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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 233

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

26 Νοεμβρίου 2012
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 128
Ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Πλαστικών Τε−
χνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος
2006−2007 και εφεξής, με πτυχίο της κατεύθυνσης
Εικαστικών, στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού
ΠΕ08 − Καλλιτεχνικών Μαθημάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 13 παρ. 2 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βι−
βλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (Α΄/141),
β. του άρθρου 14 παρ. 1, 3, 8 περ. η' και 9 του ν. 1566/1985
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄/167), όπως
η τελευταία παράγραφος συμπληρώθηκε με το άρθρο
10 παρ. 7 του ν. 2327/1995 «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας,
ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄/156),
γ. του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 1586/1986 «Βαθμολογική
διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προ−
σώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄/37), όπως ισχύει.
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 νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄/98),
ε. το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ.λπ.» (Α΄/147),
στ. την αριθμ. Υ48/9−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
Β΄/2105/9−07−2012),
ζ. την υπ' αριθμ. 76051/Η/4−07−2012 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεο−
δώρου (ΦΕΚ Β΄/2091/5−07−2012),
η. την αριθμ. 67344/Β1/7−07−2009 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄/1476)

«Καθορισμός κατευθύνσεων του ενιαίου πτυχίου του
τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».
2. Την υπ’ αριθμ. 02/22−01−2009 Πράξη του Συντονιστι−
κού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
3. 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.
4. Την αριθμ. Δ 70/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονο−
μικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και
Επιστημών της Τέχνης που εισήχθησαν από το ακαδη−
μαϊκό έτος 2006−2007 και εφεξής, με πτυχίο της κατεύ−
θυνσης Εικαστικών και πιστοποιητικό ευδόκιμης παρα−
κολούθησης θεωρητικών και ιστορικών σπουδών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοι−
χο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εντάσσονται
στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης AT 8 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων,
ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου
14 παρ.1 και 8 περ. η΄ του Ν. 1566/1985 (Α΄/167) και βάσει
του άρθρου 15 του Ν. 1586/1986 (Α΄/37) μετονομάστηκε
σε κλάδο ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων.
2. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολι−
τισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
30 €

−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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