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Επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών της
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ A’ αρ. 144/13 Αυγούστου 2009)
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δοµή
και λειτουργίατων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά−
των» (Α΄ 87), όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 1 περ. β΄ στοιχ. viii
του ν. 1404/1983 «∆οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 173), αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 15 παρ. 2 εδ. Α΄ του ν. 2640/1998 «∆ευτερο−
βάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 206) και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 3
παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 3027/2002 «Ρύθµιση θεµάτων Οργα−
νισµού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 152).
β) Tου άρθρου 15 παρ. 2 εδ. θ΄ 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) Tου άρθρου 1 παρ. 1 περ. Α΄ του π.δ. 104/2005 «Περι−
ορισµός συναρµοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση
διοικητικών πράξεων» (Α΄ 137).
δ) Tων άρθρων 48 και 90 του Κώδικα νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
ε) Tης 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) Tης 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 Κρήτης
(συνεδρίαση 218η/22.9.2005).
3. Τη γνώµη της Ολοµελείας του Συµβουλίου Ανώτα−
της Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 10η/
2.4.2008).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγµατος
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού.
5. Την υπ’ αριθµ. 137/2009 γνωµοδότηση του Συµβου−
λίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υφυπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε:

κατά τη διάρκεια των σπουδών του, έχει την ικανότητα
να ασχοληθεί µε δραστηριότητες όπως:
α) Τη διδασκαλία και ερευνητική δραστηριότητα σε
διάφορους κλάδους των Μαθηµατικών και των εφαρ−
µογών τους.
β) Τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων,
την εξαγωγή συµπερασµάτων και τη διατύπωση προβλέ−
ψεων και εκτιµήσεων χρήσιµων στη λήψη απόφασης για
συγκεκριµένα προβλήµατα που ανακύπτουν σε χώρους
αγοράς εργασίας και οικονοµικής δραστηριότητας.
γ) Τη µελέτη εφαρµοσµένων µοντέλων τα οποία
αποσκοπούν στην επίλυση προβληµάτων που ανακύπτουν
σε οικονοµικές επιχειρήσεις και χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα.
δ) Την προσέγγιση (µέσω θεωρητικών προτύπων), χρήση
υπολογιστικών πακέτων για επίλυση προβληµάτων σε
τοµείς θεωρητικών − υπολογιστικών και εφαρµοσµένων
Μαθηµατικών.
ε) Την ανάλυση φυσικών συστηµάτων, όπως στερεά
και ρευστά, καθώς επίσης και στοχαστικά µοντέλα που
περιγράφουν βιολογικές και βιοϊατρικές εφαρµογές. Ει−
δικότερα, µοντελοποίηση και επίλυση συγκεκριµένων
προβληµάτων που ανακύπτουν σε διάφορες δραστη−
ριότητες.
2. Ο πτυχιούχος του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μα−
θηµατικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επι−
στηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης έχει τη δυνατότητα
απασχόλησης σε φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα που αξιοποιούν τα Μαθηµατικά, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Ο
πτυχιούχος του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, που προσλαµβάνεται στους φο−
ρείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, απασχολείται, µε
βάση τις ειδικές και εξειδικευµένες γνώσεις που απέκτη−
σε κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ενδεικτικά ως:
α) Επιστήµονας που θα προάγει τη γνώση και επίλυση
µαθηµατικών προβληµάτων.
β) Ειδικός επιστήµονας για τη µαθηµατική προτυπο−
ποίηση, τον προγραµµατισµό και την επίλυση προβλη−
µάτων µε την επεξεργασία και ανάλυση δεδοµένων και
το σχεδιασµό ποσοτικών ερευνών χρήσιµων σε χρηµα−
τοοικονοµικές εφαρµογές, την ιατρική, τη βιολογία, την
επιδηµιολογία.
γ) Καθηγητής Μαθηµατικών στη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση.

Άρθρο 1
1. Ο πτυχιούχος του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθη−
µατικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστη−
µών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε βάση τις γενικές και
τις εξειδικευµένες επιστηµονικές γνώσεις που απέκτησε

Άρθρο 2
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.
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