσταση

Σημαντικό κομμάτι της φοίτησης για τους σπουδαστές , αποτελεί η 

εξάμηνη πρακτική άσκηση η οποία λαμβάνει χώρα το τελευταίο εξάμηνο 

των σπουδών και αποτελεί την πρώτη άμεση επαφή των μελλοντικών 

αποφοίτων του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας με το χώρο 

απασχόλησης τους , τις πιθανές αρμοδιότητες στις οποίες θα κληθούν να 

ανταποκριθούν καθώς και τις δυσκολίες και απαιτήσεις στις οποίες θα 

πρέπει να αντεπεξέλθουν.

Το ερώτημα εδώ είναι , κατά πόσο οι απόφοιτοι πραγματικά 

αποκομίζουν όλα αυτά τα οποία αποτελούν το σκοπό της ύπαρξης 

πρακτικής άσκησης , δεδομένου του ότι κάποιο μέρος των υπηρεσιών οι 

οποίες προσφέρουν θέσεις προς κάλυψη από εκπαιδευόμενους , δεν τους 

εκμεταλλεύονται με τρόπο εποικοδομητικό για τους ίδιους και για την 

επιχείρηση , με αποτέλεσμα οι σπουδαστές να μην επωφελούνται όπως 

πρέπει από την πρακτική τους άσκηση. Παρακάτω παρατίθενται οι 

απαντήσεις των ερωτώμενων αποφοίτων κι από τα δύο γεωγραφικά 

διαμερίσματα στην ερώτηση :

Πιστεύετε ότι η πρακτική σας άσκηση βελτίωσε τις γνώσεις και 

δεξιότητες σας , έτσι ώστε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας;

11 « Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν »  , Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ  , Σ .Δ .Ο . -  Δ .Μ .Υ .-Π . ,

Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α  1 9 9 8 -1 9 9 9
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Πίνακας 5.2.1

ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΙ ΟΧΙ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

(α)
36 άτομα 12 άτομα

ΘΕΣΣΑΛΙΑ (β) 27 άτομα 15 άτομα

Πηγή: Ιδία έρευνα

Γράφημα 5.2.1 α

ΒΟΗΘΗΣΕ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΕΤΕ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ;(ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)

Πηγή : Ιδία έρευνα
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Γράφημα 5.2.1 β

ΒΟΗΘΗΣΕ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

□  ΝΑΙ ·Ό Χ Ι

Πηγή : Ιδία έρευνα

Σημαντικό , επίσης είναι να δούμε κατά πόσο οι απόφοιτοι του 

τμήματος Διοίκησης Μονάδων υγείας και Πρόνοιας είναι ικανοποιημένοι 

από την επιλογή τους να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο τμήμα και 

να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών. Στην ερώτηση 

εάν έχουν διαψευσθεί οι προσδοκίες τους από την επιλογή του 

συγκεκριμένου τμήματος οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι παρακάτω : 

Πίνακας 5.2.2

ΕΧΕΤΕ ΜΕΤΑΝΙΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΑΟΓΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΨΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ
ΣΑ Σ;_________________________________________________

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

(α)
2άτομα όάτομα

10

άτομα
4άτομα 26άτομα

ΘΕΣΣΑΛΙΑ(β) 2άτομα
1

άτομο
7άτομα όάτομα 26άτομα

Πηγή : Ιδία έρευνα
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Γράφημα 5.2.2 α

ΕΧΕΤΕ ΜΕΤΑΝΙΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ;(ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)

□  8,33%

□  ΑΠΟΛΥΤΑ ΒΠΟΛΥ □  ΜΕΤΡΙΑ ΠΛΙΓΟ ΒΚΑΘΟΛΟΥ

Πηγή : Ιδία έρευνα 

Γράφημα 5.2.2 β

ΕΧΕΤΕ ΜΕΤΑΝΙΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ  
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ;(ΘΕΣΣΑΛΙΑ)

□  10%

□  10%

□  ΑΠΟΛΥΤΑ^· ΜΕΤΡΙΑ □  ΛΙΓΟ □  ΚΑΘΟΛΟΥ

Πηγή : Ιδία έρευνα

Είναι εμφανές πως , σε ότι αφορά και τα δύο γεωγραφικά 

διαμερίσματα , τα μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων σε αυτό το ερώτημα
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του ερωτηματολογίου μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των αποφοίτων του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας 

και Πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαμάτας δεν έχει μετανιώσει καθόλου για την 

επιλογή του συγκεκριμένου τμήματος ως αντικειμένου σπουδών και δεν 

έχουν μέχρι στιγμής διαψευσθεί οι προσδοκίες τους. Η διαπίστωση αυτή 

κρίνεται σημαντικότερη αν λάβουμε υπ’ όψιν το γεγονός ότι , βάση 

παλαιότερης έρευνας , το μεγαλύτερο μέρος των σπουδαστών που του 

Τμήματος , εισήχθησαν σε αυτό τυχαία (65,1% του τότε δείγματος), ενώ 

εξίσου σεβαστό ήταν το ποσοστό από αυτούς που παρέμειναν στο Τμήμα 

λόγω του ότι δεν θέλησαν να επαναλάβουν τις εισαγωγικές εξετάσεις 

(25% του τότε δείγματος).

Τέλος , θεωρήθηκε εξίσου απαραίτητο να διαπιστωθεί σε τι βαθμό 

πιστεύουν οι απόφοιτοι του τμήματος ότι συνέβαλλαν οι γνώσεις , τις 

οποίες απέκτησαν κατά τη διάρκεια φοίτησης τους στο ΤΕΙ , στην 

επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οι απαντήσεις που δόθηκαν 

οργανώθηκαν σε πίνακες και γραφήματα και παρουσιάζονται παρακάτω.

Πίνακας 5.2.3

ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ(α) 13 άτομα 17άτομα 4άτομα 14άτομα

ΘΕΣΣΑΛΙΑ(β) 5 άτομα 19άτομα 8άτομα ΙΟάτομα

Πηγή : Ιδία έρευνα

12 « Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν »  , Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ  , Σ .Δ .0  -  Δ .Μ .Υ .-Π  ,

Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α  1 9 9 8 -1 9 9 9

55



Γράφημα 5.2.3 α

ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΒΑΛΛΑΝ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΙ ΣΤΗΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ 
ΑΠΟΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ; (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)

□  8,33%

□  27,08%

□  ΠΟΛΥ ■  ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΙΓΟ □  ΚΑΘΟΛΟΥ

Πηγή : Ιδία έρευνα

Γράφημα 5.2.3 β

ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΒΑΛΛΑΝ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΙ ΣΤΗΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;(ΘΕΣΣΑΛΙΑ)

□  19,05%

□  11,90%

□  ΠΟΛΥ ■  ΜΕΤΡΙΑ □  ΛΙΓΟ □  ΚΑΘΟΛΟΥ

Πηγή : Ιδία έρευνα
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Όπως μπορεί να παρατηρηθεί από τους πίνακες αποτελεσμάτων 

του ερωτήματος και τα γραφήματα , η πλειοψηφία των αποφοίτων των 

δειγμάτων και από τα δύο γεωγραφικά διαμερίσματα διατηρεί 

μετριοπαθή στάση απέναντι στο σε τι ποσοστό οι γνώσεις και δεξιότητες 

που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους , βοήθησαν στην 

επαγγελματική τους αποκατάσταση με ποσοστά 35,42%από το δείγμα 

της Πελοποννήσου και 45,24% από τη Θεσσαλία. Προτού βιαστούμε 

όμως να βγάλουμε συμπεράσματα βασισμένα σε αυτή τη μετριοπάθεια , 

καλό θα ήταν να συγκρίνουμε (στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό) τα 

παραπάνω αποτελέσματα , με τα συνολικά* αποτελέσματα στο 

συγκεκριμένο ερώτημα που έδωσε η έρευνα της περιόδου 1998-1999 , 

βάση των οποίων το 72,9% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ελάχιστα έως 

καθόλου βοηθήθηκαν στην εύρεση εργασίας από τις δεξιότητες και τις 

γνώσεις που απέκτησαν από τη φοίτηση τους στο TEL13

*

Συνολικά , με την έννοια του ότι στην έρευνα εκείνη το δείγμα των ερωτηθέντων κάλυπτε όλους 

τους σπουδαστές του τμήματος κι επομένως από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδος.

13 « Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν »  , Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ  , Σ .Δ .Ο . -  Δ .Μ .Υ .-Π . ,

Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α  1 9 9 8 -1 9 9 9
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -  ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Συνοψίζοντας τα όσα προέκυψαν από τη διεξαγωγή της έρευνας 

οδηγούμαστε σε μια σειρά διαπιστώσεων και συμπερασμάτων , τα οποία 

καλούμαστε να λάβουμε υπ’ όψιν μεν , με φειδώ δε καθώς το επίπεδο 

εκπόνησης της έρευνας δεν είναι επιστημονικό εφόσον 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας και σε μικρό δείγμα 

του συνόλου των σπουδαστών του ιδρύματος , όπως έχει προαναφερθεί.

Παρατηρώντας , αρχικά , από σφαιρική σκοπιά το ζήτημα , 

οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η ανεργία αποτελεί μείζον ζήτημα για την 

Ελλάδα μιας και συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με τα 

υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Πλήττει κυρίως τους νέους και τις 

γυναίκες αλλά άξιο διερεύνησης είναι ιδιαίτερα και το φαινόμενο 

υψηλών ποσοστών ανεργίας που παρουσιάζεται στους πτυχιούχους.

Πιο συγκεκριμένα , αναφερόμενοι στον τομέα παροχής υπηρεσιών 

υγείας και υπηρεσιών προνοιακού χαρακτήρα , μετά τις εξελίξεις που 

τελέσθηκαν στο χώρο τα τελευταία χρόνια (τεχνολογική ανάπτυξη , 

πρόοδος ιατρικής επιστήμης κ.ο.κ) προήλθε η ανάπτυξη των Μονάδων 

Υγείας , η οποία δημιούργησε ταυτόχρονα την ανάγκη εύρεσης 

εξειδικευμένου προσωπικού για την επάνδρωση τους μιας και η αγορά 

Υπηρεσιών Υγείας διακατέχεται από αρκετές ιδιομορφίες. Στην Ελλάδα 

, το εξειδικευμένο αυτό προσωπικό , όσον αφορά το κομμάτι της 

διοίκησης των Μονάδων Υγείας , προέρχεται από την τεχνολογική 

εκπαίδευση και συγκεκριμένα από τα τμήματα Δ.Μ.Υ.-Π. των ΤΕΙ 

Αθήνας και Καλαμάτας.

Υπολογίζεται , λοιπόν , ότι ετησίως στην αγορά εργασίας 

προσφέρονται από τα δύο αυτά τμήματα περί τους 157 απόφοιτους οι 

οποίοι καλούνται να καλύψουν σαφώς μικρότερο αριθμό θέσεων σε
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δημόσιο και ιδιωτικό τομέα , με αποτέλεσμα ένα 42% των αποφοίτων , 

από το ΤΕΙ Καλαμάτας τουλάχιστον , να μην απασχολούνται σε σχετική 

με το αντικείμενο σπουδών θέση εργασίας.14

Συνεπώς , είναι φανερό ότι ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται 

μεταξύ αποφοίτων είναι μεγάλος οπότε και η αναζήτηση εργασίας πρέπει 

να γίνεται με τον σωστότερο δυνατό τρόπο ώστε να έχει τα καλύτερα 

δυνατά αποτελέσματα. Δύο συνισταμένες που μπορούν να συμβάλλουν 

καθοριστικά σε αυτό είναι , πρώτον , ο σωστός τρόπος προσπάθειας 

εύρεσης εργασίας , που προϋποθέτει πέρα από την παρακολούθηση 

μικρών αγγελιών και προκηρύξεων και την ανάπτυξη ενός 

ικανοποιητικού δικτύου γνωριμιών και την προσέγγιση εργοδοτών με τον 

κατάλληλο τρόπο , και δεύτερον , την απόκτηση μιας σειράς πτυχίων , 

αναγνωρισμένων δεξιοτήτων και γενικά προσόντων τα οποία αυξάνουν 

την ανταγωνιστικότητα του εκάστοτε υποψηφίου. Τα κυριότερα 

συμπεράσματα , τα οποία προέκυψαν από την έρευνα μετά την ανάλυση 

των ερωτηματολογίων παρατίθενται παρακάτω.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων που συμμετείχαν στην 

έρευνα ,και από τις δύο περιοχές αποτελούν οι γυναίκες , γεγονός το 

οποίο δεν μας εντυπώσιασε δεδομένου του ότι γυναίκες είναι στην 

πλειοψηφία τους και οι σπουδαστές του τμήματος στο σύνολο τους. 

Είχαμε λοιπόν να κάνουμε με ένα 88,89% γυναικών στο σύνολο του 

δείγματος μας. Ενώ οι άνδρες αντιπροσώπευαν μόνο το 11,11%στην 

έρευνα. Παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος από 

Πελοπόννησο και από Θεσσαλία το αποτελούσαν απόφοιτοι της 

περιόδου από το 2000 και μετά , φαινόμενο το οποίο πιθανόν να 

δικαιολογείται από το ότι το τμήμα δεν έχαιρε τις ίδιας

14
Αραμπατζής Αναστάσιος -  Καραγιώργου Βικτορία , «Έρευνα αγοράς εργασίας των πτυχιούχων 

Δ.Μ.Υ.-Π. του ΤΕΙ Καλαμάτας στην περιοχή Ν. Αττικής» , Πτυχιακή εργασία , επιβλέπων : I. 
Δημόπουλος, Αθήνα -  Καλαμάτα 2003-2004
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αναγνωρισιμότητας στο παρελθόν της οποίας χαίρει ίσως τα τελευταία 

χρόνια, γεγονός που αυξάνει τους εισερχόμενους, μετά συνειδητής 

επιλογής σε αυτό , σπουδαστές. Από την άλλη , τα ποσοστά των 

αποφοίτων οι οποίοι δεν άλλαξαν περιοχή διαμονής προκειμένου να 

απορροφηθούν ως εργατικό δυναμικό στον κλάδο τους , προέκυψαν 

ικανοποιητικά όσον αφορά το γεωγραφικό διαμέρισμα της 

Πελοποννήσου (69% του συνόλου από την περιοχή) και από τα 15 άτομα 

τα οποία άλλαξαν τόπο διαμονής , μόνο τα 7 προέβαλλαν ως αιτία την 

εύρεση εργασίας. Στην περιοχή της Θεσσαλίας , το ποσοστό των 

αποφοίτων οι οποίοι άλλαξαν τόπο διαμονής χάριν επαγγελματικών 

ευκαιριών , υπερτερεί του αριθμού των ατόμων που άλλαξαν τόπο 

διαμονής για οικογενειακούς λόγους , με ποσοστό 30,90% (13 άτομα). 

Ενδιαφέρον , επίσης , είναι και το ότι οι απόφοιτοι οι προερχόμενοι και 

από τις δύο περιοχές , προσανατολίζονται σε πόλεις οι οποίες αποτελούν 

πρωτεύουσες χωρίς όμως να δείχνουν προτίμηση στο Νομό Αττικής. 

Αντιθέτως , το ποσοστό αυτών που αλλάζοντας τόπο διαμονής , 

μεταφέρθηκε στην Αθήνα αποτελεί το μικρότερο.

Στην ερώτηση , σε τι βαθμό θεωρούν οι απόφοιτοι ότι είναι 

ενημερωμένοι για τις θέσεις εργασίας τις σχετικές με το αντικείμενο 

σπουδών τους , η πλειοψηφία του δείγματος από Πελοπόννησο απάντησε 

«αρκετά» , ενώ το δείγμα των αποφοίτων από Θεσσαλία φάνηκε στη 

πλειοψηφία του μετριοπαθές. Θετικό κρίθηκε , επίσης , το γεγονός ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων και από τα δύο γεωγραφικά 

διαμερίσματα , εργάζεται σε πλήρους απασχόλησης πόστο. Από την άλλη 

, βέβαια , απογοητευτικό στάθηκε το γεγονός ότι από τους 36 αποφοίτους 

από την περιοχή της Πελοποννήσου , που απασχολούνται, μόνο οι 15 

καλύπτουν θέσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών τους. Τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα στην περιοχή της Θεσσαλίας είναι 

περισσότερο αισιόδοξα καθώς αναφέρονται στο 50% των εργαζομένων
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αποφοίτων (21 άτομα). Από αυτούς , η πλειοψηφία και στις δύο περιοχές 

, βρήκε εργασία μέσω διαγωνισμού.

Χαρακτηριστικό , είναι το γεγονός ότι πολύ μικρό ποσοστό των 

αποφοίτων του τμήματος φάνηκε να έχει προχωρήσει σε σπουδές 

μεταπτυχιακού επιπέδου, σε αντίθεση με όσους ασχολήθηκαν με 

χειρισμό υπολογιστών και εκμάθηση ξένων γλωσσών. Προέκυψε, επίσης 

,ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος και από τις δύο περιοχές , 

θεωρεί ότι η πρακτική άσκηση τους βοήθησε στη βελτίωση των γνώσεων 

που έλαβαν από το ΤΕΙ ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

αγοράς εργασίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο , χωρίς όμως να 

δηλώνουν ικανοποιημένοι στο έπακρο από τις προσδοκίες τους από το 

τμήμα , αλλά μάλλον μετριοπαθείς , όπως μετριοπαθής προκύπτει και η 

στάση τους απέναντι στο κατά πόσο οι γνώσεις που απέκτησαν από το 

ΤΕΙ συνέβαλλάν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Παρ’όλα 

αυτά , η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων , που έλαβαν μέρος 

στην έρευνα , και από τα δύο γεωγραφικά διαμερίσματα δήλωσε ότι δεν 

έχει μετανιώσει καθόλου για την επιλογή του συγκεκριμένου τμήματος.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Κύρωση δανειακής σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου 
και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ

Κερώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η 
Βουλή:

Άρθρο πρώτο·.
Κυρώνιεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσε η σύμ

βαση, που υπογράφηκε στις 17.4.1984 μεταξύ του Ελληνι
κού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος ποσού δίρ αιχμών 
150 δισεκατομμυρίων με σκοπό την κάλυψη ελλειμμάτων των 
λογαριασμών .καταναλωτικών αγαθών και ειδικών διαχειρί
σεων ετών 1982 και παλαιότειρων. καθώς και για την κάλυψη 
άλλων υποχρεώσεων του Δημοσίου, της οποίας το κείμενο α-. 
κολουθφί: ·

ΣΥΜΒΑΣΗ
Δανείου δρχ. 150.000.000.000 της Τράπεζας της Ελλάδος 

προς το Ελληνικό Δημόσιο·.
\ Στην Αθήνα σήμερα την 1ί7η Απριλίου 1984 μεταξύ του 
Ελληνικού Α.ημιοσίου. που εκπροσωπείται από τον Υπουργό των

Οικονομικών κ. Γεράσιμο Αροένη και της Ανώνυμης Εται
ρείας με έδρα την Αθήνα και επωνυμία «Τράπεζα της Ελ
λάδος Α.Ε.», που εκπροσωπείται από. τον Διοικητή της κ. 
Δημήτριο Χαλ'.κιά, συμφωνούνται τα εξής:

Άρθρο 1.
1. Για το διακανονισμό οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου 

προς την Τράπεζα της Ελλάδος και την Αγροτική Τράπεζα 
της -Ελλάδος, που προέρχονται από ελλείμματα των λογαρια
σμών καταναλωτικών αγαθών και ειδικών διαχειρίσεων των 
ετών 1982 και παλαιότερων, καθώς ,και για την κάλυψη άλ
λων υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, η Τράπεζα της 
Ελλάδος χορηγεί προς το αντισυμβαλλόμενο Ελληνικό Δη
μόσιο δάνειο δραχμών 150.000.000.000 (εκατόν πενήντα δισε
κατομμυρίων) ύστερα από την απόφαση του Γενικού της Συμ
βουλίου από 13 Απριλίου 1984 (Συν. 7) και τις 76/30.9. 
1983 και 38/29.3.1984 Πράξεις του Υπουργικού Συμβου
λίου.

2. Όσον αφορά στα ελλείμματα διαχείρισης (στα οποία 
περιλαμβάνονται και επιδοτήσεις), το προϊόν του δανείου θα 
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ελλειμμάτων που υπάρχουν 
ιδίως στους λογαριασμούς «201 Ε.Δ.—Τρεχούμενος λογαρια
σμός χρηματοδοτήσεως προμηθειών καταναλωτικών αγαθών», 
«Ειδικός λογαριασμός εγγυήσεων γεωργικών προϊόντων» και 
σε λοιπούς λογαριασμούς χρηματοδότησης λιπασμάτων, κα
πνού. σταφίδων και άλλων γεωργικών προϊόντων και εφοδίων.

Άρθρο 2.
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα καταβάλει το ποσό του 

δανείου πιστώνοντας, ύστερα από εντολή του Υπουργού των 
Οικονομικών, ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που 
θα ανοίγει σ’ αυτή. Ο λογαριασμός αυτός θα χρεώνεται μ& 
εντολή, του Γενικού Λογιστηρίου ταυ Κράτους για τους σκο- 

■πούς του άρθρου 1. Χρεώσεις μπορούν να γίνονται και για
την κάλυψη ελλειμμάτων που δεν έχουν οριστιν.οποιηθεί. Ει
δικά, σε εκτέλεση της παραγράφου 7 (περίπτωση ε) της από 
15 Μαρτίου 1983 σύμβασης μεταξύ των συμβαλλόμενων, η 
Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς άλλη διαδικασία και το· αρ
γότερο μέσα σ’ ένα μή-α από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης, θα καταβάλει από το προϊόν του δανείου·, πιστώ
νοντας και χρεώνοντας ταυτόχρονα τον πιο πάνω ειδικό λο
γαριασμέ, σε πίστωση του λογαριασμού «201 Ε.Δ.—Τρεχού
μενος λογαριασμός χρηματοδότησης προμηθειών καταναλωτι
κών αγαθών», το ισόποσο του κατά την 30 Μαρτίομ 1984 
χρεωστικού υπολοίπου του τελευταίου λογαριασμού.' ’

2. Μετά την τακτοποίηση όλων των ελλειμμάτων που ανα- 
φέρονται στο άρθρο 1, την οποία θα γνωστοποιήσει στην Τρά
πεζα το Υπουργείο Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.), και όχι αργότερα
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α~ό την 31 Δεκεμβρίου 1984, τυχόν υπόλοιπο του δανείο-j, που 
Ssv 3« έχει αναληφ-Φεί, -3a μεταφερ3ε! με εντολή του Υπουρ
γού Οικονομικών στον ειδικό λογαριασμό που αναφέ,ρετα'. στην 
παράγρα-φο 1. Στη· συνέχει« το υπόλοιπο που 3« διαμορφω- 
3εί στο λογαριασμό αυτό -3« μεταφ&ρ3ε·ί σε πίστωση του λο
γαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου «200 Ε.Δ.—Συγκέντρωση 
εισπράξεων και πληρωμών» με την ίδια εντολή του Υπουρ
γού των Οικονομικών, για την κάλυψη άλλων υποχρεώσεων 
του Ελληνικού Δημοσίου. Μετά τη μεταφορά αυτή όλα τα 
δικαιώματα των ειδικών- -διαχειρίσεων και λογαριασμών που 
αναφέρονται στο άρ3ρο 1 περιέρχονται στο Ελληνικό Δημό
σιο, το οποίο αναλαμβάνει και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. 
Οι εισπράξεις και πληρωμές που απορρέουν από τα δικαιώ
ματα και τις υποχρεώσεις αυτές εισάγοντα·. ως έσοδο ή βα
ρύνουν τις δαπάνες, με ισόποση επαύξηση των πιστώσεων, του 
τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους στη διάρκεια 
του οποίου' πραγματοποιούνται. Ο λογαριασμός «201 Ε.Δ.— 
Τρεχούμενος λογαριασμός χρηματοδότησης προμηθειών κατα
ναλωτικών «γαλών» 3α κλείσει ορϋστικά στις 31 Δεκεμβρίου 
1984 και τυχόν υπόλοιπό του, χρεωστικό ή πιστωτικό κατά 
την ημερομηνία αυτή, 3-α μεταφερ.λε! από την Τράπεζα της 
Ελλάδος, χωρίς άλλη διαδικασία, σε χρέωση ή πίστωση, ανά
λογα του λογαριασμού «2001 Ε.Δ.—-Συγκέντρωση εισπράξεων 
και πληρωμών».

3. Τις σχετικές λογιστικές πράξεις της η Τράπεζα της 
Ελλάδος 3α γνωστοποιεί αμέσως στις Διευλύνσεις του Γενι
κού Λογιστηρίου του Κράτους, 1η Προϋπολογισμού.. 5η Δη
μοσίου Χρ-έους και 6η Λογαριασμών του Δημοσίου.

Άο3ρο 3.
Το ετήσιο επιτόκιο του δανείου ορίζεται σε δέκα τοις εκα

τό (10%), οι δε τόκοι, ο: οποίοι αρχίζουν από την κά3ε πί
στωσή του κατά το άρ3ρο 2 παράγραφος 1 ειδικού λογαρια
σμού, 3α καταβλη3οόν σύμφωνα με τα όσα ορίζει το επόμενο 
άρ3ρθ.

Άρ3ρο 4.
1. Το δάνειο 3« έχει διάρκεια είκοσι χρόνια με πέντε χρό

νια περίοδο χάριτος.
2. Το κεφάλαιο του δανείου 3α εξοφλη3εί σε δεκαπέντε 

ίσες ετήσιες χρ-εωλυτικέ-ς δόσεις., από τις οποίες η πρώτη 
3α καταβληλεί την 17η Απριλίου 1990 και η τελευταία την 
17η Απριλίου 2004..

3. Οι τόκοι της περιόδου χάριτος 3α μεταφέρονται ν.άλε 
χρόνο σε ειδικό άτοκο χρεωστικό λογαριασμό του Ελληνικού 
Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος και 3α εξοφ·λη3ούν σε 
δεκαπέντε ίσες ετήσιες δόσεις που 3α καταβάλλονται μαζί 
με τις χρεωλυτικες δόσει-ς του δανείου, όπως ορίζεται στην 
προηγούμενη παράγραφο.

4. Οι μετά την- περίοδο χάριτος τόκοι 3α υπολογίζονται 
δεδουλευμένοι στο εκ άστοχε ανεξόφλητο μέρος του κεφαλαίου 
και 3α καταβάλλονται κά3ε χρόνο μαζί με τις χρεωλυτικές 
δοσει-ς, όπως -ορίζεται στην παράγραφο 2 αυτού του άρ3ρ-ου.

Άρ3ρο 5.

1. Εάν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας κι 
ταβολής οπο-ασδήποτε από τις δότεις. χρεωλυσιου και τόκων, 
δεν έχει περι-έλ3ει στην Τράπεζα της Ελλάδος το σχετικό 
έγγραφο του Ελληνικού Δημοσίου, με το οποίο 3α /3ετα: 
στη διά3εσή της το ποσό πο-u χρειάζεται για την πληρωμή 
των δόσεων χρεωλυσιου και τόκων που λήγουν, η Τράπεζα της 
Ελλάδος δικαιούται και εξουσιοδοτείται ανέκκλητα με την 
παρούσα να προβαίνει αυτή και μόνη, κατά την τακτή ημέρα 
πληρωμής των δόσεων, στη χρέωση του λογαριασμού του Δη
μοσίου «200 Ε.Δ.—Συγκέντρωση εισπράξεων και πληρωμ.ών» 
που τηρείται σ’ αυτή.

2. Τις παραπάνω χρεώσεις του λογαριασμού «200 Ε.Δ.— 
Συγκέντρωση εισπράξεων κιαι πληρωμών» η Τράπεζα της 
Ελλάδος. 3-α αναγγέλλει αμέσως και με ιδιαίτερο- έγγραφο 
προς τις Διευ3ιυνσ«ις του Γενικού Λογιστηρίου του1 Κράτους,

1η Προϋπολογισμού, 5η Δημοσίου Χρέους και 6η Λογαρια-, 
σμών του Δημ.οσίου.

Άρ3ρο 6.
Η σύμβαση αυτή ισχύει από σημε-ρα, συντάχ3ηκε σε δύο 

πρωτότυπα και ο κά3ε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα.
Η σύμβαση 3α κυρω3εί με νόμο, με τη φροντίδα του- Υπουρ

γού των Οικονομικών και 3α υποβλη3εί στη Γενική Συνέλευ
ση των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος για έγκριση.

Για το Ελληνικό Δημόσιο 
Ο Υπουργός των Οικονομικών

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ
Για την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΠίΙΑΣ 

Άρ3ρο δεύτερο.
Οι πληρωμές του κεφαλαίου και των τόκων του παραπάνω·! 

δανείου απαλλάσσονται γενικά από κά3ε φόρο, τέλο-ς, κράτη
ση ή άλλη επιβάρυνση που υπάρχει σήμερα ή πρόκειται να
επιβλη3·εί στο μέλλον από το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιοδή- 
ποτε τρίτο στην Ελλάδα.

Άρ3ρο τρίτο.
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την- δημοσίευσή του 

στημ Εφημερίδα της Κυ-βερνήσεως.
Παραγγέλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην ‘Εφημε

ρίδα της Κυβερνησεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του 
Κράτους.

Α3ηνα, 19 Νοεμβρίου 1985
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚ Ώ Ν  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Θεωρήθηκε καί τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα τον Κράτους. 
Α3ήνα, 21 Νοεμβρίου 1985

Ο Ε Π Ι ΤΗ Σ Δ ΙΚ Α ΙΟ Σ Υ Ν Η Σ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕίΙΡΓ. - ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Δ I A Τ Α Γ (VI ΑΤΑ
------------  (2)

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ ΙΚ Ο  Δ ΙΑ Τ Α Γ Μ Α  ΥΠ* A P IO . 560

Αύξηση οργανικών 3έσεων μονίμων πολιτικών υπαλλήλων 
Κλάδων ΑΤ και ΜΕ του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Ο 'Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ

Έχοντας υπόψη:
α. Τη διάταξη του άρ3ρου 7ί5 του ‘Ν.Δ. 192/73 «περί Ορ

γανισμού Πολιτικού Προσωπικού ΥΕΘΑ» (ΦΕΚ 274 Α/5. 
10.1073 ) .

Τ ις διατάξεις του άρ3:ρου 3 παράγραφος 4 και του 
άρ3ρου ¡5 εδάφιο -α' περίπτωση γγ ' του Ν.Δ. 216/7-4 «περί 
συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνησεως» (ΦΕΚ 367 
A /7.12J74).

γ. Τη διάταξη του άρ3,ρου 18 παράγραφος 1, εδάφ. ι' 
του Ν. 660/77 «περί Υπουργείου Ε3νικής Αμύνης και των 
Οργάνων της Ανωτάτης Δοικήσεως και Ελέγχου των Ενό
πλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ 218 Α /10.8.77).

δ. Τη- διάταξη του άρ3ρου 16 παράγραφος 8 του Νόμου 
434/76 «περί πληρώσεως 3έσεων και ρυ3ιμίσεως 3εμάτων 
-αφορώντων .εις την κατάστασιν των -δημοσίων υπαλλήλων κ-α-ι 
υπαλλήλων ιΝΠιΔΔ» (ΦΕΚ 246/τ. Α 76).

-ε. Την αρι3. πρ-ακτ. 258 από 5.12.84 γνωμοδότηση του 
Ανώτατου ‘Στρατιωτικού Συμβουλίου.
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στ. Τη μ>ε αρι-δ. V 48/31.7.65 απόφαση Πρωθυπουργού 
και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υ
πουργού Εό νίκης Ά μ ϋνα? στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυ
νας Αναστάσιο Σεχιώτη» (Φ'ΕΚ 480/85 τ. Β) .

ζ. Την αρΐ'3. 609/85 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικράτειας, με .πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυ
βέρνησης, Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυ
νας, αποφασίζουμε:

Άρ·3ρο μόνο.
-1. Οι δέσεις των κατωτέρω Κλάδων προσωπικού του Υ- 

. πουργείου Εθνικής Άμυνας, που έχουν κατανεμηδεί στο Γε- 
ν!·κό Επιτελείο Στρατού και προδλέπονται από τις διατά
ξεις του Ν.Δ. 192/73 «περί Οργανισμού Πολιτικού Προ
σωπικού ΥΕΘΑ» διαμορφώνονται ως εξής:

• 2 . Οι -δέσεις του Κλάδου ΑΤ '10 Φυσικομαθηματικών (άρ
θρο >13 παρ. 4 περ. α) αυξάνονται .κατά μία, δηλαδή από 
2 σε τρεις, οι οποίες, διακρίνονται κατά βαδμούς ως εξής:

1 δέση στους 6αδμούςΐ3ο—>2ο
2 δέσεις στους βαθμούς 7ο— 4ο.
3. Οι δέσεις του Κλάδου ΑΤ 14 Αναλυτών (άρδοο 14 

π·ά,ρ. 3 περΥ α) βοξάνονται κατά '6, δηλαδή από 6 σε 12, 
οι ρ,πβίες διακρίνονται κατά βαθμούς, ως εξής:

•1 δέση στους δαδμούς θο—2ο
1 δέση στους βαδμούς 5ο—4ο

ΊΟ δέσεις στους βαδμούς 7ο—6ο.
4. Ό; δέσεις του Κλάδου ΑΤ 12 Προγραμματιστών Η

λεκτρονικών Υπολογιστών (άρθρο 15 παρ. 3 περ. α) αυξά
νονται κατά 6, δηλαδή από 9 σε 15. οι οποίες διακρίνονται 
κατά βαδμούς ως εξής:

1 δέση στους βαδμούς 3ο—>2ο
2 δέσεις στους ‘βαδμούς 5ο̂ —4ο

12 δέσεις στους δαδμούς 7ο—6ο.
5. Οι δέσεις του Κλάδου ΑΤ 13 ‘Επιχειρησιακών Ερευ

νητών (άρδρο 16 παρ. 3  περ. α) αυξάνονται κατά 2, δη
λαδή' από 6 σε 8 οι οποίες διακρίνονται κατά βαδμούς, ως 
εξή ς:

1 δέση στους‘βαδμούς 3ο—2ο
2 δέσεις στους -βαδμούς 5ο— 4ο
5 δέσεις στους βαδμούς 7ο—6ο.
6. Οι δέσεις του Κλάδου ΑΤ 14 Στατιστικής (άρδρο 

1>7 πα,ρ. 4 περ. α) αυξάνονται .κατά 1, δηλαδή από 8 σε 
9, οι οποίες διακρίνονται κατά βαδμούς, ως εξής:

1 δέση στους βαδμούς 3ο·—2ο
2 δέσεις στους βαδμούς '5ο— 4ο
;6 δέσεις στους βαδμούς 7ο—6ο.
7. Οι δέσεις του Κλάδο-υ >ΜιΕ 9 Π ρογραμμ«ιστών Ηλε

κτρονικών Υπολογιστών (άρδρο 30 πα,ρ. '4 περ. α) αυξάνο
νται κατά 14, δηλαδή από 11 σε 25, οι οποίες διακρίνονται 
κατά βαδμούς, ως εξή ς:

1 δέση στο βαδμό 4ο
1 δέση στο βαδμό 5ο 

23 δέσεις στους βαδμούς 10ο— 6ο.

Στον Υφυπουργό Έδνικής Άμυνας -αναθέτουμε τη δημο
σίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 1985 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ Η Ι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟ ΥΡΓΟ Ι

Π ΡΟ ΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Υ Φ )Γ Ο Σ  ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠ. . Αθ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΧΙΩΤΗΣ
- Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

ΔΗΙΗΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ

(3)
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Ίδρυση παραρτημάτων και τμημάτων ΤΕΙ και καθορισμός 
περιεχομένου σπουδών και διάρκειας φοίτησης αυτών, 
κατάργηση τμημάτων Τ.Ε.Ι. και ρύθμιση θεμάτων σπου
δαστών και οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση 
νέων θέσεων προσωπικού στα Τ.Ε.Ι.

Ο Π ΡΟ ΕΔ Ρ Ο Σ
Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφος 2 και 25 

παράγραφος 1 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 33 παρά
γραφος 1 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των 
Τεχνολογικών και Εκπαιδευτικών Ιδουμάτων (Τ.Ε.Ι.)»
ΦΕΚ 173 τ. Ά .

2. Τις διατάξεις του άρθρου .24 παράγραφος 5 του Ν. 
1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» ΦΕΚ 
137 τ. Ά .

3. Τις από 18.12.1984 (αριθμός πρακτικού 2/84) και 
27.2.1985 (αριθμός πρακτικού 3/85) εισηγήσεις του Συμ
βουλίου Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΣΤΕ).

4. Τις α ) '1723/13.3.85, β) Τ.Θ. 222/356/26.3.85, 752/ 
26.3.85. ΔΦ. 22.1/1463/11.4.85 και ΔΦ 22.2/1784/26.4. 
85, γ) 861/1.4.1985, δ) 313/14.3.85, 1534/3.4.85 και 
2328/9.5.85, ε) 567/Φ. 120/27.3.85, στ) 354/15.3.85 και 
639/10.4.85, ζ) 146/1.3.85, 413/6.3.85 και 412/6.3.85, η) 
314/14.3.85 και θ) 338/6.3.85 γνώμες των Τ.Ε.Ι. α) Α
θήνας, β) Θεσσαλονίκης, γ) Πάτρας, δ) Λάρισας, ε) Η 
ρακλείου, στ) Καβάλας, ζ) Κοζάνης, η) Σερρών και θ) 
Μεσολογγίου αντίστοιχα που ζητήθηκαν με το Ε5/1229/ 
5.2.85 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

5. Την 805/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικράτειας,' με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οι
κονομικών, αποφασίζουμε :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
Ίδρυση Παραρτημάτων και τμημάτων Τ.Ε.Ι. και καθο

ρισμός του περιεχομένου σπουδών και της διάρκειας φοί
τησης αυτών.

Άρθρο 1.
Ίδρυση Παραρτήματος και Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

1. Ιδρύεται, στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
(Τ .Ε .Ι.) Καβάλας, παράρτημα με έδρα τη Δράμα.

2. Ιδρύεται, στο Τεχνολογικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Μεσο
λογγίου, παράρτημα με έδρα την Άρτα.
(. 3. Ιδρύονται τα ακόλουθα τμήματα σε σχολές τοον Τ.Ε.Ι. 

ως εξής
α) Τμήμα «συνεταιριστικών οργανώσεων και εκμετα- 

λεύσεων» στη σχολή διοίκησης και οικονομίας των Τ.Ε.Ι. 
Ηρακλείου και Μεσολογγίου.

β) Τμήμα «διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας» στη 
σχολή διοίκησης και οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

γ) Τμήμα «συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης» 
και τμήμα «φωτογραφίας» στη σχολή γραφικών τεχνών 
και καλλιτεχνικών σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

δ) Τμήμα «πολιτικών δομικών έργων» στη σχολή τε
χνολογικών εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Ηρακλείου 
και Σερρών.

ε) Τμήμα «πολιτικών έργων υποδομής» στη σχολή τε
χνολογικών εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λά
ρισας και Πάτρας.

στ) Τμήμα «τεχνολογίας ιατρικών οργάνων» στη σχολή 
τεχνολογικών εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

ζ) Τμήμα «διατροφής» στη σχολή τεχνολογίας τροφίμων 
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης που στο εξής ονομάζεται «σχολή 
τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής».
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η ) Τμήμα «οινολογίας και τεχνολογίας ποτών» στη σχολή 
•εχνολογίας τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας που στο εξής 
νομάζεται «σχολή τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής».

θ) Τμήμα «τεχνολογίας τροφίμων» στη σχολή τεχνο- 
ογίας τροφίμων και διατροφής των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και 
Ιεσσαλονίκης.

ι) Τμήμα «θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας» 
τη σχολή τεχνολογίας γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου.

ια) Τμήμα «διοίκησης επιχειρήσεων» στη σχολή διοί- 
ησης και οικονομίας των Τ.Ε.Ι. Κοζάνης και Καβάλας.

ιβ) Τμήμα «ηλεκτρολογίας» στο παράρτημα Λαμίας 
ου Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

ιγ) Τμήμα «δασοπονίας» στα παραρτήματα Καρδίτσας 
:αι Δράμας των Τ.Ε.Ι. Λάρισας και Καβάλας αντίστοιχα.

ιδ) Τμήμα «νοσηλευτικής» στο παράρτημα Λαμίας του 
λΕ.Ι. Λάρισας.

ιε) Τμήμα «Βρεφονηπιοκομίας» στη σχολή επάγγελμά- 
ων υγείας και πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

ιστ) Τμήμα ενεργειακής τεχνικής «στη σχολή τεχνολογι- 
:ών εφαρμογών» του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Τμήμα «αυτοματισμού» στη σχολή τεχνολογικών εφαρ- 
ιογών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας.

ιη) Τμήμα «φυτικής παραγωγής» στο παράρτημα Άρτας 
'ου Τ.Ε.Ι. Μεσολλογγίου.

Ως έναρξη λειτουργίας των τμημάτων της παραγράφου 
.υτής ορίζεται το ακαδημαϊκό έτος 1985 - 86 εκτός από τα 
:μήματα με τα στοιχεία (ιστ), (ιζ) και (ιη) των οποίων ως 
ίναρξη λειτουργίας ορίζεται το ακαδημαϊκό έτος 1986 - 87.

Άρθρο 2.

Περιεχόμενο σπουδών και διάρκεια φοίτησης των 
νεοϊδρυομένων τμημάτων των Τ.Ε.Ι.

. ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΟΡ
ΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΎΣΕΩΝ.
Παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για τη 

ϊημιουργία στελεχών συνεταιριστικών οργανώσεων και εκ- 
ιεταλλεύσεων παραγωγής, μεταποίησης, διακίνησης και 
:μπορίας αγαθών και υπηρεσιών, ικανών να οργανώσουν και 
/α διαχειρίζονται δραστηριότητες που αφορούν στην αγορά 
:ιδών απαραιτήτων για τη λειτουργία της συνεταιριστικής 
ιονάδας ή εκμετάλλευσης, τη χρηματοδότησή της, τη διάθε
ση της παραγωγής της και γενικά κάθε μορφής τεχνικοορ- 
•ανωτικού θέματος, που προάγει τους οικονομικούς και κοι- 
ωνικούς σκοπούς της. Η διάρκεια φοίτησης στο τμήμα 
ιυτό καθορίζεται σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ.
Παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για τη δη" 

ιιουργία στελεχών διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοια^ 
κανών να υλοποιούν την πολιτική των παραπάνω μονάδων 
α καθορίζουν την κατανομή του έργου της μονάδας, σε συνερ
γασία με το ειδικό προσωπικό, να συντονίζουν τις εργασίες 
■Όυ γραφείου κίνησης, να διοικούν το προσωπικό της μονά
δας, να επιμελούνται την προμήθεια εφοδίων και γενικά να 
πιντονίζουν τις διάφορες λειτουργικές δραστηριότητες της 
ιονάδας.

Η διάρκεια φοίτησης στο τμήμα αυτό καθορίζεται σε έξι 
(6) εξάμηνα σπουδών.
ί. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ.
Παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για τη δη- 

ιιουργια στελεχών ειδικευμένων στην συντήρηση και απο- 
ιατασταση έργων τέχνης, αρχαιοτήτων και αντικειμένων 
,στορικής σημασίας που καλύπτουν όλες τις μορφές που πήρε 
I τεχνική και η τεχνολογία από την προϊστορία μέχρι τα 
εοτερα χρονιά. Η διάρκεια φοίτησης στο τμήμα αυτό καθο
ρίζεται σε επτά (7) εξάμηνα σπουδών.

4. ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ.
Παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, το γνωστι

κό αντικείμενο της οποίας προσφέρει στον απόφοιτο τη δυ
νατότητα εφαρμογής τής φωτογραφικής τέχνης στα παρα
κάτω πεδία.

—Βιομηχανική φωτογραφία (εργοστάσια, ναυπηγεία, τε
χνικές πληροφορίες).

—Επιστημονική φωτογραφία (αεροφωτογραφία, υποβρύ
χια, ιατρική κ.λ.π .).

—Καλλιτεχνική φωτογραφία.
—Διαφήμιση.
—Φωτοειδησεογραφ ία.
Η διάρκεια φοίτησης στο τμήμα αυτό καθορίζεται σε 

επτά (7) εξάμηνα σπουδών. ,
5. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος αυτού καλύπτει 
γνωστική περιοχή μέρους της επιστήμης του πολιτικού μη
χανικού και ειδικότερα την περιοχή που αναφέρεται στην 
τεχνολογία των δομικών υλικών, της διάπλασης, σύνθεσης και 
συναρμ.ολόγησης των δομικών υλικών στα συστήματα δομής, 
τους κανονισμούς δομής, στην αισθητική της εφαρμογής., 
στις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της κατασκευής, στην πα
θολογία και στην οικονομία της κατασκευής και στον προ
ϋπολογισμό της. -.
Συγκεκριμένα οι σπουδές στο τμήμα δομικών έργων περι
λαμβάνουν ,γενικά, γνώσεις που αναφέρονται στο σχεδίασμά, 
κατασκευή, επίβλεψη, λειτουργία, επισκευή και συντήρηση 
των δομικών έργων.

Η διάρκεια φοίτησης στο τμήμα αυτό καθορίζεται σε 
έξι (6) εξάμηνα σπουδών.

6. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ.
Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος έργων υποδομής 

καλύπτει γνωστικές περιοχές σχετικές με τα αντικείμενα :
—των υδραυλικών έργων.
—των συγκοινωνιακών έργων.
Η πρώτη περιοχή αναφέρεται στα αστικά υδραυλικά έργα 

(υδρεύσεις και αποχετεύσεις) και στα έργα γεωργικής υδραυ
λικής (αρδεύσεις, αποστραγγίσεις, διευθετήσεις ποταμών).

Η δεύτερη περιοχή αναφέρεται στα έργα οδοποιίας, την 
τεχνική της κυκλοφορίας και των μεταφορών.

Συγκεκριμένα οι σπουδές στο τμήμα έργων υποδομής 
περιλαμβάνουν ,γενικά ,γνώσεις που αναφέρονται στον σχε
δίασμά, κατασκευή, επίβλεψη, λειτουργία, επισκευή και συ
ντήρηση υδραυλικο'ιν και συγκοινωνιακοί έργων.

Η διάρκεια φοίτησης στο τμήμα αυτό καθορίζεται σε έξι 
(6) εξάμηνα σπουδών.

7. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.
Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Ιατρικών Οργάνων 

καλύπτει τέσσερες (4) γνωστικές περιοχές των τομέων 
—της Μηχανολογίας ,
—της Ηλεκτρολογίας,
—της Ηλεκτρονικής,
—της Βιολογίας.
Η πρώτη περιοχή αναφέρεται στις απλές μηχανολογικές 

κατασκευές και στους κινητήριους μηχανισμούς των διαφό
ρων οργάνιυν και συσκευών ιατρικής χρήσης και στις μηχανο
λογικές λεπτοκατασκευές.

Η δεύτερη περιοχή αναφέρεται στους κινητήριους και 
άλλους ηλεκτρολογικούς μηχανισμούς διαφόρων οργάνων 
και συσκευών ιατρικής χρήσης και στα διάφορα ηλεκτρικά 
όργανα ελέγχου.

