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Ίδρυση Τµήµατος Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και κατάργηση της Σχολής ∆ιαχείρισης
Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ A’ αρ. 144/13 Αυγούστου 2009)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108/2009
Ίδρυση Τµήµατος Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και
κατάργηση της Σχολής ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων
και Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 παρ. 6, 24 παρ. 2 και 50 παρ. 6 του
ν. 1268/1982 «Για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως η πρώτη
διάταξη τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο
48 παρ. 1 εδαφ. α΄ και β΄ του ν. 1404/1983 «∆οµή και
λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων»
(ΦΕΚ Α΄ 173), αντικαταστάθηκε µε την περ. α΄ της παρ. 2
του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 «∆ευτεροβάθµια τεχνική
επαγγελµατική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 206) και συµπληρώθηκε µε την περ. β΄ της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 «Ρύθµιση θεµάτων Ορ−
γανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 152) και το άρθρο 9 παρ. 3 του
ν. 3549/2007 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για
τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων» (ΦΕΚ Α΄ 69).
β) Του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. δ’ του ν. 1566/1985
«∆οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και της δευ−
τεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
167), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.
4 του ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδι−
οίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107).
γ) Της περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.
2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις« (ΦΕΚ Α΄ 78)
και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 «Εθνική
Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, δηµόσιες βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 141).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
ε) Της υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Κ/Φ. 1/25873/1.10.2007 κοινής από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτε−
ρικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών
Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β΄
1950).
στ) Της υπ’ αριθµ. 1666/∆ΙΟΕ89/13.1.2009 κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (Β΄ 40).
ζ) 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. Τη γνώµη της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Ιωαννί−
νων που ελήφθη στις υπ’ αριθµ. 909/9.1.2007,
919/17.1.2008 και 927/10.7.2008 συνεδριάσεις της.
3. Τη γνώµη της Ολοµέλειας του Συµβουλίου Ανώτα−
της Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης που ελήφθη στην
υπ’ αριθµ. 12η/24.7.2008 συνεδρίασή της.
4. Το γεγονός ότι, από την εφαρµογή των διατάξεων

του παρόντος διατάγµατος, προκαλείται: α) συνολική
δαπάνη ύψους 6.973.500 ευρώ περίπου για την προµή−
θεια του αναγκαίου εξοπλισµού αιθουσών, εργαστηρίων,
γραφείων, βιβλιοθηκών και λοιπού υλικού, καθώς και
τη στέγαση του υπό ίδρυση τµήµατος και β) ετήσια
δαπάνη µετά την πλήρη λειτουργία του ιδρυοµένου
τµήµατος ύψους 1.179.000 ευρώ περίπου από την πλή−
ρωση των θέσεων προσωπικού, 4.656 ευρώ περίπου από
την καταβολή επιδοµάτων θέσης ευθύνης και εξόδων
παράστασης, 66.000 ευρώ περίπου για την σίτιση των
φοιτητών, 100.000 ευρώ περίπου για την αντιµετώπιση
των λειτουργικών εξόδων του ιδρυόµενου τµήµατος
και 200.000 ευρώ περίπου για την προµήθεια
συγγραµµάτων.
Η υπό στοιχείο α΄ δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τις
πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
(Π.∆.Ε.), για τα οικονοµικά έτη 2010 και 2011 και σε ποσό
3.000.000 ευρώ και 3.200.000 ευρώ αντίστοιχα, θα καλύ−
πτεται µε κοινοτική συγχρηµατοδότηση (Ε.Σ.Π.Α.).
Η δαπάνη για αµοιβές προσωπικού καθώς και η δαπά−
νη για το επίδοµα θέσης ευθύνης και τα έξοδα παρά−
στασης θα βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ειδ. Φορ. 19−250, ΚΑΕ Οµάδας 0200).
Η δαπάνη για τη σίτιση φοιτητών ύψους 6.300 ευρώ
για το οικονοµικό έτος 2009, 22.800 ευρώ για το οικ.
έτος 2010, 39.300 ευρώ για το οικ. έτος 2011, 55.800
ευρώ για το οικ. έτος 2012 και 66.000 ευρώ για καθένα
από τα οικονοµικά έτη 2013 και 2014 και εφεξής θα
βαρύνει τον προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
και θα καλύπτεται µε κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ.
19−250, ΚΑΕ 2425).
Τα λειτουργικά έξοδα του ιδρυοµένου τµήµατος ύψους
50.000 ευρώ για το οικ. έτος 2009 και 100.000 ευρώ για
καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη θα καλυφθούν
από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Πανεπιστη−
µίου Ιωαννίνων, οι οποίες θα καλύπτονται από ανάλογη
κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19−250, ΚΑΕ 2421).
