Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 148
Ένταξη των αποφοίτων του τμήματος «Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον
κλάδο/ειδικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού της Β/θμιας Εκπ/σης,
ΠΕ04.04 Βιολόγων.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 14 παρ. 1, 3, 8 περ. δ, 9 και 11 του ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, β. του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 1586/1986 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου,
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α
37), όπως ισχύει, γ. του άρθρου 13 παρ. 2 του ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες
βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α 141), δ. των 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 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98), ε. των άρθρων 2 και 13 του
ν.3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές
διατάξεις» (Α 118).
2. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α 116).
3. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, Μεταφορών και Δικτύων.» (Α 208).
4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 210).
5. Την υπ αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β2168).
6. Τα υπ αριθμ. 13/17-03-2015, 33/09-06-2015 και 34/ 16-06-2015 Αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
7. Το γεγονός ότι με τις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
8. Τις υπ αριθμ. 140/2016 και 164/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, Με πρόταση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1.

Οι απόφοιτοι του τμήματος «Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ανεξαρτήτως του έτους αποφοίτησής τους εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΤ4, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 περ. δ
του ν.1566/1985 (Α 167) και βάσει του άρθρου 15 του ν. 1586/1986 (Α 37) μετονομάστηκε σε κλάδο ΠΕ4,
ειδικότητας Βιολόγων (κωδ. 04), για την κάλυψη των διδασκόμενων μαθημάτων του οικείου κλάδου.

2.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2017-12-13

Υπογράφοντες:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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