Η τρίτη περιοχή αναφέρεται στα ηλεκτρονικά συστήματα 
ελέγχου και επεξεργασίας μετρήσεων καθώς και στον αυτο- 
ματισμό των διαφόρων οργάνων και συσκευών ιατρικής 
χρήσης.

Η τετάρτη περιοχή αναφέρεται στις αρχές της βιολογίας
καθώς και στην λειτουργία των οργάνων των ζώντων ορ
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γανισμών και ειδικότερα του ανθρώπου. Συγκεκριμένα οι 
σπουδές στο τμήμα ιατρικών οργάνων περιλαμβάνουν γενικά 
γνώσεις που αναφέρονται στον σχεδίασμά, κατασκευή, λει
τουργία, συντήρηση, επισκευή και εποπτεία τόσο των ιατρι
κών οργάνων και συσκευών διάγνωσής και θεραπείας, όσο 
και των οργάνων και συσκευών που συνεργάζονται με τους 
ζώντες οργανισμούς.

Η διάρκεια φοίτησης στο τμήμα αυτό καθορίζεται σε επτά 
(7) εξάμηνα σπουδών.

8. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.
Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος διατροφής καλύ

πτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των επιστημών 
που μελετούν 1) την πέψη, αφομοίωση και μεταβολισμό των 
θρεπτικών στοιχείων και τροφίμων, 2) την επίδραση της 
επεξεργασίας των τροφίμων στα θρεπτικά συστατικά, 3) την 
απελευθέρωση ενέργειας, 4) τους μηχανισμούς απομάκρυνσης 
των μη αφομοιώσιμων συστατικών, 5) τις σχέσεις που έχουν 
τα τρόφιμα με τη διατήρηση, την ανάπτυξη και.την υγεία του 
ανθρώπινου οργανισμού και 6) με τις διάφορες κοινωνικο
οικονομικές επιπτώσεις που έχουν οι διατροφικές συνήθειες.

Οι σπουδές αυτές αναφέρονται κυρίως σε θέματα : 1) σύ
στασης, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διανομής, ανάλυσης 
ποιοτικού ελέγχου, προδιαγραφών και νομοθεσίας των τρο
φίμων, 2) φυσιολογίας του ανθρώπου, 3) διατροφής και 
διαιτητικής του ανθρώπου κάτω από φυσιολογικές και κλι
νικές συνθήκες, καθώς και κάτω από ε.ιδικές συνθήκες ή 
καταστάσεις, όπως κυοφορία, 'γήρας, έλεγχος βάρους κ.λπ., 
και 4) σε θέματα οικονομίας, διοίκησης και ανθρωπιστικών 
επιστημών.

Η διάρκεια φοίτησης στο τμήμα αυτό καθορίζεται σε οπτά 
(7) εξάμηνα σπουδών.
9. ΤΜΉΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΟΤΩΝ.
Γο περιεχόμενο σπουδών του τμήματος οινολογίας και 

τεχνολογίας ποτών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της 
εφαρμογής των βιολογικών και φυσικών επιστημών στην 
επεξεργασία των σταφυλιών και των άλλων πρώτων υλών 
γεωργικής προέλευσης που μπορούν να υποστούν αλκοολική 
ζύμωση, καθώς και των προϊόντων απόσταξης των ζημώσεων 
αυτών για την παραγωγή ποτών.

Οι σπουδές αυτές αναφέρονται κυρίως σε θέματα : 1) φυ- 
τικ,ής τεχνολογίας πρώτων υλών παρασκευής, αλκοολούχων 
ποτών, 2) επεξεργασίας, μηχανικής και βιοτεχνολογίας, 3) 
σύστασης, ανάλυσης, ποιοτικού ελέγχου και προδιαγραφών 
των σταφυλιών, των προϊόντων τους και των αλκοολούχων 
ποτών, 4) τεχνολογίας προϊόντων και υποπροϊόντων παρα- 
γώγων του σταφυλιού, του κρασιού και των άλλων πρώτων 
υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αλκοολού
χων ποτών και 5) σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης 
των οινοποιηηκών, ποτοποιητικών και των συναφών βιομη
χανιών.

Η διάρκεια φοίτησης στο τμήμα αυτό καθορίζεται σε επτά 
(7) εξάμηνα σπουδών.

10. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
Ιο περιεχόμενό σπουδών του τμήματος Τεχνολογίας Τρο

φίμων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των 
Βιολογικών και φυσικών επιστημών στην επεξεργασία των 
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και αλιευμάτων καθώς και 
πρώτων υλών άλλης προέλευσης για την παρασκευή τροφί
μων. Οι σπουδές αυτές αναφέρονται, κυρίως στην επεξερ
γασία και τη μηχανική, την ανάλυση και τον ποιοτικό έλεγχο, 
τη βιοτεχνολογία ,τις προδιαγραφές και τη νομοθεσία, τη 
μελετη και το σχεδίασμά βιομηχανιών και εργαστηρίων ποιο
τικού ελέγχου, στην οικονομοτεχνική οργάνωση των βιομη
χανιών, καθώς και στη συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά 
και διανομή των τροφίμων.

 ̂Η διάρκεια φοίτησης στο τμήμα αυτό καθορίζεται σε επτά 
(7) εξάμηνα σπουδών.

11. ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ.
Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος θερμοκηπιακών 

καλλιεργειών αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο των καλ
λιεργειών υπό κάλυψη.

Κυρίως αυτό αφορά την ανθοκομία και λαχανοκομία των 
θερμοκηπίων.

Συγκεκριμένα οι σπουδές των θερμοκηπιακών καλλιεργειών 
περιλαμβάνουν μαθήματα υποδομής της φυτικής παραγωγής 
και μαθήματα ειδικότητας όπως θερμοκηπιακές κατασκευές, 
Ανθοκομία, Λαχανοκομία, τυποποίηση γεωργικών προϊόντων, 
βελτίωση φυτών, εξοπλισμός και λειτουργία καθώς και συστή
ματα αρδεύσεων θερμοκηπίων. Η διάρκεια φοίτησης στο 
τμήμα αυτό καθορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα σπουδών.
12. ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος ενεργειακής τεχνι
κής καλύπτει τις γνωστικές περιοχές των τομέων :

—της Μηχανολογίας και
—της Ηλεκτρολογίας.
Η προιτη περιοχή αναφέρεται στις Κινητήριες Μηχανές 

(Εμβολοφόρες Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως, Ατμοστρό
βιλοι και Ατμολέβητες* Αεροστρόβιλοι και Υδροστρόβιλοι).

Η δεύτερη περιοχή αναφέρεται στην παραγωγή, μεταφορά 
και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας (Γηννήτριες και ηλεκτρικοί 
κινητήρες, γραμμές μεταφοράς, μετασχηματιστές κ.λπ.).

Συγκεκριμένα, οι σπουδές της ενεργειακής τεχνικής περι
λαμβάνουν, γενικά, γνώσεις παραγωγής ενέργειας και περισ
σότερο εξειδικευμένα γνώσεις σχετικές με το σχεδίασμά, 
κατασκευή, ·,λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και εποπτεία 
τόσο του μηχανολογικού, όσο και του ηλεκτρολογικού μέρους 
της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέρ
γειας.

Η διάρκ.εια φοίτησης στο τμήμα αυτό καθορίζεται σε εξι
(6) εξάμηνα σπουδών.
13. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ.

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος αυτοματισμού 
καλύπτει τις γνωστικές περιοχές :

α) Ανάλυσης συστημάτων αυτόματου ελέγχου, που περι
λαμβάνει την μελέτη της ευστάθειας συστημάτων και την 
εργαστηριακή μελέτη μηχανικών, υδραυλικών, ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών, ψηφιακών και αναλογικών συσκευών 
ελέγχου.

β) Σύνθεσης συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, δηλαδή 
κατασκευή ρυθμιστών και μελέτη των μεθόδων κατασκευής 
ελεγκτών, καθώς και εμπειρία των βασικών βιομηχανικών 
συστημάτων αυτομάτου ελιέγχου.

γ) Προγραμματισμού συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, 
που περιλαμβάνει την χρήση μικροϋπολογιστών, καθώς και 
αναλογικών-ψηφιακών συστημάτων, την διατύπωση προγραμ- 
μάτων στοιχειώδους και άριστου ελέγχου και γενικά μιά 
εποπτεία για τις νέες κατευθύνσεις που αναπτύσσονται στον 
αυτόματο έλεγχο και το ευρύ πεδίο εφαρμογών του.

Η διάρκεια φοίτησης στο τμήμα αυτό καθορίζεται σε επτά
(7) εξάμηνα σπουδών.

14. Οι διατάξεις των Π.Δ. 174/85 (ΦΕΚ 59 Α ') και 498/ 
1984 (ΦΕΚ 176-Α') που αναφέρονται στα θέματα άσκησης 
στο επάγγελμα και εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας αντί
στοιχα εφαρμόζονται και για τους σπουδαστές των τμημά
των Τ.Ε.Ι. του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Κατάργηση τμημάτων Τ.Ε.Ι. και ρύθμιση θεμάτων σπουδα
στών, οργάνωσης και λειτουργίας.

Άρθρο 3.
Κατάργηση τμημάτων Τ.Ε.Ι.

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 1985 - 1986 καταργούνται 
τά τμήματα :
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α. Πολιτικών των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρι
σας, Πάτρας, Πειραιά, Ηρακλείου και Σερρών.

β. Φυτικών προϊόντων και ζωικών προϊόντων των Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

γ. Διοίκησης Νοσοκομείων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
δ. Θηραματοπονίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας Παράρτημα Καρ

δίτσας.
ε. Λογιστικής του Παραρτήματος Φλώρινας του Τ.Ε.Ι. 

Κοζάνης.
2. Από το ακαδημαϊκό έτος 1986 - 87 καταργούνται τα 

τμήματα :
α Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
β Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
γ  Διοίκησης επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και 

Ηρακλείου.
δ Δασοπονίας των Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Λάρισας.

Άρθρο 4.
Ρύθμιση θεμάτων σπουδαστών των καταργουμένων τμημάτων

Α. Ο1! σπουδαστές των τμημάτων Τ.Ε.Ι. που καταργούνται 
από το ακαδημαϊκό έτος 1985—86 με τη διάταξη του άρ
θρου 3 παράγραφος 1 του παρόντος διατάγματος, παρακο
λουθούν το πρόγραμμα σπουδών του νέου τμήματος που είναι 
αντίστοιχου του καταργουμένου τμήματος ή κατεύθυνσης ως 
ακολούθως:

.1 Το τμήμα πολιτικών :
(ι) Η κατεύθυνση συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων 

με τμήμα πολιτικών έργων υποδομής.
(ιι) Η κατεύθυνση δομικών έργων με τμήμα πολιτικών 

δοκιμών έργων.
2. Τα τμήματα φυτικών προϊόντων και ζωικών προϊόντων 

με τμήμα τεχνολογίας τροφίμων.
3. Το τμήμα διοίκησης νοσοκομείων με τμήμα διοίκησης 

μονάδων υγείας και πρόνοιας.
4. Το τμήμα θηραματοπονίας με τμήμα δασοπονίας.
5. Το τμήμα λογιστικής με τμήμα λογιστικής.
Β. Οι σπουδαστές της προηγούμενης παραγράφου που 

μετά τη λήξη των εξεταστικών περιόδων του εαρινού εξα
μήνου του ακαδημαϊκού έτους 1984 - 1985 δεν έχουν περα
τώσει την προβλεπόμενη τυπική διάρκεια φοίτησής τους 
στο τμήμα που καταργείται ή οφείλουν για τη λήψη του 
πτυχίου τους ένδεκα (11) ή περισσότερα μαθήματα, παρα
κολουθούν το πρόγραμμα σπουδών των αντίστοιχων νέων 
τμημάτων της προηγούμενης παραγράφου. Με αποφάσεις 
των συμβουλίων των τμημάτων που εντάσσονται ή των 
τμημάτων υποδοχής για τους μετεγγραφόμενους κατά τις 
επόμενες διατάξεις ή των εξουσιοδοτημένων τμημάτων κατά 
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος 
διατάγματος, ρυθμίζονται θέματα προσαρμογής των προ
γραμμάτων των καταργουμένων, προς αυτά των νέων τμη
μάτων.

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι σπουδαστές της προηγούμενης 
παραγράφου παίρνουν πτυχίο των νέων αντίστοιχων τμη
μάτων.

Γ. Οι σπουδαστές της παραγράφου Α του παρόντος 
άρθρου :

1. Εντάσσονται αυτοδίκαια στο νέο αντίστοιχο τμήμα 
εφόσον λειτουργεί τέτοιο τμήμα στο Τ.Ε.Ι. που ανήκει το 
τμήμα τους που καταργήθηκε, με την επιφύλαξη της παρα
γράφου Δ του άρθρου αυτού.

2. Εφόσον δεν λειτουργεί αντίστοιχο τμήμα στο ίδιο 
Τ.Ε.Ι. που ανήκει το τμήμα τους που καταργήθηκε :

α) Μπορούν :
(ι) Να συνεχίσαυν τις σπουδές τους στο ίδιο Τ.Ε.Ι. που 

ανήκει το τμήμα τους που καταργήθηκε μέχρι και το ακα
δημαϊκό έτος 1987 - 88, ακολουθώντας το πρόγραμμα σπου
δών του αντίστοιχου κατά την παράγραφο Α του παρόντος 
άρθρου τμήματος και παίρνουν ανάλογο πτυχίο σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 του παρόντος δια
τάγματος.

(ιι) Να μετεγγραφούν χωρίς ποσοτικό περιορισμό σε 
αντίστοιχο τμήμα άλλου Τ.Ε.Ι. που είναι πλησιέστερο στον 
τόπο μόνιμης κατοικίας των ίδιων ή των γονέων τους. Η 
μετεγγραφή αυτή δεν επιτρέπεται προς τα τμήματα των 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά εκτός αν ο ενδιαφερόμενος ήταν 
σπουδαστής καταργούμενου τμήματος των Τ.Ε.Ι. αυτούν.

β) Μετεγγράφονται υποχρεωτικά σε αντίστοιχο τμήμα 
άλλου Τ.Ε.Ι. της προτίμησής τους εκτός αυτών που οφείλουν 
μόνο την πτυχιακή εργασία ή και την άσκησή τους στο ε
πάγγελμα :

(ι) Στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού 
έτους 1986 - 87 και κάθε επόμενου εξαμήνου εφόσον οι 
σπουδαστές που συνεχίζουν στο Τ.Ε.Ι. που ανήκει το τμήμα 
καταργήθηκε, κατά την περίπτωση (α) υποπερίπτωση (ι) 
του εδαφίου 2 της παραγράφου αυτής, είναι λιγότεροι των 
πενήντα (50).

(ιι) Σε κάθε περίπτωση με τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους 1987 - 88.

Δ. Οι σπουδαστές του τμήματος Λογιστικής του Παραρτή
ματος Φλώρινας του Τ.Ε.Ι. Κοζάνης μετεγγράφονται υπο
χρεωτικά, στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου του ακαδη
μαϊκού έτους 1985 - 1986, σε αντίστοιχο τμήμα του ίδιου 
ή άλλου Τ.Ε.Ι. της επιλογής τους.

Ε. Οι μετεγγραφές της παραγράφου Γ εδάφιο 2 περί
πτωση (α) υποπερίπτωση (ιι) του άρθρου αυτού διενεργού- 
νται εφάπαξ κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1985- 
1986. Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από τους ενδιαφερόμενοι'* 
σπουδαστές στη σχολή προέλευσης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τα δικαιολογητικά και 
λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την υλοποίηση της διά
ταξης αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνι
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοιες αποφάσεις 
ρυθμίζονται και οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση των δια
τάξεων των παραγράφων .Β εδάφιο 2 περίπτωση (β) και Γ 
του άρθρου αυτού.

ΣΤ. Οι μετεγγραφές του άρθρου αυτού γίνονται κατε- 
ξαίρεση των διατάξεων του Ν. 1286/82 (ΦΕΚ 119 - Α ') 
όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173 - 
Α) και είναι υποχρεωτικές για τα τμήματα υποδοχής προ
τίμησης των ενδιαφερομένων, με την επιφύλαξη της παρα
γράφου Γ εδάφιο 2 περίπτωση α) υποπερίπτωση (ιι) του 
άρθρου αυτού.

Ζ. Στους σπουδαστές των τμημάτων Τ.Ε.Ι. που καταρ- 
γούνται από το ακαδημαϊκό έτος 1986 - 1987 με τη διά
ταξη του άρθρου 3 παρ. 2 του παρόντος διατάγματος, μετά 
την κατάργηση των τμημάτων αυτών έχουν ανάλογη εφαρ
μογή οι διατάξεις των παραγράφων Γ εδάφιο 2, Ε και ΣΤ 
του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5.

Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας.
1. Τα τμήματα πολιτικών έργων υποδομής και πολι

τικιάν δομικών έργων εξουσιοδοτούνται να διεξάγουν τις 
εκπαιδευτικές και εξεταστικές διαδικασίες, να χορηγούν 
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά σπουδών, πτυχία και αντίγραφα 
αυτών και γενικά να αναλάβουν όλη την εκπαιδευτική και 
διοικητική ευθύνη για τους σπουδαστές των καταργουμένων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο α του άρθρου 3 του 
παρόντος διατάγματος τμημάτων πολιτικών του οικείου 
Τ.Ε.Ι. που ακολουθούσαν την κατεύθυνση δομικών έργων ή 
συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων αντίστοιχα.

2. Η εκπαιδευτική και διοικητική ευθύνη κατά την έννοια 
της προηγούμενης παραγράφου για τα καταργούμενα τμή
ματα της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος ανα
τίθεται μετά την κατάργησή τους στα ακόλουθα τμήματα των 
αντίστοιχων Τ.Ε.Ι.

α) Στο τμήμα ενεργειακής τεχνικής για το τμήμα ηλε
κτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθ νας, β) στο τμήμα διοίκησης επι-
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χειρήσεων για το τμήμα λογιστικής του Τ.Ε.Τ. Αθήνας, γ ) ' 
στο τμήμα λογιστικής για το τμήμα διοίκησης επιχειρή
σεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, δ) στο τμήμα συνεταιριστι
κών οργανώσεων .και εκμεταλλεύσεων για το τμήμα διοί
κησης επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου, ε) στο τμήμα 
πολιτικών έργων υποδομής για το τμήμα δασοπονίας του 
Τ.Ε.Ι. Πάτρας, στ) στο Τμήμα φυτικής παραγωγής για 
το τμήμα δασοπονίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

ί 3. Από τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού δια
τάγματος, το Ε.Π. και Ε.Τ.Ιί. των καταργούμενων τμη
μάτων της παρ. 1 εδάφια α, γ, δ, και ε του άρθρου 3, εντάσ
σεται αυτοδικαίως σε αντίστοιχα νεοϊδρυόμενα τμήματα ως 
εξής :

ι) Των τμημάτων πολιτικών των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Θεσ
σαλονίκης, Λάρισας και Πάτρας στα τμήματα πολιτικών 
έργων υποδομής των αντίστοιχων Τ.Ε.Ι., ιι) των τμημάτων 
'πολιτικών των Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Ηρακλείου και Σερρών στα 
τμήματα πολιτικών δομικών έργων των αντίστοιχων Τ.Ε.Ι., 
ιιι) του τμήματος διοίκησης νοσοκομείων του Τ.Ε.Ι. Αθή
νας στο τμήμα διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας του 
ίδιου Τ.Ε.Ι. και ιν) του τμήματος θηραματοπονίας του 
παραρτήματος Καρδίτσας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας στο τμήμα, 
δασοπονίας του ίδιου παραρτήματος. Για την ένταξη του 
Ε.Π. της παραγράφου αυτής απαιτείται πρόταση του συμ
βουλίου του Τ.Ε.Ι. και έκδοση διαπιστωτικής πράξης από 
τονι Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

•4. α) Το Ε.Π. των καταργουμένων τμημάτων των 
παραγράφων 1 εδαφ. β και 2 του άρθρου 3 του παρόντος δια
τάγματος, εντάσσεται σε άλλα τμήματα ως εξής : ι) των 
τμημάτων φυτικών προϊόντων' και ζωικών προϊόντων, του 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε ένα από τα τμήματα τεχνολογίας τρο
φίμων ή οινολογίας και τεχνολογίας ποτών του ίδιου Τ.Ε.Ι., 
ιι) τιον τμημάτων φυτικών προϊόντων και ζωικών προϊ
όντων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σε ένα από τα τμήματα τε
χνολογίας τροφίμων ή διατροφής του ίδιου Τ.Ε.Ι., ιιι) των 
τμημάτων ηλεκτρολογίας και λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 
διοίκησης επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και Η 
ρακλείου σε άλλα τμήματα της οικείας σχολής του ίδιου 
Τ.Ε.Ι.., ιν) του τμήματος δασοπονίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας 
σε άλλα, τμήματα της σχολής .τεχνολογίας γεωπονίας του 
ίδιου Τ.Ε.Ι. ή του παραρτήματος Καρδίτσας.

β /  Τα μέλη Ε.Π. των καταργουμένων τμημάτων της 
παραγράφου αυτής, υποβάλλουν, μέσα σε 20 (είκοσι) ημέρες 
από τη δημοσίευση του παρόντος για τις περ. ι και ιι του 
προηγούμενου εδαφίου και το αργότερο έξη (6) μήνες πριν 
την κατάργηση των οικείων τμημάτων για τις περ. ιιι και ιν 
του προηγουμένου εδαφίου, δήλωση προτίμησης τμήματος 
για την ένταξή τους. Η ένταξη· του προσωπικού αυτού στα 
νέα τμήματα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησ/των μετά από πρόταση του Συμβουλίου 
του Τ.Ε.Ι. και εισήγηση της οικείας σχολής ανάλογα με τη 
δήλωση των ενδιαφερομένων, τα προσόντα τους και τις λει
τουργικές ανάγκες της σχολής.

γ ) Εκκρεμούσες προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων Ε.Π. 
των καταργουμένων Τμημάτων του άρθρου 3 του παρόντος 
κρίνονται από τα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 39 του Ν. 
1404/83 και .για τα διοριζόμενα μέλη Ε.Π. εφαρμόζονται 
οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου.

5. Μέλη Ε.Π . των σχολών στις οποίες ιδρύονται τα 
τμήματα του άρθρου 1 του παρόντος μπορούν να ενταχθούν 
στα νέα τμήματα με τη διαδικασία του εδ. β' της προηγού
μενης παραγράφου. Γ.ια τις προθεσμίες υποβολής της σχε
τικής δήλωσης εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις του 
προαναφερθέντος εδαφίου.

6. α) Τα συμβούλια των σχολών στις οποίες ιδρύονται 
τα τμήματα του άρθρου 1 παράγραφος 3 του παρόντος εξου
σιοδοτούνται με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου β’, 
να έχουν μεχο; τη συγκρότηση των τμημάτων αυτών όλες

τις αρμοδιότητές τους εκτός από τις αρμοδιότητες του προϊ
σταμένου τμήματος. Με την έναρξη λειτουργίας των τμη
μάτων αυτών ορίζεται με απόφαση του συμβουλίου του 
Τ.Ε.Ι. μετά από πρόταση του συμβουλίου της οικείας σχο
λής-μέλος του Ε.Π. της σχολής ως προϊστάμενος του τμή
ματος.

Για τα τμήματα που ιδρύονται σε παραρτήματα Τ.Ε.Ι., 
οι αρμοδιότητες που δίνονται με το παρόν εδάφιο στα συμ
βούλια της σχολής μεταφέρονται στα συμβούλια του οικείου 
Τ.Ε.Ι.

