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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1781
5 Σεπτεμβρίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22988
(1)
Κατάργηση της υποβολής του συμφωνητικού μίσθω−
σης κατοικίας ή ενός εκ των λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ
Ύδρευσης, Κινητής Τηλεφωνίας που εκδίδεται στο
όνομα του δικαιούχου, που απαιτούνται ως δικαιο−
λογητικά στη διαδικασία χορήγησης δελτίου μετα−
κίνησης ΑμεΑ σε μέσα μαζικής μεταφοράς και αντι−
κατάστασή τους από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/
1986, όπως ισχύει.

Κατάργηση της υποβολής του συμφωνητικού μίσθω−
σης κατοικίας ή ενός εκ των λογαριασμών ΔΕΗ,
ΟΤΕ Ύδρευσης, Κινητής Τηλεφωνίας που εκδί−
δεται στο όνομα του δικαιούχου, που απαιτού−
νται ως δικαιολογητικά στη διαδικασία χορήγη−
σης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ σε μέσα μαζικής
μεταφοράς και αντικατάστασή τους από υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/ 1986, όπως ισχύει. ......................

1

Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης
και λοιπών συναφών δαπανών των διπλωματού−
χων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυ−
τεχνείου (Ε.Μ.Π.) και των ισότιμων με αυτό σχο−
λών. ............................................................................................................ 2
Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης
και λοιπών συναφών δαπανών των μηχανικών πτυ−
χιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Τ.Ε.Ι.) και των ισότιμων με αυτά σχολών. ................ 3
΄Ιδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιο−
λογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και καθορισμός του
εσωτερικού τους κανονισμού.............................................. 4
΄Ιδρυση Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων
στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογι−
στών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και κα−
θορισμός του εσωτερικού του κανονισμού............. 5
΄Ιδρυση Κλινικής Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής στο
Τμήμα Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός
του εσωτερικού της κανονισμού. ..................................... 6
Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος του ν. 3554/2007 (Α΄−
80) στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυ−
νομίας. ..................................................................................................... 7

