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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 150
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιού−

χων του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και 
Πληροφοριακών Συστημάτων του Τεχνολογικού Εκ−
παιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Πάτρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
    1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 25 παρ. 2 εδ. γ΄ του ν. 1404/1983 

(A΄ 173).
β) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α, β, θ του ν. 2817/2000 

(A΄ 78), καθώς και του άρθρου 13 παρ. 49 εδ. β΄ του 
ν.3149/2003 (A΄ 141).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (A΄ 98).

2) Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (Β΄ 68) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

3) Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (Β΄ 40) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

4) Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνο−
λογικής Εκπαίδευσης, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση 
της 10/25.6.2008.

5) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6) Τη υπ’ αριθμ. Δ153/2009 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχε−
διασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτι−
κού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πάτρας, με βάση τις επιστημονικές 
και τεχνολογικές γνώσεις τους, μπορούν, είτε αυτοδύνα−
μα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες συναφών 
επιστημονικών κλάδων, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων 
και οργανισμών, να ασκούν τις εξής επαγγελματικές 
δραστηριότητες στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σύμ−
φωνα με την κείμενη νομοθεσία:

1.1 Εκπόνηση επιχειρησιακών, στρατηγικών και τακτι−
κών σχεδίων ανάπτυξης επιχειρήσεων και οργανισμών 
και εκπόνηση μελετών προγραμματισμού και διαχείρι−
σης έργων.

1.2 Διενέργεια ερευνών αγοράς, στατιστικών ερευνών 
και προβλέψεων.

1.3 Λήψη αποφάσεων ορθολογικής λειτουργίας των 
οικονομικών μονάδων.

1.4 Σχεδιασμό συστημάτων κατάρτισης προϋπολογι−
σμών και παρακολούθησης ταμειακών ροών.
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1.5 Εφαρμογή μεθόδων διοίκησης ολικής ποιότητας σε 
έργα και προγράμματα, σύνταξη προτάσεων για ISO, 
πιστοποίηση.

1.6 Ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστη−
μάτων διοίκησης.

2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν 
να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευ−
σης, δημόσιας και ιδιωτικής, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

3. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να 
απασχολούνται στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα 
και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρχίας σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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

  Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 151
 Μετονομασία του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολο−

γίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου 
Πειραιώς σε Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή 

και τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων» (Α΄ 87), όπως η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α΄ 173), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 εδ. α΄ 
του ν.2640/1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική−επαγγελματική 
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) και συμπλη−
ρώθηκε με τα άρθρα 3 παρ. 1 εδ. β του ν. 3027/2002 
«Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώ−
τατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 152) και 9 
παρ. 3 του ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 69).

β) Του άρθρου 15 παρ. 2θ του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευ−
ση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του 
ν. 3149/2003 (Α΄ 141) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, 
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

δ) Του άρθρου 1 του π.δ. 104/2005 «Περιορισμός συ−
ναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών 
πράξεων» (Α΄ 137).

ε) Της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).

στ) Της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (Β΄ 68).

2. Την γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 1/12.10.2007).

3. Τη γνώμη της Ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώ−
τατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση υπ’ 
αριθμ. 13/16.12.2008).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος 
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 189/2009 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετονομασία

1. Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του π.δ. 205/1999 
(Α΄ 179) Τμήμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Πανε−
πιστημίου Πειραιώς που μετονομάστηκε σε Τμήμα Δι−
δακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. δ’ περ. 
γγ’ του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), μετονομάζεται σε Τμήμα 
Ψηφιακών Συστημάτων χωρίς μεταβολή του γνωστικού 
του αντικειμένου. Όπου στο νόμο προβλέπεται κατοχή 
πτυχίου του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και 
Ψηφιακών Συστημάτων, νοείται εφεξής και το πτυχίο 
του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.

2. Τα πτυχία που χορηγούνται από το Τμήμα που με−
τονομάζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 
είναι ισότιμα ως προς όλες τις συνέπειες με τα πτυχία 
που έχουν χορηγηθεί από αυτό έως την έναρξη ισχύος 
του παρόντος.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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

  Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
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