β) Μετά την ένταξη του Ε.Π σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, στα τμήματα των εδ. 
β', δ και ε της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος διατά
γματος, τα τμήματα αυτά θεωρούνται συγκροτημένα και 
διατηρούν τα ίδια ατομικά και συλλογικά όργανα που υπήρ
χαν πριν την κατάργηση τοιν αντίστοιχων τμημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Σύσταση νέων θέσεων προσωπικού.

Άρθρο 6.
Ίδρυση θέσεων Ε.Π. και Ε.Τ.Π.

1. ’ Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διοικητικών 
αναγκών των τμημάτων που ιδρύονται με το άρθρο 1 παρά
γραφος του παρόντος διατάγματος συνιστώνται οι ακόλουθες 
θέσεις προσωπικού που προσαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις 
του άρθρου 23 του Ν. 1404/83 και κατανέμονται στα Τ.Ε.Ι. 
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ
μάτων.

Θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)
α ) καθηγητών και
β) επίκουρων καθηγητών θέσεις ενιαίες 90
γ) θέσεις καθηγητών εφαρμογών 60

Άρθρο 7.
Σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού.
1. Κλάδος ΑΤ4 ιατρών :

Με βαθμό 6ο - 3ο θέσεις 2
2. Κλάδος ΑΤ5 αναλυτών - 

Προγραμματιστών Η/Υ :
α) Με βαθμό 3ο - 2ο θέσεις 1
β) Με βαθμό 7ο - 4ο θέσεις 4

Σύνολο 5
3. Κλάδος ΑΡ2 λογιστικός : 

α) Με βαθμό 5ο - 4ο θέσεις 2
β) Με βαθμό 9ο - 6ο θέσεις 6

Σύνολο 8
4. Κλάδος ΑΡ7 Αναλυτών - 

Προγραμματιστών Η/Υ : 
α) Με βαθμό 5ο - 4ο θέσεις 1
β ) Με βαθμό 9ο - 4ο θέσεις 4

Σύνολο 5
5. Κλάδος ΜΕ3 δακτυλογράφων : 

α ) Με βαθμό 5ο - 4ο θέσεις 2
β) Με βαθμό 10ο - 6ο θέσεις 8

Σύνολο 10
6. Κλάδος ΜΕ5 χειριστών μηχανημάτων αναπαραγωγής : 
α) Με βαθμό 5ο - 4ο θέσεις 1
β) Με βαθμό 10ο - 6ο έσεις 4

Σύνολο 5
7. Κλάδος ΣΕ1 φυλάκων - επιστατών :

Με βαθμό 12ο - 7ο θέσεις 10
8. Κλάδος ΣΕ2 αποθηκαρίων :

Με βαθμό 12ο - 7ο θέσεις 3
9. Κλάδος ΣΕ3 νυχτοφυλάκων : 

Με βαθμό 12ο - 7ο θέσεις 10
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10. Κλάδος ΣΕ5 καθαριστριών :
Με βαθμό 12ο - 7ο θέσεις 40
Τα προσόντα των αναφερομένων θέσεων κατά κλάδο ορί

ζονται στο Π.Δ. 392/84 (ΦΕΚ 137 τ .Α ').

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανα
θέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 1985

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ 

ΧΡΗ£?«*£ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

01 ΥΠΟ ΥΡΓΟ Ι

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ ΙΑ ! Τ Η !  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η ! ΕΘΝ. Π Α ΙΔΕ ΙΑ Σ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΠ.  - Αθ. Τ εΟ Χ Α Τ ΖΟ Π Ο Υ Λ Ο ε ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

Λ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ  ΤΣΟΒ ΟΛΑΣ

(4)
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ ΙΚ Ο  Δ ΙΑ Τ Α Γ Μ Α  ΥΠ* A P IO . 562

Διορισμός μέλους του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου 
Εκκλησιαστικής Σχολής.

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ

Έχοντας υπόψη :
1. Την από 1.1.1840 διαθήκη του Γεωργίου Ραδιόνωφ 

Ριζάρη, ιδρυτού της Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών, από 
10.1.1840, 25.4.1840 και 1.6.1840 προσθήκες αυτής, τον 
από 5.1.1841 Κωδίκελλο.

2. Το αριθ. 1624/12.5.1841 Β.Δ/γνα αποδοχής των προ
τάσεων του Γεωργίου Ριζάρη για σύσταση Εκκλησιαστικής 
Σχολής.

3. Τα άρθρα 3 και 4 του Π.Δ/τος αρ. 81/17.5.1958 «περί 
Οργανισμού διοικήσεως και διαχειρίσεως της Ριζαρείου 
Εκκλησιαστικής Σχολής».

4. Την Υ.63/20.8.85 απόφαση του Πρωθυπουργού με 
την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στον αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών.

5. Την από 15.5.85 απόφαση του Πολυμελούς Συμβου
λίου του ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.

6. Την 16/28.5.85 γνοιμοδότηση του Συμβουλίου Εθνι
κών Κληροδοτημάτων.

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη
σκευμάτων και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, 
αποφασίζουμε :

Διορίζουμε το Γεώργιο Νουτσόπουλο, καθηγητή του 
Ε.Μ.Π., σαν μέλος του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζα- 
ρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, για την πλήρωση της θέσης 
που κενώθηκε λόγω θανάτου του εκτελεστού (συμβούλου) 
της Σχολής Ιωάν. Σαραλή.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρήσκευμάτων και 
στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη 
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 1985
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
I I
;  ΟΙ ΥΠΟ ΥΡΓΟ Ι

ΕΘΝ. Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ  Κ Μ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΛ. Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

Α Π Ο ΣΤ Ο Λ Ο Ι ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν ΙΚ . ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

(5)
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ ΙΚ Ο  Δ ΙΑ Τ Α Γ Μ Α  Υ Π ’ Α Ρ ΙΘ . 563

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Β.Δ. 509/63 «περί Τε
χνικής Εκμεταλλεύσεως ¿ίένων Μεταφορικών Πολιτι
κών Αεροσκαφών».

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 9 του Ν. 5017/31 «πε

ρί Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ 158/Α /13.6.31), 6) της 
κύρωνε ίσης με το <Ν. 211/47 Σύμβασης «περί Διεθνούς Πο
λιτικής Αεροπορίας (ΦΕΚ 35/Α/28.2.4Τ) και ειδικώτερα 
των άρθρων 37, 38 και 83 δις αυτής, όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 1434/ 84'(ΦΕΚ 54/Α/48.4.84) και γ) την κοι
νή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών 

και Επικοινωνιών ΔΟΝΣ/14233/2.8.85 «Ανάθεση αρμοδιο
τήτων Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυ
πουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 493/Β /85).

2. Την 757/85 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρά
τειας, με πρόταση του Υφυπουργού [Μεταφορών και Επικοι
νωνιών, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Το άρθρο 1 του Β.Δ. 509/63 «περί τεχνικής εκμ.εταλ- 

λεόσεως ξένων μεταφορικών πολιτικών αεροσκαφών» (ΦΕΚ 
1!44/Α/1ί3.|9.83), αντικαθίσταται ως εξής:

«1.1. Οι διατάξεις-του παρόντος εφαρμόζονται υποχρεωτι
κά από κάθε ξένο αεροπορικό μεταφορέα, που έχει εγκριθεί 
σαν τέτοιος από τη χώρα στην οποία έχει την έδρα της επι
χείρησής του .και κατέχει, αρμόδια, «πό αυτήν άδεια τεχνι
κής εκμετάλλευσης μεταφορικών αεροσκαφών για να εκτε- 
λεί, μέσω προς και από Ελλάδα, τακτικές ή έκτακτες, ή 
έκτακτες επί ναυλώσει διεθνείς πτήσες μεταφοράς.

1.2. Η  χρησιμοποίηση κάθε μεταφορικού πολιτικού αερο
σκάφους θα πρέπει να έχει εγκριθεί για το σκοπό αυτό, από 
τη χώρα που χορήγησε την ανωτέρω άδεια να γίνεται σύμ®ωνα 
με τους ειδικούς όρους τεχνικής εκμετάλλευσης που αυτή, 
έχει καθορίσει και εγκρίνει.

1.8. Ως μεταφορά, κατά την έννοια της παραπάνω παρ. 1.
1., νοείται η μεταφορά επιβατών, ταχυδρομείου ή φορτίου».

Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε 
τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 1985
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ Α Ι Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΩ Ν

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟ ΥΣΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ

A iíO  ΤΟ  ΕΘΝΙΚΟ Τ Υ Π Ο ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χίου της Επικράτειας με πρόταση των Τπουργών Προεδρίας της Κυ-
* ------------------------ βέρνησης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ αποφασίζουμε:.

3 4 9 . Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του τμήματος Λο
γιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολο- 
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ............................  1

3 5 0 . Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του τμήματος Στε
λεχών Λογιστηρίου της Ανώτερος Σχολής Στελεχών Επιχει
ρήσεων των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματι
κής Εκπαίδευσης (Κ Α .Τ .Ε .Ε .) .................................................  2

3 5 1 . Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιού
χω ν των τμημάτων α) Νοσηλευτικής, β) Μαιευτικής, γ) Επι
σκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμά
των Υγείας και Πρόνοιας και δ) του τμήματος Διοίκησης μο
νάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικο
νομίας των Τεχνολογοιών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων . . . .  3

3 5 2 . Τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
Π.Δ. 3 8 9 /8 3  «Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης, 
απασχόλησης και αμοιβής Επισκεπτών Καθηγητών στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» (Α 141) και του εδ. β' της

ί παρ. 4  του άρθρου 1 και εδ. β' της παρ. 4  του αρ. 2 του Π.Δ. 
4 7 3 /8 3  «Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης, απασχό
λησης και αμοιβής Εντεταλμένων Επίκουρων Καθηγητών
και Ειδικών Επιστημόνων στα Α.Ε.Ι.» (Α 181).................. ., 4

3 5 3 . Ίδρυση Εργαστηρίου Διδακτικής θετοιών Επιστημών στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπι-

1 στημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονι
σμού.................................. '....................................................................  5

3 5 4 . Ίδρυση ενορίας του Ιερού Ενοριακόύ Ναού Προφήτου Ηλία,
Νεράιδα της Ιερός Μητροπόλεως Λαρίσης και Πλαταμώ- 
νος........................................................................................................... 6

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ~
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜ Α ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3 4 9  (1)

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του τμήματος Λογιστικής της 
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτι
κών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έ χοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του εδ. γ' της παρ. 2  του άρθρου 2 5  του Ν. 1 4 0 4 /  
1 9 8 3  (ΦΕΚ 173).

2 . Την από 1 2 .5 .1 9 8 7  γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνολογι
κής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.).

3 . Την αριθμ. 6 7 8 /1 9 8 8  και 5 6 /1 9 8 9  γνωμοδότηση τού Συμβου-

Άρθρο 1

Πτυχιούχοι Τμήματος Λογιστικής

1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν τα 
ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα:

α) Απασχολούνται σε θέματα λογιστηρίου στον ιδιωτικό τομέα και 
δημόσιο τομέα.

β) Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν, είτε σε λογιστήρια, είτε σε 
τμήματα ή χώρους που έχουν οργανική σχέση με το λογιστήριο σε θέ
ματα:

ι) τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαι
τούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων όπως, βι
βλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων, βιβλίο, αγορών, βιβλίο πωλή- 
σεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κ.λπ.

ιι) τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά 
τα περιουσιακά στοιχεία των Οικονομικών μονάδων καθώς και συνα
φείς λογιστικές καταστάσεις, όπως βιβλίο απογραφών και ισολογισμών 
κ.λπ.

οι) σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση 
και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων συνδεομένων με τα λο
γιστικά βιβλία χειρογράφων ή μηχανογραφημένων.

ιν) τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν 
στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως τιμολογίων, διπλοτύπων εισπράξεως 
κ.λπ. \  ^ -

ν) ενημέρωση καρτελλών. 
νι) καταγραφή περιουσιακών στοιχείων.
νιι) τήρηση βιβλίων και στοιχείων κοστολογίου, βιβλίων και στοι

χείων αποθήκης.
• νιιι) μισθοδοσία.

ιχ) τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

χ )  κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστι
κού συστήματος των οικονομικών μονάδων και

χι) κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το 
λογιστήριο τμήματα, όπως κοστολόγησης, αγορών, προμηθειών κ.λπ.

2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι μετά τη συμπλήρωση πενταετούς συνα
φούς προϋπηρεσίας μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις του κατά νόμο 
υπεύθυνου λογιστή, να ιδρύουν και να λειτουργούν λογιστικά γραφεία, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα οποία παρακολουθούν και ενη- 
μερώνρυν βιβλία των κατηγοριών Α, Β και Γ τυυ Κώδικα Φορολογι
κών Στοιχείων.

3 . Οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να ελέγχουν και να θεωρούν τις 
υποβαλλόμενες από τους υπόχρεους τήρησης Α, Β και Γ κατηγορίας βι
βλίων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, δηλώσεις προς τις αρμό
διες Οικονομικές Εφορίες, όπως δηλώσεις εισοδήματος, Φόρου Προστι
θέμενης Αξίας κ.λπ.
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4. Οι πτυχιούχοι too παραπάνω τμήματος μπορούν να διορίζονται 
στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 2

Η ισχύς αυτού του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημο
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Τπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη 
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 8  Ιουνίου 1 9 8 9

' Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
i ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

'  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

--------♦-------
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜ Α ΥΠ ’ ΑΡΙΘ. 3 5 0  (2)

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του τμήματος Στελεχών Λο
γιστηρίου της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων των Κέ
ντρων Ανώτερος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως 
(Κ.Α.Τ.Ε.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4  του άρθρου 3 7  του Ν. 1 4 0 4 /1 9 8 3  

(ΦΕΚ 173), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51  
του Ν. 5 7 6 /1 9 7 7  (ΦΕΚ 102) και τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 2  του Ν. 2 9 8 /1 9 7 6  (ΦΕΚ 89).

2 . Την από 1 3 .2 .1 9 8 7  γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνολογι
κής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.).

3 . Την αριθμ. 6 7 6 /1 9 8 8  και 6 0 /1 9 8 9  γνωμοδότηση του Συμβου
λίου της Επικράτειας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυ
βέρνησης, Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο 

Στελέχη Λογιστηρίου

1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Στελεχών Λογιστηρίου της Ανωτέ
ρας Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής 
κοκ Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) και των ισοτίμων 
σχολών έχουν τα ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα:

1. Απασχολούνται σε θέματα λογιστηρίου στον ιδιωτικό τομέα, στο 
δημόσιο τομέα.

2 . Ειδικότερα απασχολούνται, είτε σε λογιστήρια, είτε σε τμήματα ή 
χώρους που έχουν οργανική σχέση με το λογιστήριο σε θέματα:

α) τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαι
τούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων όπως, βι
βλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων, βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλή- 
σεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου,

β) τήρησης λογιστικών βιβλίων, στα οποία καταχωρούνται περιο
δικά τα περιουσιακά στοιχεία των οικονομικών μονάδων, όπως βιβλίο 
απογραφών και ισολογισμών και συναφών λογιστικών καταστά- 
σεων,

γ) σύνταξης καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανά
λυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων συνδεομένων με 
τα λογιστικά βιβλία, χειρογράφων ή μηχανογραφημένων,

δ) τήρησης και έκδοσης στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο 
όπως, τιμολογίων, διπλοτύπων εισπράξεων, εξωλογιστικού ημερολο
γίου, ημερησίων καταστάσεων συναλλακτικών πράξεων, 

ε) ενημέρωσης καρτελλών, 
στ) απογραφής περιουσιακών στοιχείων,
ζ) τήρησης βιβλίων κοκ στοιχείων κοστολογίου, βιβλίων και στοι

χείων αποθήκης, 
η) μισθοδοσίας,
θ) τήρησης διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
ι) κατεύθυνσης και παρακολούθησης της εφαρμογής του όλου Χογι-

στικού συστήματος των οικονομικών μονάδων κοκ
ια) κατεύθυνσης και παροοιολούθησης των εργασιών σε συναφή με το 

λογιστήριο τμήματα και ιδίως κοστολόγησης, αγορών, προμηθειών.
3. Ασκούν καθήκοντα του κατά νόμο υπεύθυνου λογιστή μετά τη συ

μπλήρωση πενταετούς προϋπηρεσίας σε λογιστικοοικονομικούς κλά
δους του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

4. Με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου ιδρύουν και 
λειτουργούν λογιστικά γραφεία στα οποία παρακολουθούν κοκ ενημερώ- 

‘νουν βιβλία των κατηγοριών Α και Β του Κώδικα Φορολογικών Στοι
χείων.

5. Ελέγχουν καε θεωρούν τις υποβαλλόμενες από τους υπόχρεους τή
ρησης Α και Β κατηγορίας βιβλίων του Κώδικα Φορολογικών Στοι
χείων δήλώσεις προς τις αρμόδιες Οικονομικές Εφορίες, κυρίως δηλώ
σεις εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

6. Απασχολούνται στην εκπαίδευση κοκ κατάρτιση, σύμφωνα με την 
κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

Η ισχύς αυτού του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημο
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Τπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε ττ 
δημοσίευση και εκτέλεση του ποφάντος διατάγματος.

Αθήνα, 8  Ιουνίου 1 9 8 9

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

----------♦---------

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜ Α ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 351 (3
Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των τμη 

μάτων α) Νοσηλευτικής, β) Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επισκε 
πτριών Τγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας κα 
δ) του τμήματος Διοίκησης μονάδων Τγείας και Πρόνοιας της Σχο 
λής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικά) 
Ιδρυμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδ .γ τ η ςπ α ρ . 2 του άρθρου 2 5  του Ν. 1 4 0 4 /8 1  

(ΦΕΚ 1 7 3 /2 4 .1 1 .8 3  τ.Α").
2 . Την από 8 / 2 .9 .8 7  γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνολογική 

Εκπαίδευσης.
3 . Την αρ. 6 7 4 /1 9 8 8  και 6 1 / 1 9 8 9  γνωμοδότηση του Συμβούλιο 

της Επικράτειας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνη 
σης, Τγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παι 
δείας και θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επαγγελματικά δικαιώματα 
Πτυχιούχων του τμήματος Νοσηλευτικής 

της Σχολής Επαγγελμάτων Τγείας και Πρόνοιας

. 1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγε) 
μάτων Τγείας και. Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρι 
μάτων που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Νοσηλευτής Νοσηλεύτρια 
(παρ.'2, άρθρο 5  του Ν. 1 5 7 9 /8 5 )  αποκτούν ειδικές επιστημονικές κο 
τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της γενικής νοσηλευτικής φροντίδα: 
ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικών φροντίδων.

2 . Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη νε 
σηλευτικών μονάδων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοο 
πασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων κι 
ειδικότερα με τα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες.

2 .1 . Νοσηλευτικές πράξεις που γίνονται με δική τους απόφαση κι 
ευθύνη εκτέλεσης προς κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψι 
χοκοινωνική οντότητα, στους τομείς υγιεινής, του ίδιου και του περί 
βάλλοντός του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών λειτουρ 
γιών, διατήρησης ισοζυγίων του.

2 .1 .1 . Παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας ο
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κλινήρεις αρρώστους, όλων των ηλικιών, που πάσχουν από διάφορα νο
σήματα.

2 .1 .2 .  Λήψη νοσηλευτικών μέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και 
ύπνου.

2 .1 .3 . Λήψη μέτρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μα
κροχρόνια κατάκλιση. .

2 .1 .4 . Κάλυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας.
2 .1 .5 .  Υποβοήθηση και φροντίδα λειτουργιών απέκκρισης εντέρου 

και ουροδόχου κύστης.
2 .1 .6 .  Λήψη νοσηλευτικών μέτρων για παραγωγή αναπνευστικής 

λειτουργίας.
2 .1 .7 .  Στενή παρακολούθηση αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση 

δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα 
θεραπευτικά σχήματα.

2 .1 .8 . Λήψη μέτρων για πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο παροχής 
νοσηλευτικής φροντίδας.

2 .1 .9 . Απομόνωση και δήλωση αρρώστου με λοιμώδες νόσημα.
2 .1 .1 0 . Προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου και με

ταθανάτια φροντίδα του αρρώστου, στο θάλαμο και υποστήριξη της οι
κογένειας.

2 .1 .1 1 . Σίτιση αρρώστου με'όλους τους τρόπους
2 .1 .1 2 . Εφαρμογή φυσικών μέσων για πρόκληση υποθερμίας και 

επισπαστικών.
2 .1 .1 3 . Πληροφόρηση του αρρώστου και των οικείων του σε θέματα 

που αφορούν
-  τη λειτουργία του νοσοκομείου
-  τη νομοθεσία τών υπηρεσιών υγείας'
-  την εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγω γή
2 .1 .1 4 . Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο με σκοπό 

την αυτοφροντίδα.
2 .1 .1 5 . Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώ

στου με σκοπό την συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι.
2 .1 .1 6 . Φροντίδα και υποστήριξη αρρώστου και περιβάλλοντος όταν 

υπάρχει χρόνιο ή ανίατό νόσημα.
2 .1 .1 7 . Βοήθεια στην επικοινωνία μεταξύ αρρώστου, οικογένειας, 

γιατρού, προσωπικού του νοσοκομείου άλλων κοινωνικών και κοινοτι
κών ιδρυμάτων' και

2 .1.18.,Δ ιενέργεια  γραπτής και προφορικής ενημερωτικής επικοι
νω νίας^« τα μέλη της υγειονομικής ομάδας και άλλους συναφείς Οργα
νισμούς. '
,^2ΛΛ9.  Συνεργασία στο συντονισμό των ενεργειών για την πρόληψη, 

'θεραπεία και αποκατάσταση.
2 .2 . Πράξεις σε απουσία γιατρού: .
2 .2 .1 , Εφαρμογή πρωτοκόλλου επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή 

μονάδες όπου δεν είναι σπάνια προβλεπτά οξέα συμβάντα.
2 .2 .2 . Εφαρμογή πρώτων βοηθειών.
2 .3 . Πράξεις μετά από γνωμάτευση γιατρού και εκτέλεση από τον 

νοσηλευτή.
Ο νοσηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής 

εμπειρίας να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πράξεις κατ’ εφαρμογή του 
θεραπευτικού προγράμματος:

2 .3 .1 . Μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων που εμπίπτουν στις αρμο
διότητες του νοσηλευτή.

2 .3 .2 . Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς.
2 .3 .3 . Χορήγηση οξυγόνου με όλους τους τρόπους.
2 .3 .4 . Πλήρης παρεντερική θρέψη.
2 .3 .5 . θεραπευτικά λουτρά. ,·-·»··;.·
2 .3 .6 . Βρογχική παροχέτευση εκκρίσεων.
3. Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα να:
3 .1 . Συμμετέχουν σε περίπτωση θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών 

στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημά
των.

3 .2 . Συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων του συστή-' 
ματος υγείας για τον καθορισμό της πολιτικής υγείας.

3 .3 . Καλύπτουν όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετι
κής με τον τομέα της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με την κάθε φορά 
ισχύουσα νομοθεσία.

3 .4 . Καθορίζουν τα κριτήρια της νοσηλευτικής φροντίδας σε όλα τα 
πλαίσια της νοσηλευτικής άσκησης.

3 .5 . Ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανί
ζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολο

γίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.
3 .6 . Καλύπτουν τομείς νοσηλευτικών ειδικοτήτων, ελλείψει ειδικών 

νοσηλευτών αφού εκπαιδευτούν με ταχύρρυθμα προγράμματα.
4. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος απασχολούνται στην 

νοσηλευτική εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθε
σία.

Ακόμη έχουν το δικαίωμα να επισημαίνουν προβλήματα για έρευνα ή 
μελέτη και να τις διεξαγάγουν με σκοπό την προαγωγή της νοσηλευτι
κής επιστήμης και μεθοδολογίας.

