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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της Φ.253/23170/Α5/2019 (Β΄ 504)
υπουργικής απόφασης με θέμα: «Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018
(Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)».

2

Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους
χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά άνεργο-πρώην εργαζόμενο της εταιρείας παιδικών επίπλων «ΗΡΑ
Α.Ε.Β.Ε.

3

Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.

4

Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνών
και Κινητής Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών»
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής
Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
και έγκριση του Εσωτερικού κανονισμού του.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.253/28796/Α5
(1)
Τροποποίηση της Φ.253/23170/Α5/2019 (Β΄ 504)
υπουργικής απόφασης με θέμα: «Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018
(Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄13)».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 13 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018
(Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και των άρθρων 47 και
59 έως 63 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12).
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3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 104
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές
διατάξεις».
4. Την αριθμ. Φ.253/23170/Α5/2019 (Β΄ 504) υπουργική απόφαση με θέμα: Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα
Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019
(Α΄ 13).
5. Την με αριθμ. πρωτ. ΤΜΣ/1816/Φ.1.3.4./15-12-2017
από κοινού εισήγηση του Ιονίου Πανεπιστημίου και του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς το ΥΠΠΕΘ και τη με
αριθμ. πρωτ. 8245/7-12-2018 πρόταση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προς το ΥΠΠΕΘ.
6. Το άρθρο 4 του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/8-7-2019)
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και ... μεταξύ
Υπουργείων».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το άρθρο 6 του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17.7.2019)
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών ... Υπουργείων».
9. 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 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
10. Την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/088/28652/Β1/26-02-2020
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ από τις διατάξεις της
παρούσας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την Φ.253/23170/Α5/2019 (Β΄ 504)
υπουργική απόφαση «Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα
Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)»
ως ακολούθως:
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Άρθρο
ΜΟΝΟ
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης μετά τις λέξεις «του άρθρου 45 του ν. 4589/2019
(Α΄ 13)» προστίθενται οι λέξεις «και των άρθρων 47 και
59 έως 63 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12)».
2. Στο εδάφιο δ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της
ανωτέρω απόφασης, η λέξη «εκατοστού» αντικαθίσταται
από την λέξη «δεκάτου».
3. Όπου στις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης αναφέρεται η φράση «Νεοελληνική Γλώσσα των Γενικών
Λυκείων», αυτή αντικαθίσταται από την φράση «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία των Γενικών Λυκείων».
4. Στο άρθρο 4 της ανωτέρω απόφασης προστίθεται
δεύτερη παράγραφος ως εξής:
«Ειδικά για το σχολικό έτος 2019 - 2020, οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές
εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου των Τμημάτων της
παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 4559/2018, μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε αυτές είτε: α) με
τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν το σχολικό
έτος 2019 - 2020 είτε β) με τους όρους, προϋποθέσεις
και εξεταστέα ύλη του μαθήματος Νεοελληνική Γλώσσα
Γενικού Λυκείου, που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018 2019. Η επιλογή θα γίνει κατά την περίοδο υποβολής των
αιτήσεων - δηλώσεων των υποψηφίων Γενικού Λυκείου.
Οι υποψήφιοι που επιλέγουν να εξεταστούν σύμφωνα
με την περίπτωση β΄ διεκδικούν ποσοστό των θέσεων
των ανωτέρω Τμημάτων. Το ποσοστό αυτό ορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των αποφοίτων των
προηγούμενων ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018 - 2019, ώστε να τους
αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο με
το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων
του σχολικού έτους 2019 - 2020».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Φεβρουαρίου 2020
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 9923/169
(2)
Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά άνεργο-πρώην εργαζόμενο της εταιρείας παιδικών επίπλων «ΗΡΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 74 παρ. 1β του ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση

Τεύχος B’ 1563/24.04.2020

των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση
οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 27),
2. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 258),
3. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
4. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
5. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),
6. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των Κυβερνητικών Οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α΄ 133),
7. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
8. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α΄ 121),
9. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
10. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168),
11. το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
12. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄ 181),
13. της με αριθμ. Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901),
14. τη με αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
15. το με αριθμ. οικ. 11126/930/08-03-2019 έγγραφο
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών, Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικής Υποθέσεων και το γεγονός
ότι η παρούσα οικονομική ενίσχυση σε καμία περίπτωση
δεν παρέχει άμεσο ή έμμεσο πλεονέκτημα στην επιχείρηση, ούτε υποκαθιστά ή απαλλάσσει την επιχείρηση
από οποιοδήποτε εκ των υποχρεώσεων της έναντι των
πρώην εργαζομένων της,
16. τη με αριθμ. 259/14-02-2020 απόφαση του
ΟΑΕΔ περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:
ΨΘΖ94691Ω2-43Σ),
17. τη με αριθ. 12375/17-02-2020 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του ΟΑΕΔ,
18. τη με αριθμ. 1711/111/21-02-2020 εισήγηση της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικής
Υποθέσεων,
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19. το από 16-01-2019 αίτημα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Λάρισας σύμφωνα με το οποίο οι πρώην
εργαζόμενοι της εταιρείας «ΗΡΑ Α.Ε.Β.Ε..», πλήττονται
ιδιαίτερα από τη μη καταβολή σε αυτούς αποζημιώσεων και δεδουλευμένων αποδοχών με αποτέλεσμα να
αδυνατούν να αντιμετωπίσουν άμεσα βιοποριστικές,
προσωπικές και οικογενειακές τους ανάγκες,
20. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00
€) σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία θα
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ
0659.00 «Λοιπές Παροχές Ανεργίας» οικονομικού έτους
2020, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνουμε τη χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €)
σε κάθε άνεργο πρώην εργαζόμενο της εταιρείας «ΗΡΑ
Α.Ε.Β.Ε.», που κατά τη δημοσίευση της παρούσας είναι
εγγεγραμμένος στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
Άρθρο 2
1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1
γίνεται μετά:
α) την προσκόμιση καταλόγου από τους εκπροσώπους
των δικαιούχων του άρθρου 1, στον οποίο αναγράφονται
τα εξής στοιχεία:
i. To ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το Μητρώνυμο κάθε δικαιούχου.
ii. Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο
αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών,
iii. Ο αριθμός του Μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης
(AMΚΑ),
iv. Ο αριθμός του φορολογικού του Μητρώου (ΑΦΜ).
v. Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως
άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς
Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ), και β) τον
σχετικό έλεγχο από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βάσει του
οποίου προκύπτει η εργασιακή σχέση με την εταιρεία
«ΗΡΑ Α.Ε.Β.Ε.», και η ανεργία.
2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 και
του ΟΑΕΔ επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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Αριθμ. πράξης 1050
(3)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Το άρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ' αριθ. 5217/30-8-19 πρυτανική πράξη ένταξης της Φωτεινής Μπαλλά του Αναστασίου, σε θέση μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.),
ΠΕ κατηγορίας Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος
μας (ΦΕΚ 4339/29-11-2019 τ.Β΄).
5. Την από 9-1-2020 απόφαση της Συνέλευσης του
Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης.
6. Την από 23-1-2020 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
7. Το υπ' αριθ. 904/5-2-2020 έγγραφο του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
8. Την υπ΄ αριθ. 61/8-1-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης, διαπιστώνουμε:
Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Φωτεινής Μπαλλά του
Αναστασίου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος καθορίζεται σε
«Κλασική Αρχαιολογία».
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 14892
(4)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνών και Κινητής Έκφρασης και Διδακτικών
Εφαρμογών» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση του Εσωτερικού
κανονισμού του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017,
2. το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου
εν Ιωαννίνοις»,
3. το π.δ. 105/5-6-2013 (ΦΕΚ 137/5-6-2013 τ.Α΄), «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση -συγκρότηση κατάργηση