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ –
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 10 του
ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στό−
χους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 44 Α΄).
2) της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003
«Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέ−
ντρου Δημόσιας Διοίκησης, Ίδρυση Εθνικής Σχολής Το−
πικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 281 Α΄).
3) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄).
4) του άρθρου 20 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α΄/23.7.1992)
«Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προσθετικών
και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατά−
στασης και άλλες διατάξεις».
4) την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/13310/11.7.2002 (ΦΕΚ 906/
Β΄/17.7.2002) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (νυν Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/25026 (ΦΕΚ 1637/Β΄/7.11.2006) κοι−
νή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης με τις οποίες εντάχθηκε στα ΚΕΠ, η
διαδικασία χορήγησης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ στα
μέσα μαζικής μεταφοράς.
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6) Του εδαφίου α του άρθρου 2 και της παραγράφου
1 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004
(ΦΕΚ 527 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης»
7) Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πο−
λίτη
8) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καταργείται η υποβολή του συμφωνητικού μίσθωσης
κατοικίας ή λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ Ύδρευσης, Κινητής
Τηλεφωνίας που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου
το οποίο απαιτείται ως δικαιολογητικό για τη διαδικα−
σία χορήγησης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ στα μέσα
μαζικής μεταφοράς.
2. Το συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας ή ένας εκ των
λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ Ύδρευσης, Κινητής Τηλεφωνίας
που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου στην παρα−
πάνω διαδικασία αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986, ο τύπος της οποίας ορίστηκε με την
υπ’ αριθμ ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/02 (ΦΕΚ 1276/Β΄) απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
3. Το περιεχόμενο της αναφερόμενης στην παράγρα−
φο 2 υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι διαμένω μόνιμα στην οδό..............................αρ
.................... στο ................... Δήμο του Νομού.................................»
4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Κοινωνικής
Πρόνοιας των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
στις οποίες κατατίθενται οι υπεύθυνες δηλώσεις, αντί
του συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας ή ενός εκ των
λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ Ύδρευσης, Κινητής Τηλεφωνίας
που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, υποχρεού−
νται να ενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του
ν. 3230/2004.
5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Κοινωνικής
Πρόνοιας των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των
αιτήσεων που υποβάλλονται από τους πολίτες για τη
διαδικασία χορήγησης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ σε
μέσα μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρούσας απόφασης.
6. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ την 1.1.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 2/52971/0022
(2)
Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και
λοιπών συναφών δαπανών των διπλωματούχων μη−
χανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου
(Ε.Μ.Π.) και των ισότιμων με αυτό σχολών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2685/1999, «Κάλυψη δαπανών με−
τακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α/18.2.1999), όπως αυτές
συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ
80/Α/16.4.2007), «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φο−
ρολογικές και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δη−
μοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ
1432/Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
5733/ΔΙΟΕ 179/2006 (ΦΕΚ Α΄ 98) όμοια απόφαση.
5. Την ανάγκη καθορισμού σε νέα βάση της ημερή−
σιας εκτός έδρας αποζημίωσης και των λοιπών συνα−
φών δαπανών των μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου διπλωματούχων μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και των
ισότιμων με αυτό σχολών, που υπηρετούν στο Δημόσιο
και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, οι οποίοι είναι
επιφορτισμένοι με τον έλεγχο για τον έγκαιρο και σω−
στό προγραμματισμό της δημοπράτησης και ανάθεσης,
καθώς και της εμπρόθεσμης και έντεχνης κατασκευής
των δημοσίων έργων, για την έγκαιρη απορρόφηση των
Κοινοτικών και Εθνικών πιστώσεων.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσε−
ων του τακτικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού
δημοσίων επενδύσεων και του προϋπολογισμού των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανι−
σμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, το ύψος
της οποίας δεν μπορεί να καθοριστεί σ’ αυτό το στάδιο,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε την ημερήσια αποζημίωση των μονί−
μων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πο−
λυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και των ισότιμων με αυτό σχολών,
που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένων και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και
Β΄ βαθμού, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για
υπηρεσιακούς λόγους στο ποσό των εβδομήντα (70)€.
Η ημερήσια αποζημίωση για τις αυθημερόν μετακινή−
σεις ορίζεται στο ποσό των εβδομήντα € (70) €.
Για την ημέρα επιστροφής η ημερήσια αποζημίωση
ορίζεται στο ποσό των πενήντα πέντε € (55 €).
2. Καθορίζουμε τη δαπάνη διανυκτέρευσης στον τόπο
της εκτός έδρας μετακίνησης στο ποσό των ογδόντα
€ (80 €).
Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% κατά τη
θερινή περίοδο Ιουλίου−Σεπτεμβρίου.
3. Καθορίζουμε τη δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης
των μετακινούμενων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα στο
ποσό των 0,15 € για κάθε χιλιόμετρο.
4. Για κάθε θέμα που δεν ορίζεται στην παρούσα
απόφαση, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ
35/Α/18.2.1999).
5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη ημε−
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 2/52970/0022
(3)
Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και
λοιπών συναφών δαπανών των μηχανικών πτυχιού−
χων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
και των ισότιμων με αυτά σχολών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2685/1999, «Κάλυψη δαπανών με−
τακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α/18.2.1999), όπως αυτές
συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ
80/Α/16.4.2007), «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φο−
ρολογικές και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δη−
μοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ
1432 Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
5733/ΔΙΟΕ 179/2006 (ΦΕΚ Α΄ 98) όμοια απόφαση.
5. Την ανάγκη καθορισμού σε νέα βάση της ημερήσιας
εκτός έδρας αποζημίωσης και των λοιπών συναφών
δαπανών των μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
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αορίστου χρόνου μηχανικών πτυχιούχων Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των ισότιμων με
αυτά σχολών, που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα νο−
μικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμ−
βανομένων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι
με τον έλεγχο για τον έγκαιρο και σωστό προγραμμα−
τισμό της δημοπράτησης και ανάθεσης, καθώς και της
εμπρόθεσμης και έντεχνης κατασκευής των δημοσίων
έργων, για την έγκαιρη απορρόφηση των Κοινοτικών
και Εθνικών πιστώσεων.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσε−
ων του τακτικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού
δημοσίων επενδύσεων και του προϋπολογισμού των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανι−
σμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, το ύψος
της οποίας δεν μπορεί να καθοριστεί σ’ αυτό το στάδιο,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε την ημερήσια αποζημίωση των μονίμων
και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μηχα−
νικών πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Τ.Ε.Ι.) και των ισότιμων με αυτά σχολών, που υπηρετούν
στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών το−
πικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, οι οποίοι
μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους στο
ποσό των πενήντα έξι ευρώ (56 €).
Η ημερήσια αποζημίωση για τις αυθημερόν μετακινή−
σεις ορίζεται στο ποσό των πενήντα έξι ευρώ (56 €).
Για την ημέρα επιστροφής η ημερήσια αποζημίωση ορί−
ζεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων ευρώ (44 €).
2. Καθορίζουμε τη δαπάνη διανυκτέρευσης στον τόπο
της εκτός έδρας μετακίνησης στο ποσό των εξήντα
τεσσάρων ευρώ (64 €).
Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% κατά τη
θερινή περίοδο Ιουλίου− Σεπτεμβρίου.
3. Καθορίζουμε τη δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης
των μετακινούμενων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα στο
ποσό των 0,15 € για κάθε χιλιόμετρο.
4. Για κάθε θέμα που δεν ορίζεται στην παρούσα
απόφαση, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ
35/Α/18.2.1999).
5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομη−
νία δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
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΄Ιδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογί−
ας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανε−
πιστημίου Πελοποννήσου και καθορισμός του εσω−
τερικού τους κανονισμού.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−