Η δαπάνη για την προµήθεια των συγγραµµάτων θα
βαρύνει σε ποσοστό 80% τον τακτικό προϋπολογισµό
του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές
πιστώσεις (Ειδ. Φ. 19−250, ΚΑΕ 1123) και σε ποσοστό
20% τον προϋπλογισµό του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων που
θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ.
19−250, ΚΑΕ 2421).
5. Την υπ’ αριθµ. 135/2009 γνωµοδότηση του Συµβου−
λίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υφυπουργών
Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Ίδρυση Τµήµατος − Αποστολή
1. Ιδρύεται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τµήµα Μάρ−
κετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, µε έδρα την πόλη του
Αγρινίου.
2. Η εκπαιδευτική λειτουργία του τµήµατος και η ει−
σαγωγή των πρώτων φοιτητών σε αυτό αρχίζει από το
ακαδηµαϊκό έτος από το οποίο καθορίζεται για πρώτη
φορά αριθµός εισακτέων.
3. Το Τµήµα Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων έχει
ως αποστολή:
α) Την καλλιέργεια της επιστήµης του µάρκετινγκ
αγροτικών προϊόντων ειδικά στο χώρο της παραγωγής
και της βιοµηχανίας και την βοήθεια των στελεχών µιας
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οποία συγκροτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 24 παρ.1 του ν. 3549/2007 και της υπ’ αριθµ.
αριθµ. 38913/Β1/23.4.2007 (ΦΕΚ Β΄ 608) υπουργικής
απόφασης όπως αυτή έχει συµπληρωθεί µε την υπ’ αριθµ.
138390/Β1/2007 (ΦΕΚ Β΄ 2360) οµοία και ισχύει κάθε
φορά. Αν τα µέλη ∆.Ε.Π. είναι λιγότερο από έντεκα (11)
το εκλεκτορικό σώµα συµπληρώνεται µε απόφαση της
Συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλά−
χιστον αριθµό ∆.Ε.Π., που ορίζει η ίδια από κατάλογο
τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση. Τα
οριζόµενα από τη Σύγκλητο µέλη πρέπει να κατέχουν
θέση ∆.Ε.Π. του ιδίου γνωστικού αντικειµένου σε οµοειδή
ή συγγενή τµήµατα του ιδίου ή άλλων πανεπιστηµίων
και ν’ ανήκουν στις βαθµίδες του Καθηγητή και του Ανα−
πληρωτή Καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν
τέτοια µέλη, ορίζονται µέλη ∆.Ε.Π. της βαθµίδας του
Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή του συγγε−
νέστερου γνωστικού αντικειµένου. Σε κάθε εκλεκτορικό
σώµα προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής
Συνέλευσης, ο οποίος µπορεί να είναι και εκλέκτορας.
Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώµατος εκδίδε−
ται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη αντίγραφο
της οποίας, µαζί µε το σχετικό πρακτικό, κοινοποιούνται
χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων. Για κάθε προκηρυσσόµενη θέση
∆.Ε.Π. ορίζεται µε απόφαση του σώµατος των εκλεκτό−
ρων τριµελής εισηγητική επιτροπή, η οποία καταρτίζει
και υποβάλει στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση ειδικά
αιτιολογηµένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόµενη από
το Νόµο προθεσµία, συνέρχονται υπό την προεδρία του
Προέδρου του τµήµατος σε κοινή συνεδρίαση η Προ−
σωρινή Γενική Συνέλευση και το σώµα των εκλεκτόρων.
Για τον ορισµό της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής,
την προθεσµία υποβολής εισηγητικής έκθεσης και την
κοινοποίηση της εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
του άρθρου 6 του κεφ. Γ του ν. 2083/1992, όπως ισχύουν
κάθε φορά, ενώ για τα λοιπά θέµατα, που αφορούν
στην εκλογή των µελών ∆.Ε.Π. και δεν ρυθµίζονται µε
το παρόν άρθρο, εφαρµόζονται αναλόγως οι ισχύουσες
διατάξεις της πανεπιστηµιακής νοµοθεσίας.
3. Η πλήρωση κενών θέσεων ∆.Ε.Π. µε µετάκληση γί−
νεται µε απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από πρόταση
της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, εφαρµοζοµένων
αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.
