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  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
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