5. Οι παραπάνω πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των 
παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση 
άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρε
σίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

'Αρθρο 2

Επαγγελματικά δικαιώματα 
Πτυχιούχοι του τμήματος Μαιευτικής 

της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμά
των Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά
των Τ.Ε.Ι. με βάση -ας εξειδικευμένες επιστημονικές και πρακτικές 
(κλινικές) γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργα
σία με ά>λους επιστήμονες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυ
τοαπασχολούμενοι με την εφαρμογή της Νοσηλευτικής φροντίδας της 
εγκύου, επιτόκου, λεχώνας και νεογνού, της Γυναικολογικής αρρώστου 
καθώς επίσης, την οργάνωση και εφαρμογή του οικογενειακού προ
γραμματισμού και υγειονολογικής εκπαίδευσης ατόμων ή ομάδων σε 
θέματα της ειδικότητας της/του.

2 . Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν τα εξής καθήκοντα και δραστηριό
τητες. *'

2 .1 . ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
2 .1 .1 . Εκτέλεση φαρμακευτικής αγωγής κατόπιν ιατρικής οδηγίας 

και παρασκευή παρεντερικών διαλυμάτων (από το στόμα, ορθό, κόλπο, 
ενέσεις υποδόριες, ενδομυϊκές, ενδοδερμικές, ενδοφλέβιες).

2 .1 . Καθετηριασμός ουροδόχου'κύστης.’'
2 .1 .3 . Τοποθέτηση καθετήρα LEVAIN κατόπιν ιατρικής οδη

γίας.
2 .1 .4 . Περιποίηση τραύματος και χειρουργικών τομών σε περιπτώ

σεις ανάγκης.
2 .1 .5 . Συρραφή μικροτραυμάτων σε περίπτωση ανάγκης.
2 .1 .6 . Λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις.
2 .1 .7 . Λήψη επιχρισμάτων για έγκαιρη διάγνωση του G.a των γεν- 

νητικών (PAP TEST) και κολπικού εκκρίματος για μικροβιολογική 
εξέταση.

. 2 .1 .8 . Προετοιμασία και αποστείρωση εργαλείων και· υγειονομικού 
υλικού. >

2 .1 .9 . Εξέταση ούρων εγκύου γυναίκας για την εξακρίβωση σακχά- 
ρου οξόνης και λευκώματος κατά την εξέταση.

2 .1 .1 0 . Λήψη και καταγραφή μαιευτικού ιστορικού.
2 .1 .1 1 . Παροχή ολοκληρωμένης Νοσηλευτικής φροντίδας της 

εγκύου επιτόκου, λεχώνας και νεογέννητου, στο Νοσοκομείο και στο 
σπίτι σύμφωνα" με καθηκοντολόγο.

2 .1 .1 2 . Τήρηση απαραίτητων εγγράφων, διαγραμμάτων, μη
τρώων, ιστορικών και αρχείων και με χρήση σύγχρονης τεχνολο- 
γίας.

2 .1 .1 3 . Συνταγογράφηση φαρμάκων, Βιταμίνη, Σίδηρο, Σπασμολυ- 
τικά, Πεθοδίνη, Μητροσυσταλτικά, Μητροσυσπαστικά και τοπικά αναι
σθητικά.

2 .1 .1 4 . Σωστή πληροφόρηση, παροχή οδηγιών σε θέματα οικογε
νειακού πρόγραμματισμού και εφαρμογή καθορισμένων μεθόδων αντι
σύλληψης.

2 .1 .1 5 . Ενημέρωση της οικογένειας σε θέματα της αρμοδιότητάς 
τούς.

2 .1 .1 6 . Εκτέλεση γραπτών οδηγιών που έχει ορισθεί από το γιατρό.
2 .1 .1 7 . Λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταστολή των ενδσνο- 

σοκομειακών λοιμώξεων.
2 .1 .1 8 . Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης (δήλωση) σε περίπτωση 

εκτέλεσης τοκετού από την ίδια.
2 .2 . ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
2 .2 .1 . Κατά την εγκυμοσύνη.
2 .2 .1 .1 . Διάγνωση της εγκυμοσύνης και κλινική παρακολούθηση
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της φυσιολογικής εγκυμοσύνης.
2 .2 .1 .2 . Έγγραφή ή συμβουλευτική παροχή οδηγιών για τις απα

ραίτητες εργαστηριακές εξετάσες με σκοπό την όσο γίνεται έγκαιρη 
διάγνωση κάθε εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου και τη μεταφορά στα ει
δικά κέντρα ή κλήση του γιατρού.

2 .2 .  Ι .3 .  Παροχή οδηγιών στον τομέα της υγιεινής και της διατρο- 
φής.

2 .2 .1 .4 . Κατάρτιση προγράμματος προετοιμασίας γονέων για το 
μελλοντικό τους ρόλο και εξασφάλιση πλήρους προετοιμασίας για τον 
φυσικό τοκετό (ψυχοπροφυλακτική). '

2 .2 .2 . Κατά τον τοκετό
2 .2 .2 .1 . Παρακολούθηση, φροντίδα, προετοιμασία και βοήθεια της 

επιτόκου κατά τον τοκετό.
2 .2 .2 .2 . Έ λεγχο της κατάστασης του εμβρύου και της λειτουργίας 

της μήτρας με όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (MONITORS κ.τ,λ.) 
κατόπιν ιατρικής οδηγίας.

2 .2 .2 .3 . Εκτέλεση φυσιολογικού τοκετού περιναιοτομίας μετά από · 
τοπική αναισθησία και συρραφή περιεναίου, όπου χρειάζεται και μέχρι 
ρήξεως II βαθμού.

2 .2 .2 .4 . Εκτέλεση τοκετού επί ιαχιακής προβολής σε περίπτωση 
ανάγκης και απουσίας Μαιευτήρος.

2 .2 .2 .5 . Έγκαιρη διάγνωση παθολογικών συμπτωμάτων στην επί
τοκο και το έμβρυο που απαιτούν παρέμβαση γιατρού και συνεργασία με 
το γιατρό σε περίπτωση μαιευτικής επέμβασης.

2 .2 .2 .6 . Λήψη απαραίτητων και επειγόντων μέτρων που επιβάλλο
νται σε απουσία γιατρού, όπως είναι (δακτυλική αποκόλληση πλακού
ντα και επισκόπηση μήτρας),

2 .2 .2 .7 . Επισκόπηση τραχήλου κόλπου.
2 .2 .3 . Κατά τη λοχεία.
2 .2 .3 .1 . Παρακολούθηση και νοσηλευτική φροντίδα λεχώνας στο 

Νοσοκομείο και στο σπίτι μέχρι 6  βδομάδες.
2 .2 .3 .2 · Παρακολούθηση και νοσηλευτική φροντίδα του νεογέννητου 

μέχρι την 28η  μέρα.
2 .2 .3 .3 . Παροχή βοήθειας και καθοδήγησης για την εγκατάσταση 

και διατηρήση του μητρικού θηλασμού.
2 .2 .3 .4 . Παροχή οδηγιών για την τεχνητή διατροφή όπου χρειάζε

ται.
2 .2 .3 .5 . Φροντίδα του νεογέννητου αμέσως μετά τον τοκετό, λήψη 

όλων των μέτρων που επιβάλλονται σε περίπτωση ανάγκης.
2 .2 .3 .6 . Σε περίπτωση προώρου ή προβληματικού νεογέννητου ανα

λαμβάνει τη μεταφορά του στην κατάλληλη μονάδα.
2 .2 .3 .7 . Προετοιμασία για την υποδοχή προώρου ή προβληματικού 

νεογνού και νοσηλευτική φροντίδα αυτού στις Νοσηλευτικές μονάδες.
3. Οι πτνχιούχοι του τμήματος μαιευτικής έχουν τομείς απασχόλη

σης στους παρακάτω τομείς εργασίας:

Τομείς εργασίας

3 .1 . Πρωτοβάθμια φροντίδα: Κέντρα Τγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, 
Αγροτικά Ιατρέ«*, Υγειονομικοί Σταθμοί, Μαιευτικά -  Γυναικολογικά 
Ιατρεία ΙΚΑ, ΠΙΚΙΊΑ και άλλων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανι
σμών, στο Εθνικό Κέντρο άμεσης βοήθειας (ΕΚΑΒ) στις μονάδες μετα
φοράς επειγόντων μαιευτικών, γυν/κώ ν και νεογνικών περιστατικών, 
κέντρα και τμήματα οικογενειακού προγραμματισμού.

3 .2 . Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα σε Γενικά και Ειδικά 
Νοσοκομεία. Μαιευτικά τμήματα (Αίθουσα τοκετών, εξωτερικά μαιευ
τικά τμήματα, Ιατρεία, τμήματα λεχώνων, φυσιολογικών νεογνών 1ου 
επιπέδου νοσηλείας, προγεννητικού ελέγχου, μονάδες εγκυμοσύνης 
υψηλού κινδύνου, εντατικής νοσηλείας νεογνών) Γ υναικολογικά τμή
ματα, Γυναικολογική ογκολογία, εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία, 
Χειρουργεία, Μαιευτικά -  Γ υναικολογικά στείρωσης, Κέντρα μαστού, 
Κέντρα ανίχνευσης καρκίνου γεννητικών οργάνων.

4 . Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούντο« στην εκπαίδευση 
σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

Μπορούν επίσης να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιε
ραρχίας της σχετικής με τον τομέα ειδικότητάς τους σύμφωνα με την 
κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

5. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Μαιευτικής μπορούν να ασκήσουν 
ελεύθερο επάγγελ^ια, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν επί 2 /ετία  ασκή
σει τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με το οιντικείμενο εκπαίδευσης σε 
Νοσοκομεία ή άλλο Ίδρυμα υγείος αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό

και μετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Υγείος Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άρθρο 3

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων 
του τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείος

1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών 
Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας κα« Πρόνοιας των Τεχνολο
γικών Εκπααδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τ ς  εξειδικευμένες επιστημο
νικές και τεχνικές γνώ σες τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε 
συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της Υγείας και των Κοι
νωνικών Υπηρεσιών με το σχεδ«*σμό ανάπτυξη -  εφαρμογή και αξιολό
γηση παροχής όλων των Υπηρεσιών πρωτοβάθμιος φροντίδας υγείας 
και περίθαλψης.

Η αναφορά αυτή σε θέματα υγείας προϋποθέτει κο« συνεπάγεται την 
επικέντρωση σ τς  πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας κο« σ τ ς  φροντίδες 
αποκατάστασης με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχο
λείο, στο χώρο δουλειάς και γενικότερα στην κοινότητα, συμπεριλαμβα
νομένων και νοσηλευτικών υπηρεσιών, συντονιστικού ή προγραμματι
κού χαρακτήρα με εξαίρεση ιατρικές πράξες που προϋποθέτουν την πα
ρέμβαση γιατρού.

Ασκούν έργο οτγωγής υγείος, συμβουλευτικής υγείος και εν γένει 
φροντίδας υγείας.

2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαάωμα απασχόλησης είτε ως 
στελέχη του.Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα.

Συγκεκριμένα οι Επισκέπτες Επισκέπτριες υγείας δραατηριοποιού- 
νται σ τς παροικάτω Υπηρεσίες:

Μονάδες και κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης 
Νομαρχιών -  Ψυχικής Υγιεινής -  Υγιεινής της Εργασίας -  Νοσοκο
μείων — Αποκατάστασης Μονάδων Μέριμνας τρίτης ηλικίας και γενικά 
σ’ όλες τ ς  μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείος και περίθολψης του 
Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκη- 
σης.

Υπουργείο Υγείας, Πρόνο«*ς και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Διευθύν- 
σ ες  Υγιεινής Νομαρχιών, Κέντρα Υγείας, Αγροτικά Ιατρείο^ Ιατροκοι- 
νωνικά Κέντρα ΠΙΚΠΑ, Κέντρα μάνας και παιδιού ίΚΑ, τμήματα 
Υγιεινής και Πρόνοιας Ι.Κ .Α., Κέντρα Οικογενειοοιού Προγραμματι
σμού, κέντρα σχολικής υγιεινής, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

Ιατροκοινωνική Υπηρεσία Νοσοκομείου, Εξωτερικά Ιατρεία, διαβη- 
τολογικά Κέντρα, αντιφυματικά Κέντρα, Κέντρα αιμοδοσίας, ογκολο- 
γικά ιατρεία, υπηρεσία ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων επαγγελματική 
υγιεινή Νοσοκομείων, Ιατρεία κα« Κέντρα που ποφέχουν (Π.Φ.Υ.) 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όλων των Ιατρικών τομέων του Νοσο
κομείου.

Κέντρα κοινοτικής ψυχικής υγιεινής, μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, 
εξωτερικά ιατρεία ψυχιατρικών νοσοκομείων, ιατροπαιδαγωγικά κέ
ντρα, κέντρα προστασίας τοξικομανίας και αλκοολισμού.

Υπηρεσίες υγιεινής της εργασίας, Ιατρεία βιομηχανιών, εργοστα
σίων, ιατρεία ασφαλιστικών ταμείων και φορέων.

Κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, διευθύνσες (χναπήρων και ασφα
λιστικών φορέων, κέντρα χρσνίως πασχόντων.

Υπηρεσίες μέριμνας για την τρίτη ηλικία, Κέντρα Ανοικτής Προστα
σίας Ηλικιωμένων, Ιδρύματα περίθαλψης Υπερηλίκων.

3 . Οι παραπάνω πτυχιούχοι απασχολούντο« με τα εξής αιντικείμενα:
3 .1 . Σχεδιασμό και εφαφμογή προγραμμάτων Α γω γής Υγείας μ* 

βάση τ ς  κατευθύνσες των αρμοδίων Υπηρεσιών και οργάνων σε άτομα 
και ομάδες.

3 .2 . Ανίχνευση, μελέτη και αξιολόγηση των αναγκών υγείας του 
κάθε πληθυσμού και ιδιαύτερα των ευπαθών ομάδων και παφαπομπή με 
ευθύνη τους σ τς  ανάλογες υπηρεσίες διευκολύνοντας διαδικασίες προ
σβολής. <·

3 .3 . Συμβολή στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση της 
πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. Στα πλαίσια 
αυτά διενεργούν με ευθύνη τους προσυμπτωματικό έλεγχο (SCREEN
ING TEST)p* σκοπό την έγκο«ρη διάγνωση νοσημάτων (δευτερογενή 
πρόληψη) σ τς  πρωτοβάθμιες υπηρεσίες φροντίδος υγείας, στα σχολεία, 
στους χώρους δουλειάς και ειδικότερα διενεργούν σωματομετρήσες, 
δοκιμασίες οπτικής οξύτητας, ακουστικής οξύτητας, ζωτικής σπειρομέ- 
τρησης και έλεγχο σκελετικών διαταραιχών αρτηριακής πίεσης, στομα
τικής και ατομικής υγιεινής.

3 .4 . Εφαρμογή χειρισμών κοινοτικής παρέμβασης για την επλογή  
των κοινοτικών φορέων και τον προσδιορισμό του τρόπου συμμετοχής
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τους σε προγράμματα αγω γής υγείας και γενικότερα προστασίας της 
υγείας τους.

3 .5 . Πραγματοποίηση επισκέψεων στο σπίτι για συμβουλευτική 
υγείας σε ομάδες υψηλού κινδύνου για γενετικά, κοινωνικά νοσήματα 
και νοσήματα φθοράς (καρκίνο, καρδιοπάθειες, ατυχήματα, φυματί
ωση, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, διαβήτη, αλκοολισμό, τοξι
κομανία) και σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ηλικιωμένους, έγκυες, 
βρέφη' καί παιδιά.

3  .6 . Διενέργεια ανιχνευτικών δοκιμασιών για την εκτίμηση της εξέ
λιξης βρεφών και παιδιών.

3 .7 . Διενέργεια με δική τους ευθύνη δερμοαντιδράσεων και εμβολια
σμών.

3 .8 . Οργάνωση ομάδων για αυτοφροντίδα και αυτοβοήθεια σε θέ
ματα υγείας.

3 .9 . Διενέργεια σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες επί τόπου 
επιδημιολογικών και ιατροκοινωνικών ερευνών στα λοιμώδη και κοι
νωνικά νοσήματα, καθώς και στα ατυχήματα, παραπομπή αρμοδίως 
και αναλόγως και εφαρμογή μέτρων πρόληψης διασποράς λοιμωδών 
νοσημάτων στο σπίτι, στο σχολείο, στο νοσοκομείο, στον τόπο δουλειάς, 
σε κοινοτικά καταστήματα και μονάδες υγείας.

3 .1 0 . Συμμετοχή σε προγράμματα διαχρονικής παρακολούθησης 
(FO LLO W -UP).

3 .1 1 . Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγραμματισμού και χαρα
κτήρα των κέντρων υγείας και κέντρων οικογενειακού προγραμματι
σμού στην αγω γή υγείας προς το κοινό που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
τους.

3 .1 2 . Άσκηση συμβουλευτικής υγείας και αγωγή υγείας σε θέματα 
οικογενειακού προγραμματισμού εκτρώσεων και σεξουαλικώς μεταδι- 
δομένων νοσημάτων σε κέντρα υγείας, κέντρα οικογενειακού προγραμ
ματισμού, ιδιωτικές κλινικές, σχολεία.
, 3 .1 3 . Επιμέλεια για τη σωστή εφαρμογή υγειονομικών μέτρων και 

κανονισμών, για να είναι δυνατή η πραγμάτωση των δικαιωμάτων των 
χρηστών υπηρεσιών υγείας και των δικαιωμάτων των ασθενών στην 
κλινική και μετακλινική τους φάση.

3 .1 4 . Συμμετοχή στην ομάδα υγείας για γενετική καθοδήγηση.
3 .1 5 . Άσκηση σχολικής υγιεινής σε συνεργασία με τον υπεύθυνο για

τρό.
3 .1 6 . Συμμετοχή σε προγράμματα προστασίας και προαγωγής της 

υγείας των φυματικών, των διαβητικών, των καρκινοπαθών πολυμε- 
ταγγιζομένων και χρονίως πααχόντων, των εξωτερικών ιατρείων όλων 
των ιατρικών τομέων.

3 .1 7 . Άσκηση κοινοτικής νοσηλευτικής. Υποστήριξη νοσηλευτική 
των υπηρεσιών και των ιατρείων του τομέα κοινωνικής ιατρικής.

3 .1 8 . Διερεύνηση των οικογενειακών συνθηκών για τη δυνατότητα 
και τον προγραμματισμό της νοσηλείας στο σπίτι.

3 .1 9 . Σύνδεση της οικογένειας με το νοσηλευτικό ίδρυμα. Παροχή 
νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι ή εκπαίδευση ικανών μελών της οικο
γένειας για το σκοπό αυτό.

3 .2 0 . Βοήθεια στον ασθενή για να μπορέσει να αποδεχθεί τη νόσο 
του, εκπαίδευση, φροντίδα και αυτοεξυπηρέτηση, παροχή οδηγιών για 
την προφύλαξη των υγιών μελών της οικογένειας.

3 .2 1 . Διερεύνηση των υγεινομικών αναγκών των ασθενών που νοση
λεύονται στο σπίτι και έχουν την ευθύνη για την κάλυψη των ενδεδειγμέ- 
υων και εξιδικευμένων μέσων χρήσης νοσηλευτικής φροντίδας, υγιεινής 
και αποκατάστασης.

3 .2 2 . Οργάνωση προγραμμάτων για εθελοντική αιμοδοσία στο νο
σοκομείο, στην κοινότητα, σε χώρους εργασίας.

Συμμετοχή σε προγράμματα αιμοδοσίας και προγράμματα για δω
ρητές σώματος.

3 .2 3 . Έ λεγχος της κατάστασης του ψυχικά αρρώστου (στο σπίτι και 
στο κέντρο ή τη μονάδα) από πλευράς συμμόρφωσης στη φαρμακευτική 
αγω γή και της ενδεχόμενης εμφάνισης παρενεργειών της.

Συνεργασία με τον ψυχίατρο και την οικογένεια του αρρώστου πάνω  
από κάθε ψυχοφαρμακευτικό σχήμα.

3 .2 4 . Έ λεγχος για τη σωστή διατροφή και τις συνθήκες διαβίωσης 
του ψυχικά αρρώστου από πλευράς καθαριότητας (ατομικής, των χώ 
ρων διαμονής) καταλληλότητας τους από πλευράς αερισμού, φωτεινό- 
τητας κ.λπ.

3 .2 5 . Συνεργασία και σύνδεση του προσωπικού των διαφόρων υπη
ρεσιών του συστήματος ψυχικής υγείας τις οποίες πιθανόν να χρησιμο
ποιεί ο άρρωστος π .χ . τις υπηρεσίες του προστατευόμενου εργαστηρίου 
του μετανοσοκομειακού ξενώνα* του τμήματος ενδονοσοκομειακής νο

σηλείας και του νοσοκομείου ημέρας.

Συμμετοχή των Επισκεπτών Επισκεπτριών υγείας στον προγραμμα
τισμό της αποκατάστασης του ψυχικά πάσχοντος και επανατροφοδό- 
τηση του προσωπικού με πληροφορίες σχετικά με την πορεία του αρρώ
στου.

3 .2 6 . Υπευθυνότητα στη διακίνηση των φαρμάκων του φαρμακείου 
του Κ.Κ.Ψ.Υ. (Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής), συμμετοχή 
στην τήρηση του μητρώου των πελατών καθώς και στην τήρηση δεδο
μένων και στατιστικών στοιχείων. Επίσης συμμετοχή στην κατά και
ρούς αξιολόγηση της δουλειάς των μελών Κ.Κ.Ψ.Υ.

3 .2 7 . Συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τους φορείς και τις οργανώ
σεις στα προγράμματα κοινοτικής παρέμβασης και την επιτροπή ψυχι
κής υγείας, όπου γίνεται ο συνδυασμός του γνωστικού αντικειμένου με 
την εξειδίκευση στην ψυχική υγεία π .χ. ανάπτυξη ομάδων κατοίκων με 
εκπαιδευτικό στόχο, θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας (π.χ. κάπνισμα και 
υγεία, ατομική καθαριότητα, πρόληψη του καρκίνου, οικογενειακός 
προγραμματισμός, αντισύλληψη κ.λπ.).

3 .2 8 . Συμμετοχή στα προγράμματα ανίχνευσης «περιπτώσεων».

3 .2 9 . Συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα των Κέντρων Κοι
νοτικής Ψυχικής Υγιεινής.

3 .3 0 . Παροχή Α' Βοηθειών σης υπηρεσίες επαγγελματικής υγιει
νής, συμμετοχή σε προγράμματα ειδικών προληπτικών εξετάσεων σε ει
δικές ομάδες εργαζομένων, προσυμπτωματικών ελέγχων, προγραμμά
των διαλογής.

Συμμετοχή στις μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων, θόρυβο, κλίμα, 
υγρασία, αέρια κ.λπ.

Πραγματοποίηση κατ’ οίκον επισκέψεων στις οικογένειες των εργα
ζομένων για θέματα υγείας σε ανάλογες περιπτώσεις.

3 .3 1 . Καθοδήγηση των αναπήρων για φυσική αποκατάσταση και 
συμβολή από πλευράς κοινωνικής νοσηλευτικής στην επαγγελματική 
και κοινωνική αποκατάσταση. Εκτίμηση σε αποκαταστατικά μέσα.

3 .3 2 . Διδασκαλία στους ανάπηρους για χρησιμοποίησή των μέσων, 
για αυτοφροντίδα και αυτοεξυπηρέτηση."' '

3 .3 3 . Σύνδεση των κέντρων αποκατάστασης και των οικογενειών 
των αναπήρων.

