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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 9236 (1)
   Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στον Προϊστάμενο 

του Τμήματος του Ειδικού Λογαριασμού της Βου−
λής.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.1 και 4 του Κα−

νονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 
106/Α/87).

2. Tις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.3, 91 και 92Α του 
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄− ΦΕΚ51/Α/97).

3. Τη με υπ’ αριθμ. 6652/5331/12.9.2006 απόφασή μας 
«Έσοδα, τρόπος και διαδικασία τήρησης του Ειδικού 
Λογαριασμού της Βουλής των Ελλήνων του άρθρου 
92Α του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β) και έλεγχος 
αυτού», και ιδία των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 
4 αυτής (ΦΕΚ 192Α/12.9.2006).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών 
της Βουλής, αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο του Τμήματος του 
Ειδικού Λογαριασμού και, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύ−
εται ή δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή του, το δικαίωμα 
υπογραφής των εντολών και επιταγών για την πληρωμή 
ποσών από το Λογαριασμό και την καταβολή αυτών 
στους δικαιούχους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2006

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ−ΨΑΡΟΥΔΑ

F
Αριθμ. 128841/Ε5 (2)
      Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε σύμπραξη με 
το Πανεπιστήμιο του Coventry του Ηνωμένου Βασι−
λείου στην Επιστήμη του Διεθνούς Επιχειρείν (M.Sc 
in International Business).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5 παρ. 12 και 13 του 
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Άρθρο 6

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι ακριβώς το ίδιο με 
αυτό του Πανεπιστημίου του Coventry του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Τα θέματα των εξετάσεων και οι ώρες δι−
εξαγωγής τους είναι κοινές ενώ η πρόοδος τω φοιτη−
τών ελέγχεται από κοινού σε τακτικά συμβούλια που 
προγραμματίζονται στην έδρα του ενός εκ των δύο 
Ιδρυμάτων. Οι αλλαγές των μαθημάτων του προγράμ−
ματος σπουδών ακολουθούν τις αντίστοιχες αλλαγές 
μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Πανεπι−
στημίου του Coventry που γίνονται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες ακαδημαϊκών ελέγχων του Πανεπιστημίου. 
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτι−
κή και η διδασκαλία γίνεται στην Αγγλική γλώσσα. Το 
Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τα μαθήματα και 
περατώνεται με τη μεταπτυχιακή εργασία. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τα παρακάτω 
μαθήματα:

Πιστωτικές
Μονάδες

1. Στρατηγική Διοίκηση (Strategic 
Management)

12

2. Λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων 
(Financial Dicision Making)

12

3. Ολοκλήρωση Επιχειρηματικών Διαδικασι−
ών (Business Process Integration)

12

4. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Human 
Resource Management)

12

5. Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing 
Management)

12

6. Διεθνής Στρατηγική Διοίκηση 
(International Strategic Management)

12

7. Κρίσιμα Θέματα στο Διεθνές Επιχειρείν 
(Critical Issues in Global Business)

24 

8. Στατιστική της Διοίκησης (Statistics for 
Management)

24

9. Μεθοδολογίες Έρευνας (Research 
Methods)

12

Μεταπτυχιακή Εργασία (Dissertation) 48

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του Προγράμμα−
τος σπουδών ανέρχεται σε 180.

Άρθρο 7

Προσωπικό

Τα δύο Ιδρύματα θα διαθέσουν από κοινού το ανά−
λογο και κατάλληλων ακαδημαϊκών και επιστημονικών 
προσόντων εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διενέργεια 
τόσο των θεωρητικών μαθημάτων όσο και των φροντι−
στηριακών ασκήσεων σύμφωνα με την έγγραφη συμ−
φωνία αλλά και με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 της 
με υπ’ αριθμ. 60671/Ε5/12.6.2002 υπουργικής απόφασης 
(Β΄, 771).

Στο Πρόγραμμα μπορούν να διδάξουν επίσης και μέλη 
Ε.Π. και Δ.Ε.Π. και άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και 
άλλων Τ.Ε.Ι. (με τις ίδιες προϋποθέσεις) και Πανεπιστη−

μίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, σύμφωνα με την 
έγγραφη συμφωνία των Ιδρυμάτων και την παραπάνω 
αναφερόμενη υπουργική απόφαση. 

Μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού και λοιπού Ερ−
γαστηριακού Προσωπικού του οικείου Τ.Ε.Ι., εφόσον 
αυτά διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία 
και ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, επικουρούν 
στην εκτέλεση εργαστηριακών και λοιπών συναφών 
εργασιών του Π.Μ.Σ. 

Επιστημονική Επιτροπή οριζόμενη από το Συμβούλιο 
του Τ.Ε.Ι. Λάρισας θα παρακολουθεί και θα επικουρεί 
την εκτέλεση του Προγράμματος, σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο του Coventry του Ηνωμένου Βασιλείου και 
βάσει της συμφωνίας των δύο Ιδρυμάτων.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκη−
σης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας έχει τη διοικητική 
υποστήριξη του Προγράμματος. 