και ανασυγκρότηση Σχολών του Π.Ι.»,
4. το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά άρθρο 7 και 8 του ν. 4485/2017,
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5. τη θετική εισήγηση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών στη συνεδρία της υπ' αριθμ.
635/20-11-2019,
6. το γεγονός ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ιδρύματος,
7. την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρία της υπ'
αριθμ. 1080/06-02-2020, αποφασίζει:
Την Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τεχνών και Κινητικής Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών», του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, της
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο:
«Εργαστήριο Τεχνών και Κινητικής Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών» του Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνών, Κινητικής
Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών».
Άρθρο 2
Αποστολή/Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Τη θεωρητική ενίσχυση και πρακτική κατάρτιση
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητριών/ων και
την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής
Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
σε θέματα του πεδίου των Τεχνών, της κινητικής έκφρασης και των διδακτικών τους εφαρμογών.
2. Την επιστημονική ενασχόληση με θέματα που αφορούν τις πολλαπλές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης και
δημιουργίας, καθώς και τους τρόπους που αυτές μπορούν να ενταχθούν στην παιδαγωγική διαδικασία.
3. Την επεξεργασία και προώθηση διαθεματικών, πολυτροπικών και πολυμεσικών μεθόδων και τεχνικών
τόσο στο πεδίο της καλλιτεχνικής και κινητικής δημιουργίας, όσο και στο πεδίο των διδακτικών τους εφαρμογών.
4. Την παραγωγή κατάλληλου καλλιτεχνικού και παιδαγωγικού υλικού με πολλαπλές δυνατότητες εφαρμογών
και την ανάδειξη καλών πρακτικών.
5. Τη σύνδεση με σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικούς
φορείς, αλλά και με την τοπική κοινωνία με βασικό άξονα
την ενίσχυση και προβολή της καλλιτεχνικής παραγωγής
και της διά βίου άσκησης.
6. Τη συνεργασία με μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και με
ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
καθώς και με ερευνητικά κέντρα και φορείς που έχουν
συναφείς στόχους.
7. Τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
γενικότερα συναντήσεων και εκδηλώσεων με Έλληνες
και ξένους επιστήμονες και καλλιτέχνες.
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8. Την ενίσχυση της έρευνας, των δημοσιεύσεων και
εκδόσεων που σχετίζονται με τις θεματικές και τους βασικούς άξονες του Εργαστηρίου.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη τού Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), από μέλη Ε.ΔΙ.Π, Ε.Ε.Π.
και Ε.ΤΕ.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ μπορούν να συνδράμουν
και υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή
ερευνητές, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των οποίων
σχετίζονται με το χαρακτήρα του Εργαστηρίου.
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του ΔΕΠ του
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, που ορίζεται με
τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 και στο άρθρο 29 του
ν. 4485/2017 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
- η κατάρτιση και η υποβολή στη γενική συνέλευση
του Π.Τ.Ν. του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
εργαστηρίου,
- η μέριμνα για την τήρηση του προγράμματος λειτουργίας, για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και του
κινητού εξοπλισμού και την υπογραφή κάθε εγγράφου
που διακινεί το εργαστήριο.
Άρθρο 5
Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου
και σε χώρους που παραχωρούνται για το σκοπό αυτό
για την εγκατάσταση οργάνων και λοιπού τεχνικού εξοπλισμού. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό
που προβλέπεται για κάθε κατηγορία σύμφωνα με τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασιστεί και καθορίζει τις προτεραιότητες στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των
εργαζομένων, προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών στους
χώρους του καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση των ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό και στους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και στοιχεία τα οποία
παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται
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μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων, β. τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα το
άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53). δ. τις πιστώσεις
που διατίθενται από το Π.Τ.Ν. με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του ν. 2083/1992 (Α΄ 159). ε. τις ειδικές
εισφορές και χρηματοδοτήσεις από εθνικούς και διεθνείς
οργανισμούς, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και
νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. τις κληρονομιές, τις
δωρεές και κληροδοσίες που καλύπτονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ανάλογα βιβλία και στοιχεία:
• Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εγγράφων
• Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων
• Φάκελος Οικονομικών Στοιχείων για κάθε έτος
• Κατάλογος Επιστημονικών Βιβλίων, Περιοδικών και
Οργάνων
• Αρχείο Ερευνητικών Προγραμμάτων
Εσωτερικός Κανονισμός του Εργαστηρίου με τίτλο:
«Εργαστήριο Τεχνών, Κινητικής Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Υπόβαθρο, Σκοπός και Αντικείμενα Εργασίας
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Τη θεωρητική ενίσχυση και πρακτική κατάρτιση
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών και
την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής
Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
σε θέματα του πεδίου των τεχνών, της κινητικής έκφρασης και των διδακτικών τους εφαρμογών.
2. Την επιστημονική ενασχόληση με θέματα που αφορούν τις πολλαπλές μορφές καλλιτεχνικής και κινητικής
έκφρασης και δημιουργίας, καθώς και τους τρόπους
που αυτές μπορούν να ενταχθούν στην παιδαγωγική
διαδικασία.
3. Την επεξεργασία και προώθηση διαθεματικών, πολυτροπικών και πολυμεσικών μεθόδων και τεχνικών
τόσο στο πεδίο της καλλιτεχνικής και κινητικής δημιουργίας, όσο και στο πεδίο των διδακτικών τους εφαρμογών.
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4. Την παραγωγή κατάλληλου καλλιτεχνικού και παιδαγωγικού υλικού με πολλαπλές δυνατότητες εφαρμογών
και την ανάδειξη καλών πρακτικών.
5. Τη σύνδεση με σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικούς
φορείς, αλλά και με την τοπική κοινωνία με βασικό άξονα
την ενίσχυση και προβολή της καλλιτεχνικής παραγωγής
και της διά βίου άσκησης.
6. Τη συνεργασία με μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και με
ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
καθώς και με ερευνητικά κέντρα και φορείς που έχουν
συναφείς στόχους.
7. Τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
γενικότερα συναντήσεων και εκδηλώσεων με Έλληνες
και ξένους επιστήμονες και καλλιτέχνες.
8. Την ενίσχυση της έρευνας, των δημοσιεύσεων και
εκδόσεων που σχετίζονται με τις θεματικές και τους βασικούς άξονες του Εργαστηρίου.
Προσωπικό, Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη τού Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), από μέλη Ε.ΔΙ.Π.,
Ε.Ε.Π. και Ε.ΤΕ.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ μπορούν να
συνδράμουν και υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί
φοιτητές ή ερευνητές, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των
οποίων σχετίζονται με το χαρακτήρα του Εργαστηρίου.
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του ΔΕΠ του
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, που ορίζεται με
τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 και στο άρθρο 29 του
ν. 4485/2017 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
- η κατάρτιση και η υποβολή στη γενική συνέλευση
του Π.Τ.Ν. του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
εργαστηρίου,
- η μέριμνα για την τήρηση του προγράμματος λειτουργίας, για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και του
κινητού εξοπλισμού και την υπογραφή κάθε εγγράφου
που διακινεί το εργαστήριο.
Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου
και σε χώρους που παραχωρούνται για το σκοπό αυτό
για την εγκατάσταση οργάνων και λοιπού τεχνικού εξοπλισμού. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό
που προβλέπεται για κάθε κατηγορία σύμφωνα με τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασιστεί και καθορίζει τις προτεραιότητες στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
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και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των
εργαζομένων, προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών στους
χώρους του καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση των ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό και στους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και στοιχεία τα οποία
παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται
μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Πόροι/Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων,
β. τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων,
γ. την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα το άρθρο 3 παρ. 3
του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53),
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δ. τις πιστώσεις που διατίθενται από το Π.Τ.Ν. με τη
διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του ν. 2083/1992
(Α΄ 159),
ε. τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες και ιδιωτικές
επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
στ. τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που
καλύπτονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του
εργαστηρίου.
Τηρούμενα Βιβλία και Αρχεία
• Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ανάλογα βιβλία και στοιχεία:
• Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εγγράφων
• Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων
• Φάκελος Οικονομικών Στοιχείων για κάθε έτος
• Κατάλογος Επιστημονικών Βιβλίων, Περιοδικών και
Οργάνων
• Αρχείο Ερευνητικών Προγραμμάτων
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 25 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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