3 .3 4 . Αξιολόγηση των περιστατικών αναπηρίας που έχουν ανάγκη 
να υποβληθούν σε κλειστό πρόγραμμα αποκατάστασης.

3 .3 5 . Παροχή οδηγιών στους ανάπηρους και τους οικείους τους j ia  
την ορθή τοποθέτηση στο κρεββάτι και τα αμαξίδια, για πρόληψη παρα
μορφώσεων και συρικνώσεων.

3 .3 6 . Παροχή νοσηλευτικής φροντίδας γτα την πρόληψη ·:αι θερα
πεία των κατακλίσεων των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο σπίτι ή στη 
μονάδα αποκατάστασης.

3 .3 7 . Εκπαίδευση των παραπληγικών και τετραπληγικών για τον 
έλεγχο των ορθοκυστικών διαταραχών στο σπίτι ή στη μονάδα αποκα
τάστασης.

3 .3 8 . Διδασκαλία στις οικογένειες των υπερηλίκων για μεταβολές 
βιολογικές στο γήρας, γτα να κατανοήσουν τη συμπεριφορά τους.

3 .3 9 . Υποστήριξη της οικογένειας στη μέριμνα για τη συστηματική 
περιοδική ιατρική παρακολούθηση των υπερηλίκων και εξασφάλιση 
ανάλογων προσβάσεων.

3 .4 0 . Ενέργεια συνδέσμου μεταξύ του νοσηλευόμενου υπερήλικα, 
της οικογένειας του και του ιδρύματος.

Εφ’ όσον ο πάσχων υπερήλικας παραμείνει στο σπίτι συμβουλεύει τον 
ίδιο και την οικογένειά του για τη νοσηλευτική φροντίδα,.την υγιεινή -  
διαιτητικήκαι φαρμακευτική αγωγή του υπερήλικα και την προφύλαξη 
των οικείων. , -

4 . Οι πτυχιούχοι του τμήματος συμμετέχουν στην εκπαίδευση και σέ 
όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης ισαν εκπαιδευτικός και σαν εκπαι
δευτής Αγωγής Υγείας με ανάλογα γτα τήν κάθε θέση προσόντα και 
σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Συμμετέχει επίσης σε 
ερευνητικά προγράμματα της ειδικότητάς του.

5. Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το 
φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδι
κότητας τους σύμφωύα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

6 . Οι παραπάνω πτυχιούχοι ασκούν το  επάγγελμα στο πλαίσιο των 
παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση
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άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρε
σίες Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άρθρο 4

Επαγγελματικά δικαιώματα
Πτυχιούχων του τμήματος Διοίκησης μονάδων Υγείας και 

Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης μονάδων Υγείας και Πρό
νοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαι
δευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τε
χνικές γνώσεις τους ασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα, είτε 
σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρ
μογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη διοίκηση μονάδων υγείας και 
πρόνοιας.

2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, ως στε
λέχη μονάδων υγείας και πρόνοιας, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματος τους ασκούν τις παρα
κάτω δραστηριότητες:

2 .1 . Άσκηση διοικητικών καθηκόντων σε διοικητικές και επιτελικές 
υπηρεσίες μονάδων υγείας και πρόνοιας.

2 .2 . Άσκηση εποπτείας και διοίκησης προσωπικού μονάδων υγείας 
και πρόνοιας, εκτός του νοσοκομειακού προσωπικού.

2 .3 . Παρακολούθηση εισαγωγής και εξαγωγής ατόμων σε μονάδες 
υγείας και πρόνοιας και τήρηση των λογαριοισμών τους.

2 .4 . Συμμετοχή στον προσδιορισμό του έργου των μονάδων υγείας 
και πρόνοιας σε συνεργασία με το υγιειονομικό, τεχνικό κ.λπ. προσω
πικό.

2 .5 . Συμμετοχή στη βελτίωση και ανάπτυξη υπηρεσιών μονάδων 
υγείας και πρόνοιας.

2 .6 . Συμμετοχή στην κατάρτιση και εφαρμογή οικονομικού προ
γράμματος μονάδων υγείας και πρόνοιας. ·

2 .7 . Συμμέτοχη στην κατάρτιση προϋπολογισμού μονάδων υγείας 
και πρόνοιας.

2 .8 . Συμμετοχή στην κατάρτιση κτιριολογικού προγράμματος μονά
δων υγείας και πρόνοιας.

2 .9 . Συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση στατιστικών στοι
χείων μονάδων υγείας και πρόνοιας.

2 .1 0 . Συμμετοχή στον προγραμματισμό και ανάπτυξη δραστηριοτή
των μονάδων υγείας και πρόνοιας.

2 .1 1 . Προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων, εξοπλισμών κ.λπ. μονάδων 
υγείας και πρόνοιας.

3 . Οι παραπάνω πτυχιούχοι εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοι
κητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους, 
σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

4 . Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρό
νοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. απασχολούνται 
στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σε έρευνα θεμάτων της ειδικότη
τάς τους.

5 . Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρό
νοιας των Σ.Δ.Ο. των Τ.Ε.Ι. με την απόχτηση του πτυχίου τους ασκούν 
το επάγγελμα στο πλαίσιο των πιο πάνω επαγγελματικών δικαιωμά
των.'

Άρθρο 5

1. Η ισχύς αυτού του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δη
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2 . Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε 
την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 8  Ιουνίου 1 9 8 9

0  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

/  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜ Α 3 5 2  (4)
Τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 

3 8 9 /8 3  «Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης, απασχόλησης 
και αμοιβής Επισκεπτών Καθηγητών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα» (Α 1 4 1 ) και του εδ. β ’ της παρ. 4  του άρθρου 1 και εδ. β' 
της παρ. 4  του αρ. 2 του Π.Δ. 4 7 3 /8 3  «Διαδικασία και προϋποθέ
σεις πρόσληψης, απασχόλησης και αμοιβής Εντεταλμένων Επικου
ρούν Καθηγητών και Ειδικών Επιστημόνων στα Α.Ε.Ι.» (Α 181).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 18  παρ. 1,2 και 3  και 5 0  παρ. 1 του Ν. 
1 2 6 8 /8 2  «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Α 8 7 )  και

2 . Την αριθμ. 2 6 1 /1 9 8 9  γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι
κράτειας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμά
των, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 »

Η παρ. 1 του άρθρου 2  του Π.Δ. 3 8 9 /8 3  «Διαδικασί και Προϋποθέ
σεις πρόσληψης, απασχόλησης, και αμοιβής Επισκεπτών Καθηγητών 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» (Α 1 4 1 ) αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«1.Ή  πρόσκληση επισκέπτη καθηγητή γίνεται με απόφαση της Γ ενι
κής Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών της μετά από πρόταση οποιουδή- 
ποτε μέλους της ή της Γ ενικής Συνέλευσης του τομέα για την κάλυψη 
των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών το οποίου γίνεται η πρόσκληση».

Άρθρο 2

Το εδάφιο β' της παρ. 4  του άρθρου 1 και το έδάφιο β' της παρ. 4  του 
άρθρου 2 του Π.Δ. 4 7 3 /8 3  «Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης, 
απασχόλησης και αμ οβής εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών και Ει
δικών Επιστημόνων» (Α 1 8 1 ), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β) Υποψήφιος που συγκέντρωσε υπέρ αυτού την απόλυτη πλειοψη
φία του συνόλου των εκλεκτόρων θεωρείται ότι έχει επιλεγεί».

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη 
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 8  Ιουνίου 1 9 8 9  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

---- Φ----
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜ Α 3 5 3  (5)

Ίδρυση Εργαστηρίου Διδακτικής θετικών Επιστημών στο Παιδαγω
γικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κ ρήτης 
και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΙ^ΘΚΡΑΤΙΑΣ
Έ χοντας υπόψη: ^ - ^

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 0  παρ'ΐ 1 και 7 παρ. 5  του Ν. 1 2 6 8 /  
1 9 8 2  (Α' 8 7 ) όπως το τελευταίσ τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 8  
παρ. 2  του Ν. 1 4 0 4 /1 9 8 3  (Α' 1 73).

2 . Τη γνώμη της Γ ενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π αν/μίου Κρήτης (συνεδρίαση 1 7 /  
2 2 .9 .8 7 ).

3 . Τις αριθμ. 3 0 5 /1 9 8 8  και 2 6 5 /1 9 8 9  γνωμοδοτήσεις του Συμ
βουλίου της Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 

Ίδρυση
Ιδρύεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανε
πιστημίου Κρήτης Εργαστήριο Διδακτικής θετικών Επιστημών.
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"Αρθρο 2

Εσωτερικός κανονισμός
0  Εσωτερικός κανονισμός του ιδρυόμενου με το προηγούμενο άρθρο 

εργαστηρίου καθορίζεται, σύμφωνα με τους ορισμούς των επομένων άρ
θρων.

Άρθρο 3

Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:

α) Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
πειραματική διαδικασία της διδασκαλίας και την πρακτική εξάσκηση 
των φοιτητών του τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί
πεδο.

β) Την κάλυψη διδακτικών αναγκών των άλλων τμημάτων του Πα
νεπιστημίου Κρήτης, εφόσον τούτο είναι δυνατό και ζητείται από τα 
τμήματα αυτά.

γ) Τη διεξαγωγή έρευνας στη διδακτική των θετικών επιστημών και 
στα συναφή αντικείμενα και γενικότερα στις επιστήμες της αγωγής και 
τις συναφείς προς αυτές.

δ) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 
1 2 6 8 /1 9 8 2 .

ε) Τη συνεργασία με εκπαιδευτικές υπηρεσίες για προώθηση θεμά
των κοινού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 4

Προσωπικό

Το προσωπικό του εργαστηρίου απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που το γνωστικό 
τους αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστη
ρίου όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3  του παρόντος διατάγματος κα
θώς και από τα μέλη ΕΔΤΠ που τοποθετούνται στο εργαστήριο.

Άρθρο 5

Διοίκηση

Το εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή μέλος του διδακτικού ερευ
νητικού προσωπικού του τμήματος, που ανήκει κατά προτεραιότητα 
στις βαθμίδες του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 7  παρ. 1 του Ν. 1 2 6 8 /1 9 8 2 ,  όπως ισχύουν.

Ο Διευθυντής εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του 
προεδρικού διατάγματος 4 6 /1 9 8 9  (Α 21).

Άρθρο 6 

Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το 
άρθρο 7  του Ν. 1 2 6 8 /8 2  και επιπλέον:

-  Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γ ενική Συνέλευση του τμήματος τό 
ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του και μεριμνά για την τήρησή του.

-  Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο.
-  Μεριμνά για τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό.

-  Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων.

-  Εισηγείται στο τμήμα για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλι
σμού.

-  Υποβάλλει στο τμήμα τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων 
και

-  Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος 
για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του.

Άρθρο 7 

Πόροι

Πόροι του εργαστηρίου είναι:
-  Οι πιστώσεις που προέρχονται από τον ταχτικό προϋπολογισμό, -πς 

δημόσιες επενδύσεις ή  την ιδιαίτερη περιουσία του ιδρύματος και χορη
γούνται από το τμήμα με τη διαδικασία του άρθρου 8  παρ. 3 του Ν. 
1 2 6 8 /1 9 8 2 .

-  Οι κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, οι δωρεές και κάθε άλλη οικο-

νομιχή ενίσχυση προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τους σκοπούς του 
εργαστηρίου.

- Τ α  έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Π.Δ. 1 5 9 /1 9 8 4  (Α" 53).

-  Τα κονδύλια που προέρχονται από τα ιδιαίτερα ερευνητικά προ
γράμματα.

Άρθρο 8

Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και 
στοιχεία:

-  Βιβλίο Πρωτοκόλλου
-  Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
-  Φάκελλος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος
-  Κατάλογος επιστημονικών οργάνων και περιοδικών

Άρθρο 9  

Ώ ρες λειτουργίας

Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμ
φωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 10

Στους χώρους εγκατάστασης του εργαστηρίου υπάρχει πινακίδα με 
την ονομασία του και το όνομα του Διευθυντή ή του υπεύθυνου για το 
συγκεκριμένο χώρο.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη 
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 8  Ιουνίου 1 9 8 9

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

0  ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
--------- ψ---------

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 3 5 4  (6)
Ίδρυση ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Προφήτου Ηλία, Νεράιδα 

της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης χαι Πλαταμώνος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2  του άρθρου 3 6  του Ν. 5 9 0 /7 7 ,  «περί καταστατικού 

χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΦΕΚ 1 4 6 /1 9 7 7  τ.Α") σε συνδυα
σμό με τα άρθρα 2  και 3 του αριθμ. 8 / 7 9  κανονισμού της Ιεράς Συνό
δου της Εκκλησίας της Ελλάδος, περί Ιερών Ναών και Ενοριών (ΦΕΚ 
1 /1 9 8 0  τ.Α").

2 . Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς 
Μητροπόλεως Λαρίσης και Πλαταμώνος που περιλαμβάνεται στο από
σπασμα της υπ’ αριθμ. 2 6 7 /2 1 .2 .8 9  πράξεώς του.

3. Την υπ’ αριθμ. 4 1 8 /1 9 8 8  γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβου
λίου του Δήμου Λάρισας.

4. Την αριθμ.-2 7 9 /1 9 8 9  γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι
κράτειας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρήσκευμά- 
των, αποφασίζουμε:.

Άρθρο μόνο

Ιδρύεται ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Προφήτου Ηλία, Νεράιδα 
Λαρίσης της.Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Πλαταμώνος.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη 
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

Αθήνα, 8  Ιουνίου 1 9 8 9

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
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Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : 
Ταχ. Κώδικας: 
TELEX

Καποδιστρίου 3 4  
1 0 4  3 2
2 2 .3 2 1 1  Υ ΡΕΤ GR

ίν
Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

λειτουργούν καθημερινά από 8 .0 0 ' έως 1 3 .3 0 '

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Πώληοη ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 2 5  τηλ.: 5 2 .3 9 .7 6 2
, * Β ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 5 2 .4 8 .1 8 8

* Για φω τοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 5 2 .4 8 .1 4 1
* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ τηλ.: 5 2 .2 5 .7 1 3  -  5 2 .4 9 .5 4 7

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 5 2 .4 8 .7 8 5  

Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 5 2 .2 5 .7 6 1

* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 5 2 .4 8 .3 2 0

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8  σελίδες δρχ. 2 0 . Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 3 0 , από 17  έως 2 4  δρχ. 4 0

Από 2 5  σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (βσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 2 0  δρχ.

Μ πορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε, θ α  οας απ οοτέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2 5 3 1 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Η ετήσια συνδρομή είναι:
Ποσοστό 5%  υπέρ του Ταμείου Α λληλο- 

βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

α) Για το Τεύχος Α' Δρχ. 7 .0 0 0 Δρχ. 3 5 0
β) » » » Β' » 1 0 .0 0 0 » 5 0 0
Υ) » » » Γ » 4 .0 0 0 » 2 0 0
δ) » » » Δ' » 1 0 .0 0 0 » 5 0 0
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 8 .0 0 0 » 4 0 0

.σ τ) » » » Ν .Π .Δ .Δ . » 4 .0 0 0 » 2 0 0
ζ) » » » Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α » 2 .0 0 0 » 1 0 0

' η) » » » Δελτ. Εμπ.δι Βιομ. Ιδ. » 5 .0 0 0 » 2 5 0
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » - 1 .0 0 0 » 5 0
ι) » » » Α .Ε . & Ε.Π.Ε. » 2 0 .0 0 0 » 1 .0 0 0

ια) Για όλα τα Τεύχη » 4 5 .0 0 0 » 2 .2 5 0

Πληροφορίες: τηλ. 5 2 .4 8 .3 2 0

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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501. Οογανισμός του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.).........................................................  1

502. Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) στην
Καλαμάτα, κατάργηση Παραρτήματος Καλαμάτας του ΤΕΙ 
Πάτρας ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, 
ρύθμιση θεμάτων σπουδαστών και σύσταση θέσεων προσωπι
κού στα ΤΕΙ................................................................................  2

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

( ΐ )
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ- ΑΡΙΘ. 501 

Ορνανισειάς του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλή- 
' λων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 2 4  του Ν. 1 5 5 8 /1 9 8 5  «Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 1 3 7 /Α /1 9 8 5 ).
β) Των άρθρων 9 παρ. 10 του Ν. 1 5 8 6 /1 9 8 6  «Βαθμολογική διάρ

θρωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 3 7 /Α /1 9 8 6 ) .

γ) Του άρθρου 23 παρ. 35 του Ν. 17 3 5 /1 9 8 7 .
δ) Της παρ. 1 του άοθρου 17 του Ν. 1320 /1983  (ΦΕΚ 6 /Α / 

1983).
ε) Του άρθρου 10 του Ν. 9 9 3 /1 9 7 8  (ΦΕΚ 281/Α /1978).
στ) Του άρθρου 20 παρ. 3 του Π.Δ. 6 1 1 /1 9 7 7 .
2. Την 3 5 8 /1 9 8 9  γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας 

μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονο
μικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασί
ζουμε:

Άρθρο 1

Διάρθρωση Υπηρεσιών
Οι υπηρεσίες του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ

λήλων (ΤΥΛΚΥ), διαρθρώνονται ω ς εξής:
1. Κεντρική Υπηρεσία
2. Περιφερειακές Υπηρεσίες

Άρθρο 2

Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας
Η Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτι

κών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ) διαρθρώνεται ως εξής:

I. Διεύθυνση Ασφάλισης που συγκροτείται ως εξής:
•1) Τμήμα Ασφάλισης-Μητρώου

" 2) Τμήμα Οικονομικού
3) Τμήμα Διοικητικού
4) Τμήμα Επιθεώρησης και Ελέγχου
5) Τμήμα Μηχανογράφησης και Στατιστικής '
II. Διεύθυνση Υγειονομικού που συγκροτείται ως εξής:
1) Τμήμα Συμβάσεων και Ελέγχου υγειονομικής περίθαλψης της 

Κεντρικής και των περιφερειακών Υπηρεσιών.
2) Τμήμα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσοκομεια

κής και λοιπής περίθαλψης.
III. Γραφείο Επικοινωνίας - Σχέσεων Κράτους - Πολίτη.
IV. Γραφείο Νομικών Υποθέσεων.

Άρθρο 3

Σύσταση νέων Τμημάτων και Γραφείων
Στο Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 

(ΤΥΔΚΥ) συνιστώνται τα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία.
1) Τμήμα Νομού Ηρακλείου Κρήτης.
2) Γραφεία Νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ηλείας, Θε

σπρωτίας, Καρδίτσας, Κεφαλληνίας, Αασηθίου, Λευκάδας, Μεσσηνίας, 
Ξάνθης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Χίου.

Η λειτουργία των νέων Τμημάτων και Γραφείων θα γίνεται μετά από 
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν της ασφαλιστικής επέ
κτασης αυτών.

Άρθρο 4

Διάρθρωση Περιφερειακών Υπηρεσιών
Οι περιφερειακές υπηρεσίες του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοι

νοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), διαρθρώνονται ως εξής:
1. Τμήματα:
Θεσσαλονίκης, ΑχαΤας, Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτης με έδρα 

τις πρωτεύουσες των Νομών και τοπικά όρια, τα όρια των αντίστοιχων 
Νομών.

2. Γραφεία:
α) Αιτωλοακαρνανίας, β) Αργολίδας, γ) Άρτας, δ) Αρκαδίας, ε) Γρε- 

βενών. στ) Δράμας, ζ) Δωδεκανήσου, η) Έβρου, θ) Ζακύνθου, ι) Ημα
θίας. ια) Καστοριάς, ιβ) Κορινθίας, ιγ) Κυκλάδων, ιδ) Κιλκίς, ιε) Κέρ
κυρας. ιστ) Κοζάνης, ιζ) Καβάλας, ιη) Λακωνίας, ιθ) Λέσβου, κ) Λάρι
σας, κα) Μαγνησίας, κβ) Πιερίας, κγ) Πέλλας, κδ) Πρέβεζας, κε) Σά
μου, κζ) Σερρών, κη) Τρικάλων, κθ) Φλώρινας, λ) Χαλκιδικής, λα) Χα
νιών. λβ) Βοιωτίας, λγ) Εύβοιας, λδ) Ευρυτανίας, λε) Ηλείας, λστ) Θε
σπρωτίας, λζ) Καρδίτσας, λη) Κεφαλληνίας, λθ) Λασιθίου, μ) Λευκα- 
δας, μα) Μεσσηνίας, μβ) Ξάνθης, μγ) Ρεθύμνης, μδ) Ροδόπης, με) 1 
ώτιδας, μστ) Φωκίδας και μζ) Χίου.
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Τα παραπάνω περιφερειακά γραφεία έχουν έδρα την πρωτεύουσα 
των νομών και τοπικά όρια τα όρια των αντίστοιχων νομών.

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες Κεντρικής Υπηρεσίας
1. Διεύθυνση Ασφάλισης.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης ανάγονται στα παρα

κάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων αυτής ως εξής: 
1) Τμήμα Ασφάλισης-Μητρώου:
α) Μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου των προ

σώπων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας 
του Νομού Αττικής.

β) Έκδοση, θεώρηση και ανανέωση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων 
στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα της περιοχής του Νομού Αττικής.

γ) Έκδοση πράξεων για διακοπή ή αναστολή της ασφαλιστικής ικα
νότητας όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

δ) Τήρηση αναλυτικού Μητρώου ασφαλισμένων του Ν. Αττικής και 
συγκεντρωτικού μητρώου όλων των περιφερειακών Υπηρεσιών.

ε) Μέριμνα για την τήρηση και φύλαξη των ατομικών φακέλλων των 
ασφαλισμένων.

στ) Καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών για θέματα ασφάλι
σης και μητρώου.

ζ) Μέριμνα για την επίλυση κάθε ασφαλιστικού προβλήματος. .
2. Τμήμα Οικονομικού: ·
α) Μέριμνα για τη βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών εργοδοτών

και ασφαλισμένων του Νομού Αττικής και παρακολούθηση της βεβαίω
σης και είσπραξης των παραπάνω εισφορών τοπικής αρμοδιότητας των 
περιφερειακών υπηρεσιών.

β) Μέριμνα για την υποβολή στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου κατα
στάσεων των καθυατερούντων εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλι
σμένων.

γ) Μέριμνα για την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων και 
των αποθεματικών του Ταμείου.

δ) Τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Ταμείου σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

ε) Μέριμνα για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και σύνταξη του 
απολογισμού και ισολογισμού του Ταμείου.

στ) Παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 
ζ) Μέριμνα για την μεταφορά χρηματικών ποσών από και προς τις 

Τράπεζες και παρακολούθηση της κίνησης των σχετικών λογαρια
σμών.

η) Μέριμνα για την έκδοση και πληρωμή των χοηματικών ενταλμά
των πληρωμής.

θ) Μέριμνα για την εκκαθάριση των αποδοχών και γενικά αποζημι
ώσεων προσ/κού.

ι) Μέριμνα για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, 
ια) Μέριμνα για τη φύλαξη των δικαιολογητικών της οικονομικής κί

νησης και των λογιστικών ταμειακών και αυμψηφιστικών εγγρα
φών.

ιβ) Μέριμνα για τη μεταφορά πιστώσεων στις περιφερειακές υπηρε
σίες με την έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων.

ιγ) Μέριμνα για την συγκέντρωση και καταχώρηση των μηνιαίων 
λογιστικών εγγράφων από τις περιφερειακές υπηρεσίες και καθοδήγηση 
αυτών για τον τρόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων.

ιδ) Μέριμνα για την απόδοση των υπέρ τρίτων φόρων, τελών και ει
σφορών.

ιζ) Διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής.
3. Τμήμα Διοικητικού:
α) Χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προ

σωπικού του Ταμείου και τήρηση των ατομικών φακέλλων.
β) Μέριμνα για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαί

δευσης του προσωπικού στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά Νομοθε
σία«;.

γ) Βεβαίωση της' ακρίβειας αντιγράφων, φωτοτυπιών εγγράφων, 
των οποίων το πρωτότυπο έχει εκδοθεί από το Ταμείο, 

δ) Τήρηση του εμπιστευτικού πρωτόκολλου, 
ε) Μέριμνα για τη δακτυλογράφηοη και αναπαραγωγή εγγράφου 

καθώς και για τη διακίνηση της αλληλογραφίας, 
στ) Τήρηση πρωτοκόλλου και Γενικού Αρχείου, 
ζ) Μέριμνα για την λειτουργία των μέσων επικοινωνίας και κλιματι

σμού καθώς και για τον καθαρισμό των γραφείων.
η) Μέριμνα για τη διενέργεια κάθε είδους προμήθειας, απαραίτητης 

για την ομαλή λειτουργία του Ταμείου.
θ) Φροντίδα για τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών κατάρτιση 

των απαιτουμένων εγγράφων και μέριμνα γαι την τήρηση των ανα
γκαίων διατυπώσεων που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις.

ι) Μέριμνα για την προμήθεια και διαχείριση παντός είδους υλικών 
και σκευών.

ια) Μέριμνα για τη μίσθωση των ακινήτων που θα στεγάσουν την Κε
ντρική Υπηρεσία και έγκριση των πρακτικών των διαγωνισμών μίσθω
σης ακινήτων που πρόκειται να στεγάσουν τις περιφερειακές υπηρεσίες, 

¡β) Γραμματειακή εξυπηρέτηση του Δ.Σ. του Ταμείου.
4. Τμήμα Επιθεώρησης και Ελέγχου:
α) Μέριμνα για τον έλεγχο της πληρότητας και νομιμότητας των δι- 

καιολογητικών των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής της Κεντρικής 
υπηρεσίας, καθώς και των ενταλμάτων προπληρωμής Κεντρικής και 
περιφερειακών υπηρεσιών.

β) Έλεγχος της εφαρμογής των κειμένων, διατάξεων των δικαστι
κών αποφάσεων των αποφάσεων του Δ.Σ. και των εγκυκλίων οδηγιών 
σχετικά με την είσπραξη των εσόδων του Ταμείου και την κατάθεση αυ
τών στην Τράπεζα, ο έλεγχος των επιβοιλλομένων ενεργειών, για την 
είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 
πόρων του Ταμείου ω ς και ο έλεγχος για τη σωστή τήρηση του κανονι
σμού Παορχών και των εντολών του Δ.Σ.
-  γ) Ο έλεγχος διαχείρισης των πάγιων προκαταβολών από τις περιφε
ρειακές υπηρεσίες καθώς και της διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής 
για πληρωμές ρπκροεξόδων από την Κεντρική Υπηρεσία.

δ) Μέριμνα για την κατ’ έτος διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών ως και εκτάκτων ελέγχων όταν αυτό κρίνε- 
ται σκόπιμο και αναγκαίο από το Δ.Σ.

5. Τμήμα Μηχανογράφησης και Στατιστικής: 
α) Μέριμνα για την ανάπτυξη και λειτουργία μηχανογραφικών συ

στημάτων που διευκολύνουν το έργο των υπηρεσιών του Ταμείου.
β) Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την προμήθεια, συπλήρωση και αντι

κατάσταση με παρόμοια συστήματα.
γ) Μέριμνα για τον σχεδίασμά και καθορισμό των αναγκαίων εντύ

πων για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και έκδοση των αναγκαίων στα
τιστικών στοιχείων και πληροφοριών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Ταμείου.

δ) Υποβολή στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία όλων των ζητουμένων 
στοιχείων.

II. Διεύθυνση Υγειονομικού.
Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Υγειονομικού ανάγονται στα παρακάτω 

θέματα που κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων αυτής ως εξής:
1) Τμήμα Συμβάσεων και ελέγχου υγειονομικής περίθαλψης της Κε

ντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών.
α) Τήρηση μητρώου συνεργαζομένων γιατρών, οδοντιάτρων εργα

στηρίων (ακτινολογικών, Μικροβιολογικών, Βιοχημικών κ.λπ.) νοση
λευτικών ιδρυμάτων, κλινικών, φαρμακείων και λοιπών καταστημά
των.

β) Εισήγηση στο Δ.Σ. θεμάτων που αφορούν συμβάσεις Νοσηλευτι
κών Ιδρυμάτων, Ιδιωτικών Κλινικών και λοιπών άλλων θεραπευτη
ρίων, ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακείων ή ιατρικών συλλόγων αυτών, 
επίσης και ειδικών άλλων καταστημάτων κ.λπ.

γ) Έλεγχος για την τήρηση των συμβάσεων, παρακολούθηση εφαρ
μογής αυτών στην Κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες.

δ) Μέριμνα για την παραλαβή και έλεγχο όλων των λογαριασμών 
περίθαλψης.

ε) Έλεγχος για τη σωστή τήρηση του Κανονισμού Παροχών Ασθέ
νειας του Ταμείου της Κεντρικής και περιφερειακών υπηρεσιών, διενέρ
γεια τακτικών επιθεωρήσεων στις περιφερειακές υπηρεσίες καθώς και 
εκτάκτων ελέγχων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. του Τα
μείου.

2. Τμήμα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσοκομεια
κής και λοιπής περίθαλψης.

α) Μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Παρο
χών Ασθένειας του Ταμείου και αποφάσεων του Δ.Σ.

β) Ο έλεγχος της ιατροφαρμακευτικής, οδοντιατρικής, νοσοκομεια
κής και λοιπής περίθαλψης των ασφοιλισμένων που παρέχεται από συμ
βεβλημένους και μη γιατρούς, οδοντιάτρους, θεραπευτήρια, ιδιωτικέ? 
κλινικές κ.λπ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παροχων 
Ασθένειας.
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γ) Εισήγηση για το πρόγραμμα εργασίας (του Ελεγκτικού έργου) 
των ελεγκτών ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών εντός και εκτός 
των γραφείων του ΤΤΔΚ ΐ.

δ) Επιμέλεια για τα θέματα της Υγειονομικής Επιτροπής Κεντρικής 
Υπηρεσίας και περιφέρειας.

III. Γραφείο Επικοινωνίας - Σχέσεων Κράτους - Πολίτη.
α) Μέριμνα για την πληροφόρηση των ασφαλισμένων σε κάθε θέμα 

αρμοδιότητας του Ταμείου.
β) Μέριμνα για την κατεύθυνση των ασφαλισμένων στη διεκπεραί

ωση των υποθέσεών τους και ενημέρωση για την πορεία τους.
γ) Αποδοχή των προτάσεων ασφαλισμένων για την καλύτερη περί

θαλψη και την απλούστευση των διαδικασιών.
δ) Επιμέλεια για τη δημοσίευση απαντήσεων στις περιπτώσεις ανα

φορών ή καταγγελιών.
ε) Μέριμνα για τη διατήρηση καλών σχέσεων με τους συναλασσόμε- 

νους, τις δημόσιες αρχές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
στ) Μέριμνα για τη διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγιών 

για καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.
IV. Γραφείο Νομικών Υποθέσεων.
α) Χειρισμός κάθε νομικής, δικαστικής και εξώδικης υπόθεσης του 

Ταμείου για την προστασία των συμφερόντων αυτού.
β) Γνωμοδοτήσεις για κάθε θέμα νομικής φύσης που αφορά το Τα

μείο και ήθελαν ζητηθεί.
γ) Επίλυση κάθε νομικού θέματος που ήθελε προκόψει κατά τη λει

τουργία του Ταμείου. ?
δ) Η νομική επεξεργασία των προτεινομένων από τις αρμόδιες Υπη

ρεσίες του Ταμείου προσχεδίων Νόμων, Διαταγμάτων και Κανονιστι
κών αποφάσεων.

ε) Νομική επεξεργασία των πάσης φύσεως συμβάσεων και συμφω
νιών του Ταμείου.

στ) Μέριμνα για τη συγκρότηση βιβλιοθήκης και τη κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου.

ζ) Ο Προϊστάμενος του Γραφείου, παρίσταται και εκπροσωπεί το Τα
μείο, ενώπιον κάθε δικαστηρίου αρχής ή υπηρεσίας.

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες περιφερειακών υπηρεσιών
α) Μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου-των προ

σώπων της περιοχής τους που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις 
της Νομοθεσίας.

β) Μέριμνα για την έκδοση, θεώρηση και αντικατάσταση των ασφα
λιστικών βιβλιαρίων των παραπάνω προσώπων.

γ) Χορήγηση των παροχών νοσηλείας που προβλέπει ο Κανονισμός 
Παροχών του Ταμείου.

δ) Έγκριση εισαγωγής των ασθενών ασφαλισμένων σε νοσοκομεία, 
κλινικές και κάθε είδους θεραπευτήρια.

ε) Χορήγηση των παραστάσεων νοσηλείας και έκδοση των απαραιτή
των ιατρικών γνωματεύσεων.

στ) Έλεγχος της νοσηλείας των ασφαλισμένων σε κάθε είδους θερα
πευτήρια.

ζ) Τήρηση αναλυτικού μητρώου ασφαλισμένων της ασφαλιστικής 
τους περιφέρειας.

η) Βεβαίωση των εισφορών και επιμέλεια για την τελική, καταβολή 
τους.

θ) Ενημέρωση της κεντρικής υπηρεσίας για τυχόν καθυστερήσεις, 
ι) Μέριμνα για τον έλεγχο των δαπανών και έκδοση των χρηματικών 

ενταλμάτων καθώς και μέριμνα για την πληρωμή τους.
ια) Μέριμνα για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής για την 

πληρωμή των μικροδαπανών.
ιβ) Μέριμνα για τη διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής, 
ιγ) Σύναψη συμβάσεων με τρίτους σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Γραφείο Νομικών υποθέσεων 
της Κεντρικής υπηρεσίας.

ιδ) Μέριμνα για την αποστολή των μηνιαίων λογιστικών συμφωνιών 
στην Κεντρική υπηρεσία με κάθε είδους στοιχεία που αφορούν τις δαπά
νες.

ιε) Μηνιαία ενημέρωση της Κεντρικής υπηρεσίας για τον αριθμό των 
ασφαλισμένων της περιοχής τους.

ιστ) Χειρισμός τερματικών μηχανημάτων πληροφορικής του Τα
μείου.

ιζ) Μέριμνα για την αναπαραγωγή εγγράφων και εγκυκλίων Κεντρι
κής υπηρεσίας και αποστολή τους στους ΟΤΑ και κάθε ενδιαφερόμενο.

ιη) Μέριμνα για τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών μίσθωσης 
ακινήτων που πρόκειται να στεγάσουν τις περιφερειακές Υπηρεσίες και 
αποστολή των πρακτικών των διαγωνισμών στο Δ.Σ. προς έγκριση.

Άρθρο 7 

Σύσταση Κλάδων

Στο Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων συνιστώ- 
νται οι παρακάτω κλάδοι.

α) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής.
β) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
γ) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής.
δ) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.
ε) Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων.
στ) Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών.

Άρθρο 8 

Σύσταση θέσεων

Στο Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
(ΤΥΔΚΥ) συνιστώνται 127 νέες θέσεις ως εξής:

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός πέντε (5) θέσεις.
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων είκοσι (20) θέσεις.
Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας επιστήμης των υπολογιστών 

μία (1) θέση.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός τριάντα (30) θέσεις.
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής ειδικότητας πληροφορικής δύο (2) θέσεις. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
.Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός πενήντα έξι (56) θέσεις. 
Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων ειδικότητας δακτυλο

γράφων ελληνικής δύο (2) θέσεις.
Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών δύο (2) θέσεις.
Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η /Υ (ειδικότητας χειριστών Η/Υ) δύο (2) 

θέσεις.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Επιμελητών τρεις (3) θέσεις.
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας τέσσερις (4) θέσεις. 
ΣΥΝΟΛΟ: Εκατόν είκοσι επτά (127) θέσεις.
Θέσεις Προσωπικού Καθαριότητας. Μερικής Απασχόλησης με σύμ

βαση Εργασίας Ιδιωτ. Δικαίου αορίστου χρόνου: Σαράντα έξι (46) θέ
σεις.

(Ν. 1 7 3 5 /8 7  άρθρο 23, παρ. 35) μέχρι 2 ώρες την ημέρα.

Άρθρο 9

Διάρθρωση θέσεων

Οι θέσεις του προσωπικού του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινο
τικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), διαρθρώνονται ως εξής:

Α. Μόνιμο Προσωπικό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός είκοσι τέσσερις (24) θέσεις.
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων εξήντα οκτώ (68) θέσεις.
Κλάδος ΠΕ Φαρμακοποιών τέσσερις (4) θέσεις.
Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής (ειδικότητας επιστήμης των υπολογι

στών) μία (1) θέση.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός τριάντα μία (31) θέσεις.
Από τις παραπάνω θέσεις μία (1) θέση είναι προσωρινή του Ν. 

1 5 8 6 /86  (Άρθρο 17 παρ. 8) και καταργείται αυτοδίκαια όταν με 
οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής (ειδικότητας Πληροφορικής) Δύο (2) θέ
σεις.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός Διακόσιες οκτώ (208) θέσεις. 
Από τις παραπάνω θέσεις σαράντα τρεις (43) είναι προσωρινές του Ν. 

1 7 5 9 /8 8  (Άρθρο 37 παρ. 2α) και καταργούνται αυτοδίκαια όταν με 
οποιοδήποτε τρόπο κενωθούν. ί
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Κλάδος ΔΕ Δαχτυλογράφων - Στενογράφων Δύο (2) θέσεις.
(Ειδικότητας δαχτυλογράφων ελληνικής).
Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η /Υ
(Ειδικότητας χειριστών Η /Τ ) Δύο (2) θέσεις.
Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών Δύο (2) θέσεις.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Επιμελητών Επτά (7) θέσεις.
Κλάδος ΤΕ Προσωπικού Καθαριότητας Επτά (7) θέσεις.
Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ
Μια (1) θέση Δικηγόρου.
Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Με σύμβαση εργασίας Αορίστου χρόνου.
α) Πέντε (5) θέσεις ελεγκτών ιατρών - οδον/τρων του Ν. 1476/84  

(καταργούνται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθούν).
β) Τέσσερις (4) θέσεις ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού των Ν. 1735/87 

και 1 7 5 9 /8 8  που καταργούνται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε 
τρόπο κενωθούν.

γ) Σαράντα έξι (46) θέσεις Προσωπικού Καθαριότητας μερικής απα
σχόλησής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μέ
χρι 2 ώρες την ημέρα (άρθρο 23 παρ. 35 του Ν. 1735/87).

δ) Μία (1) θέση προσωπικού καθαριότητας αορίστου χρόνου η οποία 
καταργείται όταν κενωθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Άρθρο 10 ν

Προσόντα Διορισμού
1) Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των θέσεων των κλά

δων μόνιμου προσωπικού που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος 
ορίζονται τα κατά περίπτωση προΒλεπόμενα στο Π.Δ/γμα 194/88  
(ΦΕΚ 8 4 /Α /1 9 8 8 ).

2) Το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Ιατρών - 
Οδοντιάτρων ορίζεται κατ’ εξαίρεση το 50ό έτος.

3) Για την θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή απαιτείται άδεια Δ%η- 
γορίας στο Πρωτοδικείο και άνω.

4) Ειδικά για τις θέσεις προσωπικού καθαριότητας μερικής απασχό
λησης ποοσόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 
του Π.Δ. 1 9 4 /8 8  (ΦΕΚ 8 4 /Λ /6 .5 .88 ).

Άρθρο 11 

Κατανομή θέσεων
Οι θέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 9 του παρόντος διατάγμα

τος κατανέμονται μεταξύ της Κεντρικής υπηρεσίας και των Περιφερεια
κών Υπηρεσιών ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΦ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός 15 9 2 4
ΠΕ Ιατρών - Οδοντ/τρων 10 58 68
ΠΕ Φαρμακοποιών 3 1 4
ΠΕ Πληροφορικής 1 - 1
ΤΕ Διοικητικός - Λογστικός 19 11 30
ΤΕ Διοικ. - Λογιστ. Ν. 15 8 6 - 1 1
ΤΕ Πληροφορικής 2 - 2
ΔΕ Διουιητικός - Λογιστικός 26 139 165
ΔΕ Διουι. - Λογιστ. Ν. 1 7 5 9 /8 8 15 28 43
ΔΕ Δαχτυλογράφων - Στενογράφων 2 - 2
ΔΕ Προσωπικού Η /Τ 2 _ 2
ΔΕ Τηλεφωνητών 2 _ 2
ΤΕ Επιμελητών 3 4 7
ΤΕ Προσωπ. Καθαριότητας 3 4 7
Με έμμισθη εντολή 1 - I

θέσεις Προσωπυιού Καθαριότητας με
ρικής απασχόλησης με σύμβαση εργα
σίας ιδ. δικαίου αορίστου χοόνου (Ν. 
1 7 3 5 /8 7 )  άρθρο 23  παρ. 35 ) μέχρι 2

104 255 3 5 9

ώρες την ημέρα.
Προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας 
Ιδιωτ. Δικαίου αορίστου χρόνου.

46 4 6

α) Ιατρών Οδοντιάτρων Ν. 1 4 7 6 /8 4 . - 5 5

β) Διοικ. - Λογιστ. Ν. 1 7 5 9 /8 8 3 1 4
Μία (1) θέση Προσωπικού Καθαριότη

1τας αορίστου χρόνου - 1
108 307 415

Άρθρο 12

Στελέχωση Περιφερειακών υπηρεσιών
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες στελεχώνονται κατά Τμήμα και Γρα

φείο ως εξής:
Τμήμα Ν. Θεσ/νίκης
Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός έξι (6) θέσεις.
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντ/τρων έξι (6) θέσεις.
Κλάδος ΠΕ Φαρμακοποιών μία (1) θέση.
Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός τρεις (3) θέσεις.
Κλάδος ΔΕ Διοιητικός - Λογιστικός δώδεκα (12) θέσεις εκ των 

οποίων μία (1) θέση προσωρινή του Ν. 1759 /88  που καταργείται αυ
τοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Κλάδος ΥΕ Επιμελητών μία (1) θέση.
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας μία (1) θέση.
Τμήμα Ν. Αχαΐας
Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός μία (1) θέση.
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντ/τρων δύο (2) θέσεις.
Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός έξι (6) θέσεις 

εκ των οποίων δύο (2) θέσεις προσωρινές του Ν. 1759/88 που καταρ- 
γούνται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθούν.

Κλάδος ΥΕ Επιμελητών μία (1) θέση.
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας μία (1) θέση.
Τμήμα Ν. Ιωαννίνων
Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός μία (1) θέση, 

ν-' Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντ/τρων δύο (2) θέσεις.
Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τέσσερις (4) θέσεις.
Κλάδος ΥΕ Επιμελητών μία (1) θέση.
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας μία (1) θέση.
Μία (1) θέση. Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με σχέση εργα

σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ν. 1759/88 που καταργεί- 
ται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Τμήμα Ν. Ηρακλείου Κρήτης
Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός Μία (1) θέση.
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιατρών δύο (2) θέσεις.
Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τέσσερις (4) θέσεις.
Κλάδος ΥΕ Επιμελητών μία (1) θέση.
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας μία (1) θέση.
Γραφείο Αιτωλ/νίας
Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός μία (1) θέση.
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τρεις (3) θέσεις.
Μία (1) θέση Ιατρού - Οδοντιάτρου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δι

καίου αορίστου χρόνου του Ν. 1476 /84  που καταργείται αυτοδίκαια 
όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Γ ραφείο Αργολίδας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τρεις (3) θέσεις 

εκ των οποίων μία (1) θέση προσωρινή του Ν. 1759/88 που καταργεί- 
ται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Γραφείο Ν. Αρκαδίας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τέσσερις (4) θέσεις 

εκ των οποίων μία (1) θέση προσωρινή του Ν. 1759/88 που καταργεί- 
ται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Γραφείο Ν. Άρτας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τρεις (3) θέσεις 

εκ των οποίων μία (1) θέση προσωρινή του Ν. 1759/88 που καταργεί- 
ται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Γραφείο Ν. Βοιωτίας
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Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων μια (I) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τρεις (3) θέσεις.
Γραφείο Ν. Γρεβενών
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τρεις (3) θέσεις 

εκ των οποίων μία (1) θέση προσωρινή του Ν. 1759/88  που καταργεί- 
ται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Γραφείο Ν. Δράμας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τρεις (3) θέσεις.
Μία (1) θέση Ιατρού - Οδοντιάτρου με σχέση εργασίας Ιδιωτ. Δικαίου 

αορίστου χρόνου του Ν. 1 4 7 6 /8 4  που καταργείται αυτοδίκαια όταν με 
οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Γραφείο Ν. Δωδεκανήσου
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τρεις (3) θέσεις.
Γραφείο Ν. Έβρου
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τέσσερις (4) θέσεις 

εκ των οποίων μία (1) θέση προσωρινή του Ν. 1759/88 που καταργεί- 
ται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Γραφείο Ν. Εύβοιας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τρεις (3) θέσεις
Γραφείο Ν. Ευρυτανίας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός δυο (2) θέσεις.
Γραφείο Ν. Ζακύνθου
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τέσσερις (4) θέσεις 

εκ των οποίων δύο (2) θέσεις προσωρινές του Ν. 1759/88  που καταρ- 
γούνται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθούν.

Γραφείο Ν. Ηλείας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τρεις (3) θέσεις
Γραφείο Ν. Ημαθίας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τρεις (3) θέσεις
Γραφείο Ν. Θεσπρωτίας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός δύο (2) θέσεις
Γραφείο Ν. Καβάλας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τέσσερεις (4) θέσεις 

εκ των οποίων μία (1) θέση προσωρινή του Ν. 1759/88 που καταργεί- 
ται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.
Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός μία (1) θέση.

Ν. 1 5 8 6 /8 6  προσωρινή η οποία καταργείται αυτοδίκαια όταν με 
οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Κλάδος Ν. Καρδίτσας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιατρών μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τρεις (3) θέσεις.
Γραφείο Ν. Καστοριάς
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιατρών μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τρεις (3) θέσεις 

εκ των οποίων μία (1) θέση προσωρινή του Ν. 1759/88  που καταργεί- 
ται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Γραφείο Ν. Κερκύρας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τέσσερις (4) θέσεις 

εκ των οποίων μία (1) θέση προσωρινή του Ν. 1759/88  που καταργεί- 
ται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων 
(του Ν. 1 4 7 6 /8 4  με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου αορ. χρόνου) μία (1) θέση που καταργείται αυτοδί
καια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Γραφείο Ν. Κεφαλληνίας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών — Οδοντ/τρων μία (1) θέση.

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός δύο (2) θέσεις.
Γραφείο Ν. Κιλκίς
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός δύο (2) θέσεις.
Γραφείο Ν. Κοζάνης
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λο^ατικός τέσσερεις (4) θέσεις 

εκ των οποίων μία (1) θέση προσωρινή του Ν. 1759 /88  που καταργεί- 
ται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Γραφείο Ν. Κορινθίας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος_ ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός τέσσερεις (4) θέσεις 

εκ των οποίων μία (1) θέση προσωρινή του Ν. 1759 /88  που καταργεί- 
ται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Γραφείο Ν. Κυκλάδων
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός τρεις (3) θέσεις 

εκ των οποίων μία (1) θέση προσωρινή του Ν. 1759 /88  που καταργεί- 
ται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Γραφείο Ν. Λακωνίας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός τρεις (3) θέσεις.
Γραφείο Ν. Λάρισας

_ Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΤΕ Διοικητικός -  Λογιστικός μίας (1) θέσή.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός τέσσερεις (4) θέσεις 

εκ των οποίων μία (1) θέση προσωρινή του Ν. 1759 /88  που καταργεί- 
ται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Γραφείο Ν. Λασηθίου
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός δύο (2) θέσεις.
Γραφείο Ν. Λέσβου
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός δύο (2) θέσεις.
Δύο (2) θέσεις ιατρών -  Οδοντ/τρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι

καίου αορίστου χρόνου του Ν. 1476/84  που καταργούνται αυτοδίκαια 
όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθούν.