Άρθρο 8

Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Τ.Ε.Ι. Λάρισας θα διαθέσει τις αναγκαίες κτηριακές 
εγκαταστάσεις, τον κατάλληλο εργαστηριακό και ειδικό 
εξοπλισμό, τις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος καθώς και 
ελεύθερη χρήση του διαδικτύου του. 

Το Πανεπιστήμιο του Coventry και το Τ.Ε.Ι. Λάρισας θα 
διαθέσουν το απαραίτητο διδακτικό υλικό και τα λοιπά 
διδακτικά βοηθήματα. Επίσης, θα παράσχουν πρόσβαση 
στις ηλεκτρονικές τους βιβλιοθήκες.

Άρθρο 9

Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας και Κονδυλίων του Τ.Ε.Ι. 
Λάρισας και ειδικότερα από πόρους που θα προέρχο−
νται από δίδακτρα των φοιτητών, βάσει συμφωνίας των 
δύο Ιδρυμάτων. Επίσης, οι πόροι θα προκύψουν και από 
την από κοινού μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων εκτέλεση 
ερευνητικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη, παραγωγή 
και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο του 
ανωτέρω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 10

Για ό,τι δεν ορίζεται σαφώς στα προηγούμενα άρ−
θρα, ισχύουν η από 11.7.2006 έγγραφη συμφωνία των 
δύο Ιδρυμάτων, καθώς και οι Κανονισμοί σπουδών των 
ίδιων Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F

Αριθμ. Φ11321/27240/1941 (3)
      Συμπλήρωση Πίνακα Επαγγελματικών Παθήσεων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κω−
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δικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (ΦΕΚ 201/Α/1995) και 
π.δ. 213/1992 (ΦΕΚ 102/Α/1992).

3. Το π.δ. υπ’ αριθμ. 33/15.2.2006 (ΦΕΚ. Α΄ 35/15.2.2006) 
«Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του α.ν. 1846/1951 «Δι−
αδικασία Θεσπίσεως Κανονισμών».

5. Τις υπ’ αριθμ. 230 και 249 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ που ελήφθησαν κατά τις υπ’ αριθμ. 33/26.10.2006 
και 34/30.10.2006 συνεδριάσεις του αντίστοιχα.

6. Το άρθρο 40 του Κανονισμού Ασθένειας ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, 
όπως ισχύει.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζει:

Ο Πίνακας των επαγγελματικών παθήσεων που περι−
έχεται στο άρθρο 40 του Κανονισμού Ασθένειας ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ συμπληρώνεται ως εξής: Στην κατηγορία «45 − 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΚΟΝΙΑΣΕΙΣ.

β) Αμιάντωση συνυπάρχουσα ή μη μετά πνευμονικής 
φυματίωσης ή καρκίνου των πνευμόνων», προστίθεται 
η παρακάτω νόσος: «μεσοθηλίωμα υπεζωκότα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F

Αριθμ. 200940 (4)
      Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Γενικό Νοσοκο−

μείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος για Μονάδες Ψυ−
χικής Υγείας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψυ−
χαργώς Β΄ φάση», που πληρούνται από άτομα που 
προστατεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή 
των θέσεων αυτών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του 

ν. 2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση 
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με 
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄) 
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,..........
ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 

4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της 
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

4. Το με υπ’ αριθμ. 6044/14.11.2006 έγγραφο του Γενικού 
Νοσοκομείου Ζακύνθου, για την επικείμενη έκδοση προ−
κήρυξης, πλήρωσης δεκατριών (13) συνολικώς θέσεων 
εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, 
κλάδων και ειδικοτήτων για το Γενικό Νοσοκομείο Ζα−
κύνθου.

5. Την με υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχό−

λησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας».

6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Α. Σε συνέχεια της 200298/3.5.2005 απόφασή μας κα−
θορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας 
για το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, που πρόκειται να 
πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις 
διατάξεις του ν. 2643/1998, σε μία (1).

Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται στην κατηγορία Πολυτέ−
κνων (περίπτωση α΄ της παρ.1, άρθρου 1 ν. 2643/1998) και 
θα καλυφθεί από άτομο κατηγορίας Τεχνολογικής Εκ−
παίδευσης, ειδικότητας Τ.Ε. Επισκεπτών−τριών Υγείας.

Γ. Κατανέμουμε την ανωτέρω θέση ως εξής:

Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ν.2643/1998

1 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γενικό Νοσοκο−
μείο Ζακύνθου 
Άγιος Διονύσιος

TE Επισκεπτών−
τριών Υγείας

Πολυτέκνων 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
Αριθμ. 200944 (5)
      Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Πανεπιστημιακό Γε−

νικό Νοσοκομείο Πατρών που πληρούνται από άτο−
μα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 και κα−
τανομή των θέσεων αυτών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του 

ν. 2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση 
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με 
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄) 
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές...........
ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 

4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της 
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας».

5. Το υπ’ αριθμ. 27496/10.11.2006 έγγραφο του Πα−
νεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών για την 
επικείμενη έκδοση προκήρυξης, πλήρωσης δέκα πέντε 
(15) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων, 
διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, για το 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.




