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Επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τµήµατος ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και Ανάπτυξης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ A’ αρ. 144/13 Αυγούστου 2009)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 107/2009
Επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τµήµατος
∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης

Άρθρο 1
Επαγγελµατική κατοχύρωση
1. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος ∆ιεθνών Οικονοµικών
Σχέσεων και Ανάπτυξης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστη−
µίου Θράκης έχουν την επιστηµονική δυνατότητα ενα−
σχόλησης τους µε την καλλιέργεια και ανάπτυξη της
οικονοµικής επιστήµης, µε προσανατολισµό την µελέτη,
διδασκαλία και έρευνα των διεθνών οικονοµικών και
των οικονοµικών της ανάπτυξης, και να συµβάλουν στην
πρόοδο της οικονοµικής θεωρίας και πολιτικής και των
εφαρµογών της.
2. Οι πτυχιούχοι του ως άνω τµήµατος έχουν την
επιστηµονική ικανότητα να απασχολούνται σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις:
α) Σε φορείς του ∆ηµοσίου και ευρύτερου δηµόσιου το−
µέα και του ιδιωτικού τοµέα όπως Υπουργεία, Ο.Τ.Α. Α΄ και
β΄ βαθµού, κρατικούς και ιδιωτικούς χρηµατοοικονοµικούς
φορείς, οικονοµικούς οργανισµούς, χρηµατοοικονοµικά
ιδρύµατα, εταιρείες οικονοµικών συµβούλων, τράπεζες,
δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί, µέσα επικοινωνίας
και ενηµέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο τύπο),
εκδοτικούς οργανισµούς και στον ευρύτερο χώρο της
οικονοµίας ως στελέχη, σύµβουλοι, επιµορφωτές κ.λ.π.
σε αντικείµενα της επιστήµης τους, συµβάλλοντας µε
επιστηµονική επάρκεια και δηµιουργικά στην καλλιέργεια
και διάδοση της οικονοµικής επιστήµης.
β) Σε λογιστικά−φοροτεχνικά γραφεία, γραφεία ελε−
γκτών και γενικά φορείς χρηµατοοικονοµικής διοίκησης.
Επίσης σε ερευνητικά οικονοµικά ινστιτούτα του δηµο−
σίου ή ιδιωτικού τοµέα.
γ) Στην εκπαίδευση, δηµόσια και ιδιωτική, ως καθηγητές
για τη διδασκαλία των µαθηµάτων οικονοµίας και λογι−
στικής και ως στελέχη του εκπαιδευτικού συστήµατος.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δοµή
και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά−
των» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε
το άρθρο 48 παρ. 1 περ. β΄ στοιχείο viii του ν. 1404/1983
«∆οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων» (Α΄ 173), αντικαταστάθηκε µε την περ. Α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 «∆ευτεροβάθµια
τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
(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» (Α΄ 152).
β) Της περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.
2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) και του
άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδας, ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 141).
γ) της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 104/2005
«Περιορισµός συναρµοδιοτήτων Υπουργών κατά την
έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 137).
δ) 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).
ε) Της υπ’ αριθµ. 1666/∆ΙΟΕ89/13.1.2009 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. Τη γνώµη της Συγκλήτου του ∆ηµοκρίτειου Πανε−
πιστηµίου Θράκης (αποφάσεις υπ’ αριθµ. 35/621/7.6.2007
και 31/627/8.5.2008).
3. Τη γνώµη της Ολοµελείας του Συµβουλίου Ανώ−
τατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 11η/
26.6.2008).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγµατος
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού.
5. Την υπ’ αριθµ. 125/2009 γνωµοδότηση του Συµβου−

λίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υφυπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και
θρησκευµάτων, αποφασίζουµε:

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.
Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2009
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