Γραφείο Ν. Λευκάδας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός δύο (2) θέσεις.
Γ ραφείο Ν. Μαγνησίας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΤΕ Διοικητικός -  Λογιστικός μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός τρεις (3) θέσεις.
Γραφείο Ν. Μεσσηνίας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός τρεις (3) θέσεις.
Γραφείο Ν. Ξάνθης
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός δύο (2) θέσεις.
Γραφείο Ν. Πέλλης
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός τέσσερεις (4) θέσεις 

εκ των οποίων μία (1) θέση προσωρινή του Ν. 1759/88  που καταργεί- 
ται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Γραφείο Ν. Πιερίας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός τρεις (3) θέσεις.
Γραφείο Ν. Πρέβεζας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός τέσσερεις (4) θέσεις 

εκ των οποίων μία (1) θέσεις προσωρινή του Ν. 1759 /88  που καταρ- 
γούνται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθούν.

Γραφείο Ν. Ρεθύμνης
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός δύο (2) θέσεις. ίΓ 
Γραφείο Ν. Ροδόπης
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
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Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιατικός τρεις (3) θέσεις.
Γραφείο Ν. Σάμου
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός τρεις (3) θέσεις 

εκ των οποίων μία (1) θέση προσωρινή του Ν. 1759/88  που καταργεί- 
ται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Γραφείο Ν. Σερρών
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΤΕ Διοικητικός — Λογιστικός μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός πέντε (5) θέσεις 

εκ των οποίων δύο (2) θέσεις προσωρινές του Ν. 1759 /88  που καταρ- 
γοΰνται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθούν.

Γραφείο Ν. Τρικάλων
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός πέντε (5) θέσεις 

εκ των οποίων δύο (2) θέσεις προσωρινές του Ν. 1759 /88  που καταρ- 
γούνται αυτοδίκαια όταν' με οποιοδήποτε τρόπο κενωθούν.

Γραφείο Ν. Φθιώτιδας
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός τρεις (3) θέσεις
Γραφείο Ν. Φλωρίνης
Κλάδος ΠΕ Ιατρών -  Οδοντ/τρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -  Λογιστικός τρεις (3) θέσεις 

εκ των οποίων μία (1) θέση προσωρινή του Ν. 1759/88  που καταργεί-^ 
ται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Γραφείο Ν. Φωκίδας.
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός δύο (2) θέσεις.
Γραφείο Ν. Χαλκιδικής.
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τρεις (3) θέσεις, 

εκ των οποίων μία (1) θέση προσωρινή του Ν. 1759/88 που καταργεί- 
ται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Γραφείο Ν. Χανιών.
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός τέσσερις (4) θέσεις, 

εκ των οποίων μία (1) θέση προσωρινή του Ν. 1759/88  που καταργεί- 
ται αυτοδίκαια όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.

Γραφείο Ν. Χίου.
Κλάδος ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων μία (1) θέση.
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός δύο (2) θέσεις.
Σε κάθε περιφερειακό Γραφείο ΤΤΔΚΥ κατανέμεται ανά μία (I) θέση 

προσωπικού καθαριότητας μερικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ν. 1735 άρθρο 23 παρ. 35) μέχρι 
2 ώρες την ημέρα.

Άρθρο 13

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών
1) Στη Δ/νση Ασφάλισης του Ταμείου προΐσταται υπάλληλος του 

Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 
ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού ο οποίος υπογράφει κάθε έγγραφο του 
Ταμείου, με τον Πρόεδρο δε του Δ.Σ. τις υποβαλλόμενες προς το επο- 
πτεύον Υπουργείο αναφορές και με το Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Προϊ
στάμενο του Τμήματος Οικονομικού τα εντάλματα πληρωμής, τις επι
ταγές και χρηματικές εντολές προς τις Τράπεζες και τις μισθολογικές 
καταστάσεις του προσωπικού. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
και εισηγείται προς αυτό τα θέματα της αρμοδιότητάς του, χωρίς δικαί
ωμα ψήφου. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και γενικώς προβαίνει σε 
κάθε νόμιμη ενέργεια για την εξασφάλιση της κανονικής και εύρυθμης 
λειτουργίας του Ταμείου.

2) Στη Δ/νση Υγειονομικού προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ 
Ιατρών - Οδοντιάτρων, ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
και εισηγείται προς αυτό για κάθε θέμα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης 
του χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3) Στα τμήματα και γραφεία της κεντρικής υπηρεσίας, πλην των 
τμημάτων της Δ/νσης Υγειονομικού και του Τμήματος της Μηχανο
γράφησης και Στατιστικής, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικη
τικού - Λογιστικού. Στα Τμήματα της Δ/νσης Υγειονομικού και του 
Τμήματος Μηχανογράφησης και Στατιστικής προΐσταται υπάλληλος

του Κλάδου ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων και ΠΕ Πληροφορικής αντί
στοιχα.

4) Στο αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων προΐσταται ο Δικη
γόρος του Ταμείου.

5) Στα περιφερειακά Τμήματα και Γραφεία του Ταμείου προΐσταται 
υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητι
κού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Άρθρο 14

Κατάταξη Προσωπικού
Οι μόνιμοι υπάλληλοι του ΤΥΔΚΥ και το λοιπά προσωπικό που υπη

ρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του Δ/τος τούτου κατατάσσονται σε 
κλάδους ως εξής:

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
α. Στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού οι υπάλληλοι του Κλά

δου Π ΕΙ Διοικητικού - Λογιστικού.
β. Στον Κλάδο ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων οι υπάλληλοι του Κλάδου 

ΠΕ2 Ιατρών - Οδοντιάτρων.
γ. Στον Κλάδο ΠΕ Φαρμακοποιών οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ3 

Φαρμακοποιών.
δ. Στον Κλάδο ΤΕ Διοικητικό - Λογιστικό (προσωρινό) οι υπάλληλοι 

του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (προσωρινού).
ε. Στον Κλάδο ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού οι υπάλληλοι του Κλά

δου ΔΕΙ Διοικητικού - Λογιστικού.
στ. Στον Κλάδο ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (προσωρινό) οι υπάλλη

λοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (προσωρινού),
ζ. Στον Κλάδο ΤΕ Επιμελητών οι υπάλληλοι του Κλάδου ΥΕ1 Κλη

τήρων.
η. Στον Κλάδο ΥΕ Ποοσωπικού Καθαριότητας οι υπάλληλοι του 

Κλάδου ΥΕ2.
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

- 1. Στη θέση του Δικηγόρου με έμμισθη εντολή ο υπηρετών Δικηγό
ρος του Ταμείου.

2. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε προσωρινές θέσεις εργασίας Ιδιω
τικού Δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσονται σε αντίστοιχες θέσεις.

Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανα
θέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 1989
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ

ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α Ν Τ. ΣΑ Μ Α Ρ Α Σ

ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μ ΙΛ Τ. ΕΒΕΡΤ 

------------♦ -----------

(2)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 502 

Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) στην Καλα
μάτα. κατάργηση Παραρτήματος Καλαμάτας του ΤΕΙ Πάτρας ρύθ
μιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, ρύθμιση θεμάτων 
σπουδαστών και σύσταση δέσεων προσωπικού στα ΤΕΙ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4, παράγραφος 2 (όπως συμπληρώθηκε 

με τη παράγραφο 7 του άρθρου 71 του Ν. 1566/1985  ΦΕΚ 167 τ.Α') 
και 5 παρ. 1 και 2, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τε
χνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) (ΦΕΚ 173 τ.Ά).

2. Την αριθμ. Υ /774 /17 .7 .1989  (ΦΕΚ 547 τ.β') απόφαση του 
Πρωθυπουργού με την οποία ορίζονται οι αρμοδιότητες της Αναπλη
ρωτή Υπουργού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας καε θρησκευμάτων 
Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη.

3. Την από 7 καε 8.3.1989 (αριθμός πρακτικού 9 /1 9 8 9  εισήγηση 
του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΣΤΕ).

4. Το έγγραφο με αριθμ. Ε 5 /1 8 5 4 /13 .4 .1989  με το οποίο ζητή
θηκε η γνώμη του ενδιαφερομένου ΤΕΙ για την κατάργηση του παραρ-
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τήματός του.
5. Την αριθμ. 5 2 9 /1 9 8 9  γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι

κράτειας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικο
νομικών και της Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων', 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Καλαμάτας
1. Ιδρύεται Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) με έδρα την 

Καλαμάτα από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1989-90 με 
τις εξής Σχολές:

α) Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, 
β) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας.
2. Τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο Σχολές συγκρο

τούν τα ιδρυόμενα με την παρούσα τμήματα ως εξής:
Τη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας τα τμήματα: 
α) Φυτικής Παραγωγής.
β) Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας.
Τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας τα τμήματα: 
α) Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
β) Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

Άρθρο 2

Κατάργηση του Παραρτήματος Καλαμάτας. ··,
1. Από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1989-90 καταρ- 

γείται το παράρτημα Καλαμάτας του ΤΕΙ Πάτρας.
2. Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία καθώς και τα αρχεία του κα- 

ταργούμενου παραρτήματος μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στην κυριό
τητα του ιδρυόμενου με το παρόν διάταγμα ΤΕΙ Καλαμάτας, πλην του 
ειδικού εξοπλισμού του καταργούμενου τμήματος ηλεκτρολογίας ο 
οποίος περιέρχεται στο τμήμα ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πάτρας.

3. Τυχόν εκκρεμείς δίκες που αναφέρονται σε θέματα του καταργού
μενου παραρτήματος συνεχίζονται από το ΤΕΙ Καλαμάτας.

Άρθρο 3

Ρύθμιση θεμάτων σπουδαστών του καταργούμενου 
παραρτήματος Καλαμάτας

1. Οι σπουδαστές του τμήματος ηλεκτρολογίας του καταργούμενου 
παραρτήματος μεταγράφονται υποχρεωτικά σε αντίστοιχα τμήματα άλ
λων ΤΕΙ της προτίμησής τους από το εαρινά εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 1989-90.

2. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τα δικαιολογητικά και οι λοιπές 
αναγκαίες λεπτομέρειες για την υλοποίηση της διάταξης αυτής ρυθμίζο
νται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά
των.

Άρθρο 4

Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας
1. Η διοικητική ευθύνη για θέματα του καταργούμενου με το άρθρο 2 

του παρόντος διατάγματος παραρτήματος ανατίθεται στο ΤΕΙ Καλαμά
τας.

2. Το ιδρυόμενο με το παρόν διάταγμα ΤΕΙ υπόκειται στις διατάξεις 
του Ν. 1 4 0 4 /8 3  «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτι
κών Ιδρυμάτων» οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα για κάθε θέμα σχε
τικό με την οργάνωση και λειτουργία του.

3. Το Εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) που υπηρετεί στο καταργού- 
μενο παράρτημα εντάσεται σε τμήματα του ίδιου ή άλλων ΤΕΙ.

Η διαδικασία ένταξης έχει ως εξής:
ι. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος και το αργότερο τέσσερις (4) μή

νες πριν την κατάργηση, υποβάλλεται από το προσωπικό αυτό δήλωση 
προτίμησης, τουλάχιστον δύο τμημάτων για την ένταξή τους.

ιι. Η ένταξη αυτή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι
δείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση του συμβουλίου του ΤΕΙ 
στο οποίο ανήκει το τμήμα υποδοχής και γνώμη του τμήματος υποδο
χής ανάλογα με τη δήλωση των ενδιαφερομένων, τα προσόντα τους και 
τις λειτουργικές ανάγκες των τμημάτων.

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων του τρίτου κεφαλαίου του Ν. 1404 /83  με αποφάσεις 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και με θητεία μέ

χρι 31 Αυγούστου 1991 διορίζονται ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του 
ΤΕΙ Καλαμάτας και οι διευθυντές των Σχολών από μέλη του Ε.Π. του 
ΤΕΙ και σχολής αντίστοιχης που έχουν την ιδιότητα που προβλέπεται 
από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 1404/83 .

Κατεξαίρεση μπορούν να διοριστούν στις θέσεις αυτές μέλη Ε.Π. άλ
λων ΤΕΙ που έχουν την ανάλογη ιδιότητα, εφόσον το υπαγορεύουν οι 
υπηρεσιακές ανάγκες.

Οι διοριζόμενοι μαζί με τον εκπρόσωπο των σπουδαστών συγκροτούν 
το συμβούλιο του ΤΕΙ και ασκούν τις ποοβλεπόμενες από τη σχετική νο
μοθεσία των ΤΕΙ, αρμοδιότητες.

5. α) Με την έναρξη λειτουργίας των τμημάτων της παραγράφου 2 
του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος ορίζεται με απόφαση του συμ
βουλίου του ΤΕΙ μετά από πρόταση της οικείας σχολής, μέλος του Ε.Π. 
της σχολής ως προϊστάμενος του τμήματος.

β) Για την αυτοδύναμη λειτουργία των τμημάτων απαιτείται να υπη
ρετούν τουλάχιστον πέντε (5) μέλη Ε.Π. εκ των οποίων τρία (3) τουλά
χιστον στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή.

γ) Τα συμβούλια των σχολών στις οποίες ανήκουν τα τμήματα του 
άρθρου 1 του παρόντος εξουσιοδοτούνται να έχουν μέχρι την αυτοδύ
ναμη λειτουργία των τμημάτων αυτών όλες τις αρμοδιότητές τους, 
εκτός από τις αρμοδιότητες του προϊσταμένου του τμήματος.

Ειδικά μέχοις ότου ο αριθμός μόνιμου Ε.Π. που υπηρετεί σε κάθε 
Τμήμα και που ανήκει στη βαθμίδα του καθηγητή ή επίκουρου καθη
γητή ανέλθει στους πέντε (5) οι κενές θέσεις Ε.Π. του τμήματος προκη
ρύσσονται από το συμβούλιο του ΤΕΙ, ύστερα από εισήγηση της οικείας 
σχολής, ενώ η εκλογή μελών Ε.Π. γίνεται από ειδικά και κατά ειδικό
τητα πενταμελή εκλεκτορικά σώματα, που ορίζονται με αποφάσεις του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα εκλεκτορικά αυτά 
σώματα συγκροτούνται από μέλη Ε.Π. και ειδικά εκπαιδευτικό προσω
πικό (Ε.Ε.Π.) των ΤΕΙ ανάλογης βαθμίδας και ειδικότητας ύστερα από 
γνώμη του συμβουλίου της οικείας σχολής του ΤΕΙ.

δ) Έ ω ς το διορισμό του γενικού γραμματέα σύμφωνα με τις διατά
ξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 1 404 /83 , καθήκοντα 
ασκεί ένας από τους αρχαιότερους διοικητικούς υπαλλήλους Π.Ε. κατη
γορίας του ΤΕΙ που ορίζεται με πράξη του προέδρου του ΤΕΙ. Εάν αυτοί 
που υπηρετούν είναι λιγάτεροι από τρεις μπορεί να οριστεί διοικητικός 
υπάλληλος άλλου ΤΕΙ που αποσπάται για το σκοπό αυτά.

Άρθρο 5

Σύσταση θέσεων προσωπικού
1. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών του 

ΤΕΙ που ιδρύεται με το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος καθώς και 
των ήδη λειτουργούντων Τ.Ε.Ι. συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις προ
σωπικού που προσαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις του άρθρου 23 του Ν. 
1404 /83 , όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και κατανέμονται στα 
ΤΕΙ με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά
των:

Θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.):
α) Καθηγητών και Επίκουρων Καθηγητών θέσεις 60
β) Καθηγητών εφαρμογών θέσεις 60
γ) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) θέσεις 10
Θέσεις διοικητικού προσωπικού:
α) Κατηγορία Π.Ε.
1. Κλάδος γενικών γραμματέων θέσεις 1
2. Κλάδος ΠΕ ιατρών θέσεις 1
3. Κλάδος ΠΕ διοικητικός - οικονομικός θέσεις 4
4. Κλάδος ΠΕ πληροφορικής θέσεις 2 
β) Κατηγορία ΤΕ
1. Κλάδος ΤΕ διοικητικός - λογιστικός θέσεις 5
2. Κλάδος ΤΕ νοσηλευτικής θέσεις 2
3. Κλάδος ΤΕ τεχνολογικών εφαρμογών θέσεις 2
4. Κλάδος ΤΕ βιβλιοθηκονομίας θέσεις 1
5. Κλάδος ΤΕ πληροφορικής θέσεις 3 
γ) Κατηγορία ΔΕ
1. Κλάδος ΔΕ διοικητικός - λογιστικός θέσεις 10
2. Κλάδος ΔΕ δακτυλογράφων - στενογράφων θέσεις 5
3. Κλάδος ΔΕ τηλεφωνητών θέσεις 2
4. Κλάδος ΔΕ τεχνικός θέσεις 6
5. Κλάδος ΔΕ ανθοκομίας - κηπουρικής θέσεις 4
6) Κατηγορία ΥΕ
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1. Κλάδος ΤΕ Επιμελητών θέσεις 5

2. Κλάδος ΤΕ προσωπικού καθαριότητας θέσεις 18

3. Κλάδος ΤΕ νυκτοφυλάκων θέσεις 10

ε) Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.) θέσεις 20

2. Στους κλάδους Π.Ε. Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμο

γών, Τ.Ε. Πληροφορικής, ΔΕ Τεχνικού και στο Ειδικό Τεχνικό Προσω

πικό (ΕΤΠ), ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται κάθε 

φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των κενών θέσεων.

Στην Αναπληρωτή Τπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρά/τος διατάγματος.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 1989 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ Ο ΚΡΑΤΙΑΣ  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ

Α θ . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α Ν Τ . ΣΑ Μ Α Ρ Α Σ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΟΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΚ



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Φύλο: Άνδρας:______1 Γυναίκα:______2

2. Η λ ικ ία :___

3. Ο ικογενειακή κατάσταση: Άγαμος-'η:____ 1 Έγγαμος-η:______2

4. Έ τος λήψης του τττυχίου ΤΕΙ:_____

5. Περιοχή διαμονής (κατά την εισαγωγή στο ΤΕΙ):

Αστική:__1 Ημιαστική:____ 2 Αγροτική:_____ 3

Πελοπόννησος____ 4 Θεσσαλία_______5

6. Περιοχή διαμονής (σήμερα):

Αστική:__1 Ημιαστική:____ 2 Αγροτική:_____ 3

7. Υττήρξε αλλαγή του τόπου διαμονή σας μετά την αποφοίτηση σας από το 

ΤΕΙ;

Ναι___ 1 Όχι____ 2

8. Αν ΝΑΙ

8.1 Σε ποιους λόγους οφείλεται:

Οικογενειακούς:___ 1 Επαγγελματικούς:___ 2 Άλλο:_____ 3

8.2 Που είναι ο τόπος διαμονή σας:

Πρωτεύουσα νομού____ 1 Νομός Αττικής_______ 2 Αλλού_______3

9. Από την αποφοίτηση σας έως σήμερα πόσα βιογραφικά έχετε αποστείλει με

σκοπό την πρόσληψη σας σε θέσεις εργασίας:_______

10. Από αυτά πόσα σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο σπουδών σας:___

11. Θεω ρείται ότι γνωρίζεται τις εν δυνάμει θέσεις εργασίας συναφείς με το 

αντικείμενο σπουδώ ν σας:

Αρκετά:___ 1 Μέτρια:____ 2 Λίγες:___ 3

12. Ποια η εργασιακή σας κατάσταση σήμερα:

1. Ε ρ γ α ζό μ ε ν ο ς -η :___

1.1. Πλήρους απασχόλησης:___

1.2. Μερικής απασχόλησης:___

1.3. Εποχιακή απασχόληση:___

1.4. Περιστασιακή:___

2. Μ ε  σ ύ μ β α σ η :___

2.1. Αορίστου χρόνου:__



2.2 Ορισμένου χρόνου:__

3. Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς  επ α γγελμ α τία ς :

3.1. Οικογενειακή επιχείρηση (ιδρυτής μέλος της οικογένειας):____

3.2. Προσωπική επιχείρηση (ιδρυτής ο ερωτώμενος-η):____

4. Ά ν ερ γ ο ς -η :_____

13. Εάν είστε άνεργος-η ποιο οι προσωπικοί σας λόγοι ανεργίας:

1. Αναζητώ απασχόληση στην περιφέρεια της κατοικίας μου:___

2. Επιθυμώ να διοριστώ στο δημόσιο:____

3. Περιορισμένος αριθμός θέσεων:___

4. Ελλιπής κατάρτιση:_____

5. Προκαταλήψεις εργοδοτών:____

6. Οικογενειακές υποχρεώσεις:____

7. Αλλο:_____

14. Αντικείμενο απασχόλησης/περιγραφή θέσεις

15. Μετά την αποφοίτηση σας σε τι θέσεις εργασίας εργασθήκατε 

περισσότερο:

1. Σχετικές με την ειδικότητα μου:_____ Αριθμός:____

2. Άσχετες με την ειδικότητα μου:_____ Αριθμός:____

3. Δεν έχω εργασθεί καθόλου:____

16. Αν εργάζεστε σε χώ ρο που έχει σχέση με το αντικείμενο των σπουδών 

σας, βρήκατε εργασίας:

1. Με διαγωνισμό:____

2. Με προσωπικές γνωριμίες:____

3. Στο χώρο που κάνατε πρακτική:____

4. Με αγγελία:___

5. Απευθυνθήκατε κατευθείαν σε εργοδότη:____

6. Άλλο:____

17. Από τη αποφοίτηση σας έως σήμερα έχετε ασχοληθεί με κάτι από τα 

παρακάτω :

1. Μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με το αντικείμενο σπουδών σας στο ΤΕΙ:___

2. Μεταπτυχιακές σπουδές μη σχετικές με το αντικείμενο σπουδών σας στο ΤΕΙ:

3. Προπτυχιακές σπουδές σχετικές με το αντικείμενο σπουδών σας στο ΤΕΙ:___

4. Προπτυχιακές σπουδές μη σχετικές με το αντικείμενο σπουδών σας στο ΤΕΙ:

5. Πρόγραμμα κατάρτισης σχετικό με το αντικείμενο σπουδών σας στο ΤΕΙ: _



6. Πρόγραμμα κατάρτισης μη σχετικό με το αντικείμενο σπουδών σας στο ΤΕΙ:__

7. Ξένες γλώσσες:_____

8. Η/Υ:_______

18. Η πρακτική σας άσκηση, βελτίωσε τις γνώσεις και δεξιότητες σας, έτσι 

ώστε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας:

1. Ναι:___ 2. Όχι:_____

19. Έ χετε μετανιώ σει για την επιλογή του συγκεκριμένου τμήματος για το λόγο 

ότι έχουν διαψευσθεί οι προσδοκίες σας:

1. Απόλυτα:____ 2. Πολύ:_____ 3. Μέτρια:_____4. Λίγο:_____ 5. Καθόλου:_____

20. Οι γνώ σεις που αποκτήσατε από το ΤΕΙ πόσο συνέβαλαν στην 

επαγγελματική σας αποκατάσταση:

1. Πολύ:_____ 2. Μέτρια:_____3. Λίγο:_____ 4. Καθόλου:_____