1268/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
Για τη µετάκληση αποφασίζει ενδεκαµελές εκλεκτορικό
σώµα το οποίο συγκροτείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην προηγούµενη παράγραφο και απαρτίζεται από µέλη
∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Καθηγητή του ιδίου γνωστικού
αντικειµένου τα οποία κληρώνονται από κατάλογο −
τουλάχιστον διπλάσιο σε αριθµό− τον οποίο εισηγείται
η Προσωρινή Γενική Συνέλευση. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν
επαρκούν καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειµένου,
ο κατάλογος συµπληρώνεται µε καθηγητές του συγ−
γενέστερου γνωστικού αντικειµένου. Για την πλήρωση
θέσης ∆.Ε.Π. µε µετάκληση ή για τη συγκρότηση του
εκλεκτορικού σώµατος εκδίδεται σχετική κατά περί−
πτωση διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, αντίγραφο της
οποίας µαζί µε τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται στο
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
4. Η πλήρωση κενών θέσεων ∆.Ε.Π. µε µετακίνηση µέ−
λους ∆.Ε.Π., από Τµήµα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστηµίου,
γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 1
του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ Α΄ 160), όπως ισχύει.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2517/1997
εφαρµόζονται και για τη µετακίνηση Επιµελητών, Βο−
ηθών και Επιστηµονικών Συνεργατών από Τµήµα του
ιδίου ή άλλου Πανεπιστηµίου.
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επιχείρησης να προσαρµόσουν την όλη δραστηριότητα
της στις ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τον εντοπισµό
της αγοράς − στόχου της επιχείρησης και την αριστο−
ποίηση του «µείγµατος µάρκετινγκ Αγροτικών Προϊό−
ντων», που αφορά αποφάσεις γύρω από το προϊόν, την
τιµή του, την προβολή του και την διάθεση του, επη−
ρεάζοντας αποφασιστικά την ανταγωνιστικότητα της
επιχείρησης και κατ’ επέκταση την ανταγωνιστικότητα
της οικονοµίας.
β) Την προετοιµασία επιστηµόνων ικανών να αντα−
ποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της ακαδηµαϊκής
έρευνας και της αγοράς αγροτικών προϊόντων και να
αντιµετωπίζουν πολύπλοκα θέµατα µάρκετινγκ και διοι−
κητικών λειτουργιών, όπως θα διαµορφώνονται σε διαρκή
βάση από τις αλλαγές του επιχειρησιακού περιβάλλο−
ντος, µε στόχο την ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων
σύµφωνα µε τις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις της αγοράς,
τις εξατοµικευµένες ανάγκες των καταναλωτών και τη
διασφάλιση της διαχείρισης ποιότητας των αγροτικών
προϊόντων.

Άρθρο 2
Εισαγωγή − Φοίτηση − Τίτλοι − ∆ιάρκεια Σπουδών
1. Ο αριθµός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τµήµα Μάρ−
κετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ορίζεται µε τη διαδικασία
του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56), όπως
ισχύει κάθε φορά, και η εισαγωγή φοιτητών σε αυτό
γίνεται σύµφωνα µε τις περί εισαγωγής φοιτητών στην
ανώτατη εκπαίδευση ισχύουσες διατάξεις.
2. Το τµήµα απονέµει ενιαίο πτυχίο και τίτλους σπου−
δών µέχρι και διδακτορικό δίπλωµα.
2. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη
λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάµηνα σπουδών.
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Άρθρο 3
Σύσταση θέσεων
Για τις ανάγκες του Τµήµατος Μάρκετινγκ Αγροτικών
Προϊόντων συνιστώνται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
είκοσι µία (21) θέσεις ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπι−
κού (∆.Ε.Π.), πέντε (5) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού
∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π.) και δέκα (10) θέσεις
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
ΠΕ Κατηγορίας.
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Άρθρο 4
Γραµµατεία Τµήµατος
Στο τµήµα, που ιδρύεται µε το παρόν διάταγµα, συ−
νιστάται Γραµµατεία, η οποία παρέχει διοικητική και
γραµµατειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό
και ερευνητικό έργο του, κατά τον ισχύοντα οργανισµό
διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Η Γραµµατεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο
τµήµατος. Τα ζητήµατα σχετικά µε τον προϊστάµενο
του τµήµατος ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 84−87 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26), όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 5
∆ιαδικασία πλήρωσης θέσεων ∆.Ε.Π.
1. Η πλήρωση των θέσεων ∆.Ε.Π. του τµήµατος, έως
την κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 2454/
1997 (ΦΕΚ Α΄7) αυτοδύναµη λειτουργία του, γίνεται µε
προκήρυξη ή µε µετάκληση ή µε µετακίνηση µέλους
∆.Ε.Π., κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις επόµενες πα−
ραγράφους του παρόντος άρθρου.
2. Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων ∆.Ε.Π.
γίνεται από τον Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της
Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του τµήµατος, εφαρ−
µοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου
6 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α΄ 159), όπως αυτό ισχύει κάθε
φορά. Η εκλογή γίνεται από εκλεκτορικά σώµατα, τα

Άρθρο 6
Λοιπές ρυθµίσεις
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πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλµένων επί−
κουρων καθηγητών, ειδικών επιστηµόνων και συµβασι−
ούχων διδασκόντων του π.δ. 407/1980 γίνεται µε πράξη
του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου και
εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, µε εφαρ−
µογή ως προς τις προϋποθέσεις και διαδικασία των
κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
5. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται µε το παρόν διά−
ταγµα εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι ισχύουσες δια−
τάξεις της πανεπιστηµιακής νοµοθεσίας καθώς και του
εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του ιδρύµατος.
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1. Έως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την
αυτοδύναµη λειτουργία του τµήµατος, η διοίκηση του
ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζε−
ται µε πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της
Συγκλήτου. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται
από πέντε (5) τουλάχιστον µέλη ∆.Ε.Π., των οποίων το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης είναι ίδιο ή συναφές
µε αυτά που καλλιεργούνται στο τµήµα. Με την ίδια
πράξη ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρό−
εδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση ∆.Ε.Π. του
οικείου πανεπιστηµίου της βαθµίδας του Καθηγητή ή
Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα γραµµατέα ασκεί
ο γραµµατέας του τµήµατος ή ο νόµιµος αναπληρωτής
του ή διοικητικός υπάλληλος, στην περίπτωση που δεν
έχει τοποθετηθεί. Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση
συµµετέχουν υποχρεωτικά όλα τα µέλη ∆.Ε.Π. που υπη−
ρετούν στο τµήµα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών,
εφόσον έχουν εισαχθεί φοιτητές στο τµήµα. Η ανάδειξη
των εκπροσώπων των φοιτητών στην Προσωρινή Γενική
Συνέλευση γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρ−
θρου 2 παρ. 3β του ν. 1268/1982, όπως ισχύει κάθε φορά.
Σε περίπτωση µη ανάδειξης, η Προσωρινή Γενική Συνέ−
λευση λειτουργεί νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 1268/1982. Η Προσωρινή Γενική
Συνέλευση ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται
από τις κείµενες διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση
του τµήµατος (άρθρο 4 του ν. 2083/1992, όπως ισχύ−
ει κάθε φορά), εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα
όργανα ή ρυθµίζονται κατά τρόπο διαφορετικό µε το
παρόν διάταγµα. Οµοίως, ασκεί και τις αρµοδιότητες
που ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις για τη Γενι−
κή Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, µέχρι τη συγκρότηση
και λειτουργία εκείνης. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής
Γενικής Συνέλευσης ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, συµµετέχει στην
Σύγκλητο χωρίς δικαίωµα ψήφου.
2. Το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος, έως την
αυτοδύναµη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προ−
σωρινή Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
3. Έως την αυτοδύναµη λειτουργία του τµήµατος, η
προκήρυξη θέσεων Ε.Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται ύστερα
από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης από
τη Σύγκλητο, µε εφαρµογή ως προς τις προϋποθέσεις
και διαδικασία των κατά περίπτωση ισχυουσών δια−
τάξεων.
4. Έως την αυτοδύναµη λειτουργία του τµήµατος, η

Άρθρο 7
Κατάργηση Σχολής
1. Η κατά τις διατάξεις του π.δ. 96/1998 (ΦΕΚ Α΄ 85)
υφιστάµενη Σχολή ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επι−
χειρήσεων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων καταργείται.
Τα Τµήµατα που υπάγονται στην καταργούµενη Σχολή
εφεξής υφίστανται αυτοτελώς.
2. Τα µέλη Ε.Ε.∆Ι.Π. και του διοικητικού προσωπικού, τα
οποία υπηρετούν στην καταργούµενη Σχολή, κατανέµο−
νται από τη Σύγκλητο σε µονάδες του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων στην πόλη του Αγρινίου. Ο υλικοτεχνικός
εξοπλισµός, το αρχείο και λοιπό υλικό της καταργού−
µενης Σχολής περιέρχεται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
∆ιαδικαστικές και άλλες λεπτοµερείς, που ανακύπτουν
από την κατάργηση της Σχολής και δεν προβλέπονται
από τις παρούσες διατάξεις, ρυθµίζονται µε απόφαση
της Συγκλήτου.
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Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
ανατίθεται η δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγµατος.
Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2009
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