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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 199
Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της
Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών
Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη
δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων», (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων», (Α΄ 173), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο
15 παρ. 2α του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνι−
κή Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»,
(Α΄ 206),
β) Του άρθρου 15 παρ. 2 (θ) του ν. 2817/2000 (Α΄ 78)
«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 13 παρ. 49 του
ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 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 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄
1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ
179/13.2.2006 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ
1264/14.10.2005 απόφασης “Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών” όμοια
απόφαση» (B΄ 204)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 (α) του π.δ.
104/2005 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών
κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 137).
5. Τη γνώμη της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 16η/1.12.2006).
6. Τη γνώμη της ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώ−
τατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση
8η/26.3.2007).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος
αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
8. Την υπ’ αριθμ. 234/2007 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Ο διπλωματούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μα−
θηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσο−
βίου Πολυτεχνείου που ακολούθησε την κατεύθυνση
του Μαθηματικού Εφαρμογών μπορεί να ασχολείται
μεταξύ άλλων με:
(α) τη διδασκαλία και ερευνητική δραστηριότητα σε
διάφορους κλάδους των Μαθηματικών και των εφαρ−
μογών τους.
(β) δραστηριότητες που συνίστανται στη συλλογή
και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, την εξαγω−
γή συμπερασμάτων και τη διατύπωση προβλέψεων και
εκτιμήσεων χρήσιμων στη λήψη απόφασης για συγκεκρι−
μένα προβλήματα που ανακύπτουν σε χώρους αγοράς
εργασίας και οικονομικής δραστηριότητας.
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(γ) τη μελέτη εφαρμοσμένων μοντέλων που αποσκοπούν
στην επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σε οικονομι−
κές επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
(δ) την προσέγγιση (μέσω θεωρητικών προτύπων),
χρήση υπολογιστικών πακέτων για επίλυση προβλημά−
των σε τομείς θεωρητικών και εφαρμοσμένων Μαθημα−
τικών και Υπολογιστικής Μηχανικής (mechanics).
(ε) την ανάλυση φυσικών συστημάτων, όπως στερεά και
ρευστά καθώς επίσης και στοχαστικά μοντέλα που περι−
γράφουν βιολογικές και βιοϊατρικές εφαρμογές. Ειδικότερα
μοντελοποίηση και επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων
που ανακύπτουν σε διάφορες δραστηριότητες.
2. Ο διπλωματούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μα−
θηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσο−
βίου Πολυτεχνείου που ακολούθησε την κατεύθυνση
του Φυσικού Εφαρμογών μπορεί να ασχολείται μεταξύ
άλλων με:
(α) τη διδασκαλία και ερευνητική δραστηριότητα σε
διάφορους κλάδους της Φυσικής και των εφαρμογών
της.
(β) τις θεωρητικές μελέτες και πρακτικές εφαρμογές σε
όλους τους κλάδους της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης
Φυσικής, όπως: Μηχανική και Ιδιότητες της Ύλης, Φυσική
Συμπυκνωμένης Ύλης, Φυσική και Μηχανική Υλικών, Ηλε−
κτρισμός, Ηλεκτρονική Φυσική, Μαγνητισμός, Κυματική,
Ακουστική, Οπτική, Οπτοηλεκτρονική, Ατομική και Μορι−
ακή Φυσική, Πυρηνική Φυσική, Φυσική Υψηλών Ενεργειών,
Ραδιενέργεια, Αστροφυσική και Διαστημική Φυσική.
(γ) τη συμμετοχή σε μελέτη και ανάπτυξη επιταχυ−
ντικών συστημάτων φορτισμένων σωματιδίων και ανι−
χνευτικών συστημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών για
ερευνητική χρήση και εφαρμογές. Εφαρμογές της Πυ−
ρηνικής Φυσικής και της ραδιενέργειας στη βιομηχανία,
το περιβάλλον, τη γεωργία και την ιατρική.
(δ) την προσέγγιση (μέσω θεωρητικών προτύπων),
ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών κωδίκων και προ−
γραμμάτων για την επίλυση προβλημάτων σε τομείς της
Θεωρητικής και της Εφαρμοσμένης Φυσικής.
(ε) την συμμετοχή σε μελέτη, αξιολόγηση και τυποποί−
ηση οπτικών, οπτικοηλεκτρονικών, φωτονικών διατάξε−
ων ή διατάξεων λέιζερ, και των παραπάνω σε συναφείς
εφαρμογές στη βιομηχανία, τις τηλεπικοινωνίες, το πε−
ριβάλλον, τη βιοϊατρική.
(στ) την μελέτη της δομής και των φυσικών και μηχα−
νικών ιδιοτήτων ενός ευρέος φάσματος υλικών.
3. Ο διπλωματούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μα−
θηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσο−
βίου Πολυτεχνείου , μπορεί να ασχολείται, σύμφωνα με
την κατεύθυνση που ακολούθησε για την απόκτηση του
Διπλώματός του, σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα που αξιοποιούν τη Φυσική και τα Μαθηματικά,
ανάλογα με τα ισχύοντα για τους φυσικούς και μα−
θηματικούς εντός των πλαισίων των παρ. 1 και 2 του
παρόντος άρθρου.
Οι διπλωματούχοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθημα−
τικών και Φυσικών Επιστημών (Ε.Μ.Φ.Ε.) που προσλαμβά−
νονται στους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
απασχολούνται με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες
επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια
των σπουδών τους, ενδεικτικά ως: Επιστήμονες που θα
προάγουν τη γνώση και επίλυση μαθηματικών και φυσι−
κών προβλημάτων. Ειδικοί επιστήμονες για τη μαθηματική
προτυποποίηση, τον προγραμματισμό και την επίλυση

προβλημάτων με την επεξεργασία και ανάλυση δεδομέ−
νων, και το σχεδιασμό ποσοτικών ερευνών χρήσιμων σε
χρηματοοικονομικές εφαρμογές, την Ιατρική, την Βιολο−
γία, την Επιδημιολογία. Σύμβουλοι και αναλυτές σε μο−
νάδες Ακτινοδιαγνωστικής και Πυρηνικής Ιατρικής. Ειδικοί
επιστήμονες στη μελέτη προβλημάτων και εφαρμογών
Υπολογιστικής και Θεωρητικής Φυσικής και Μηχανικής,
Πυρηνικής Φυσικής, Στοιχειωδών Σωματιδίων, Οπτοηλε−
κτρονικής και Λέιζερ, Φυσικών και Μηχανικών ιδιοτήτων
των Υλικών. Καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Μαθηματικοί ή Φυσικοί ανάλογα με την κατεύθυνση που
ακολούθησαν για την απόκτηση του διπλώματός τους.
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα 12 Σεπτεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 200
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Νομού Εύβοιας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 2043/92 (Α΄ 79) «Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 161/2000 (Α΄ 145),
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και
5 του ν. 2672/1998 (Α΄ 290).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδι−
κοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.2.1/2192/1.6.2005 εισήγηση της Περι−
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006
όμοια (Β΄ 204/13.2.2006).
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι ακόλουθες
δαπάνες:

