
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ένταξη υπαλλήλου του κλάδου ΕΤΕΠ, σε θέση της 
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.).

2 Ένταξη υπαλλήλου του κλάδου ETEΠ, σε θέση της 
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.).

3 Τροποποίηση της απόφασης Συγκλήτου με αριθμ. 
34/25-4-2018, θέμα 3.1 «Ίδρυση/Επανίδρυση Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων 
του Ιδρύματος» «Επανίδρυση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Το Θέατρο ως 
Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο 
κατά την Αρχαιότητα», Τμήμα Μεσογειακών Σπου-
δών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών.

4 Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διατ-
τολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαφοροποιημέ-
νης Παιδαγωγικής» του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση του Εσωτε-
ρικού Κανονισμού Λειτουργίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 9902 (1)
   Ένταξη υπαλλήλου του κλάδου ΕΤΕΠ, σε θέση της 

κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-

πικού (Ε.ΔΙ.Π.).

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

 Α φού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», και 
ειδικότερα τα άρθρα 29 και 79 του ανωτέρω νόμου. (ΦΕΚ 
Α΄195/2011).

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», και 
ειδικότερα το άρθρο 39 παρ. 21 του ανωτέρω νόμου, με 

την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 79 παρ. 3 εδ. δ΄ του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 193/2013).

3. Τις διατάξεις του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, 
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής 
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ειδικότερα το άρθρο 68
του ανωτέρω νόμου περί ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιό-
τητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πα-
ράγραφος 3 Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστη-
ριακού προσωπικού των ΑΕΙ παρ. 5. (ΦΕΚ Α΄ 32/2014).

4. Τις διατάξεις του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατά-
ξεις», και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 9 αυτού, με την 
οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 8 παρ. 18 και 20 του 
ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 159/2012).

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016, άρθρο 27 παρ. 4 και 
5 (ΦΕΚ Α΄ 83/2016).

6. Την με αριθμ. της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών 45192/6-9-2018 αίτηση της 
Ιωάννας Χαρίτου.

7. Την με αριθμ. 50588/27-9-2018 πράξη του Κοσμή-
τορα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών περί ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής 
Επιτροπής.

8. Τη με αριθμ. 52122/2-10-2018 εισήγηση της Τριμε-
λούς Επιτροπής για την ένταξη της Ιωάννας Χαρίτου στην 
κατηγορία ΕΔΙΠ στον Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης 
Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 
ως κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που 
θεραπεύει ο ως άνω Τομέας.

9. Την από 5-11-2018 απόφαση της Κοσμητείας της 
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. 67078/
16-112018 έγγραφο του Κοσμήτορα της Σχολής.

10. Το Μεταπτυχιακό δίπλωμα της Ιωάννας Χαρίτου.
11. Τις ανακύπτουσες λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύ-

ματος.
12. Το με αριθμ. 70418/28-4-2017 έγγραφο του Υπουρ-

γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
13. Το με αριθμ. 11457/Β1/24-1-2019 έγγραφο της Γε-

νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εντάσσει:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Την υπάλληλο του κλάδου ΕΤΕΠ του Ιδρύματος, Ιωάν-
να Χαρίτου του Παναγιώτη, σε οργανική θέση της κατη-
γορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
και σε μόνιμη θέση της Α΄ βαθμίδας, ΠΕ Κατηγορίας, στον 
Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνο-
λογίας Υλικών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

Η ως άνω οργανική θέση ένταξης συνίσταται με μετα-
φορά της οργανικής θέσης που κατέχει στον κλάδο ΕΤΕΠ.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων: 2301/9-4-2019).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ 

I

   Αριθμ. 9900 (2)
Ένταξη υπαλλήλου του κλάδου ETEΠ, σε θέση της 

κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-

πικού (Ε.ΔΙ.Π.).

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

  Έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-

ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», και ειδικότερα 
τα άρθρα 29 και 79 του ανωτέρω νόμου. (ΦΕΚ Α΄195/2011).

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», και 
ειδικότερα το άρθρο 39 παρ. 21 του ανωτέρω νόμου, με 
την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 79 παρ. 3 εδ. δ΄ του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 193/2013).

3. Τις διατάξεις του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, 
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής 
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ειδικότερα το άρθρο 68 του 
ανωτέρω νόμου περί ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παράγρα-
φος 3 Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. παρ. 5. (ΦΕΚ Α΄ 32/2014).

4. Τις διατάξεις του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατά-
ξεις», και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 9 αυτού, με την 
οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 8 παρ. 18 και 20 του 
ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 159/2012).

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016, άρθρο 27 παρ. 4 και 
5 (ΦΕΚ Α΄ 83/2016).

6. Την με αριθμ. της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών 
35990/5-7-2018 αίτηση της Σωτηρίας Δριβάλου.

7. Το με αριθμ. 37769/12-7-2018 έγγραφο του Κοσμή-
τορα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών περί σύστα-
σης Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.

8. Τη με αριθμ. 39775/19-7-2018 εισηγητική έκθεση 
της Τριμελούς Επιτροπής για την ένταξη της Σωτηρίας 
Δριβάλου στην κατηγορία ΕΔΙΠ στον Τομέα Βιομηχανι-
κής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής 
Μηχανολόγων Μηχανικών, ως κατόχου διδακτορικού 
διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα 
γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει ο ως άνω Τομέας.

9. Την από 8-10-2018 απόφαση της Κοσμητείας της 
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, η οποία διαβιβάστηκε 
με το αριθμ. 56067/12-10-2018 έγγραφο του Κοσμήτορα 
της Σχολής.

10. Το Διδακτορικό δίπλωμα της Σωτηρίας Δριβάλου.
11. Τις ανακύπτουσες λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύ-

ματος.
12. Το με αριθμ. 70418/28-4-2017 έγγραφο του Υπουρ-

γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων .
13. Το με αριθμ. 11450/Β1/24-1-2019 έγγραφο της Γε-

νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εντάσσει:

Την υπάλληλο του κλάδου ΕΤΕΠ του Ιδρύματος, Σω-
τηρία Δριβάλου του Σπυρίδωνα, σε οργανική θέση της 
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π) και σε μόνιμη θέση της Α΄ βαθμίδας, Π Ε Κατηγο-
ρίας, στον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρη-
σιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών 
του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

Η ως άνω οργανική θέση ένταξης συνίσταται με μετα-
φορά της οργανικής θέσης που κατέχει στον κλάδο ΕΤΕΠ.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων: 2300/9-4-2019).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ 

I

Αριθμ. 6939 (3)
    Τροποποίηση της απόφασης Συγκλήτου με 
αριθμ. 34/25-4-2018, θέμα 3.1 «Ίδρυση/Επανί-
δρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών Τμημάτων του Ιδρύματος» «Επανίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θε-
σμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα», Τμήμα 
Μεσογειακών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(έκτακτη συνεδρία 05/21-5-2019)

  Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/84 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Ίδρυση Πα-

νεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του π.δ.  
160/2008 (ΦΕΚ 220 Α΄/3-11-2008) και με τις διατάξεις των 
άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
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- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και του 
άρθρου 32, παραγρ. 1, εδάφιο β, του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/
4-8-2017, τ.Α΄) καθώς και των 30 έως και 37, 45 και 85, 
του ιδίου νόμου.

- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2-8-2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

- Την απόφαση της αριθμ. 34/25-4-2018 θέμα 3.1 (ΦΕΚ 
2885/19-7-2018 τ.Β΄) με τίτλο «Έγκριση επανίδρυσης - λει-
τουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου με τίτλο "Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολι-
τικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα"» και 
το αριθμ. 2749/27-4-2018 έγγραφο του Πρύτανη του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου για δημοσίευση της ανωτέρω από-
φασης Συγκλήτου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

- Την απόφαση της αριθμ. 14/27-2-2019/θέμα 4.1 Συ-
νεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών 
Σπουδών.

- Την απόφαση της αριθμ. 03/8-4-2019 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, θέμα 2 «Εισήγηση για τροποποίηση 
της αριθμ. 10ης/19-3-2018 απόφασης της Συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα 3.4 «Εισήγηση επα-
νίδρυσης - Λειτουργίας Μονοτμηματιχού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Το Θέατρο 
ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά 
την Αρχαιότητα»», σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την 
ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την τροποποίηση 
της επανίδρυσης του εν λόγω ΠΜΣ και ως εκ τούτου τη 
διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω ενέργειες.

- Τα πρακτικά της αριθμ. 05/21-5-2019 έκτακτης συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 2.2 «Τροποποίηση της 
απόφασης της αριθμ. 34/25-4-2018 συνεδρίασης της 
Συγκλήτου θέμα 3.1. «Ίδρυση/Επανίδρυση Προγραμμά-
των Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος» 
«Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θε-
σμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα», Τμήμα Μεσο-
γειακών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών»».

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα, 
αποφασίζει και εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης 
Συγκλήτου με αριθμ. 34/25-4-2018, θέμα 3.1 «Έγκριση 
επανίδρυσης - λειτουργίας νέου Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο "Το Θέατρο ως 
Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την 
Αρχαιότητα"» (σχετ. το αριθμ. 2749/27-4-2018 έγγραφο 

του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για δημοσίευση 
της ανωτέρω απόφασης Συγκλήτου στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως ΦΕΚ 2885/19-7-2018 τ.Β΄), ως ακολούθως:

Το Άρθρο 1
«Γενικές Διατάξεις» τροποποιείται ως εξής:

Η φράση «με τίτλο Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πο-
λιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα», 
αντικαθίσταται με τη φράση «με τίτλο Αρχαίο Θέατρο: 
Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις».

Το Άρθρο 3
«Μεταπτυχιακός Τίτλος» τροποποιείται ως εξής:

Η φράση «Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχια-
κών Σπονδών στο «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολι-
τικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα» αντι-
καθίσταται με τη φράση «Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαι-
δευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις».

Το Άρθρο 6
«Πρόγραμμα Μαθημάτων - Γλώσσα Διδασκαλίας 
και Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας»
τροποποιείται ως εξής:

Η διατύπωση «Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων 
(ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. 
ανέρχονται σε ενενήντα (90) (ECTS). Στο Α΄ και στο Β΄ 
εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση πέντε 
(5) μαθημάτων, σε σύνολο έξι (6) προσφερόμενων ανά 
εξάμηνο, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έξι (6) 
ECTS. To τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS).

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής: 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙ-
ΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗ-
ΜΑΤΟΣ

Π.Μ.
(ECTS)

(ΠΕΝΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)
ΚΕΥ1 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ Ι KEY 6

ΚΕΥ2
Η ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
(ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ)

KEY 6

ΚΕΥ3
ΠΟΛΙΣ-ΘΕΑΤΡΟ: ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑ-
ΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΑΡΧΑΪΚΗ- 
ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

KEY 6

ΚΕΥ4
ΘΕΑΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ  ΥΣΤΕΡΗ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

KEY 6

ΚΕΥ5
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΤΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

KEY 6

ΚΕΥ6
Η ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

KEY 6

- ΣΥΝΟΛΟ: - 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

(ΠΕΝΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)
ΚΕΥ7 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ KEY 6

ΚΕΥ8
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ  AΙΓΥΠΤΟ

KEY 6

ΚΕΥ9 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ  ΘΕΑΤΡΟΥ KEY 6
ΚΕΥ10 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ II KEY 6
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ΚΕΥ11
ΠΑΡΑΣΤΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΘΕΑΤΡΙΚΟ-
ΤΗΤΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ  
ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

KEY 6

ΚΕΥ12
ΠΟΛΙΣ-ΘΕΑΤΡΟ:  ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
(ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ-ΡΩΜΑΪΚΗ

KEY 6

- ΣΥΝΟΛΟ: - 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΔΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Υ 30
- ΣΥΝΟΛΟ: - 30

Ως βασική γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική. 
Δύναται κάποια μαθήματα να προσφέρονται και στην αγ-
γλική, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος. 
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η 
ελληνική ή/και η αγγλική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όχι σε ποσοστό μεγα-
λύτερο του 35% κατά την παρ. 3, άρθρο 30, ν. 4485/2017), 
τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 6 
«Πρόγραμμα Μαθημάτων - Γλώσσα Διδασκαλίας 
και Εκπόνησης Μεταπτυχιακής  Διπλωματικής 
Εργασίας»

«Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενε-
νήντα (90) (ECTS). Στο Α΄ εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής 
παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων, σε σύνολο 
έξι (6) προσφερόμενων και στο Β΄ εξάμηνο απαιτείται η 
επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων σε 
σύνολο πέντε (5) προσφερόμενων, καθένα από τα οποία 
αντιστοιχεί σε επτά μισή (7,5) ECTS. To τρίτο εξάμηνο αφι-
ερώνεται στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματι-
κής Εργασίας (30 ECTS).

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙ-
ΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗ/
ΜΑΤΟΣ

Π.Μ.
(ECTS)

(ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)
ΚΕΥ1 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΚΕΥ 7,5

ΚΕΥ2
Η ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
(ΑΙΓΥΠΤΟΣ- ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ)

ΚΕΥ 7,5

ΚΕΥ3
ΠΟΛΙΣ-ΘΕΑΤΡΟ:  ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ  ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
(ΑΡΧΑΪΚΗ- ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΚΕΥ 7,5

ΚΕΥ4 ΘΕΑΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΕΥ 7,5

ΚΕΥ5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΕΥ 7,5

ΚΕΥ6 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ ΚΕΥ 7,5
4/6 ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΥ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
(ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)

ΚΕΥ7 Η ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ KEY 7,5

ΚΕΥ8 ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΑΙΓΥΠΤΟ KEY 7,5

ΚΕΥ9 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ KEY 7,5

ΚΕΥ10
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

KEY 7,5

ΚΕΥ11 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ KEY 7,5
4/5 ΣΥΝΟΛΟ: KE Y 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μ.Δ.Ε. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Y 30

- ΣΥΝΟΛΟ: - 30
Ως βασική γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική. 

Δύναται κάποια μαθήματα να προσφέρονται και στην 
αγγλική, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος. Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όχι σε ποσοστό μεγα-
λύτερο του 50% κατά την παρ. 3, άρθρο 30, ν. 4485/2017 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)».

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της αριθμ. 34/25-4-2018 συνε-
δρίασης της Συγκλήτου θέμα 3.1 «Έγκριση επανίδρυσης - 
λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου με τίτλο "Το θέατρο ως Κοινωνικός και 
Πολιτικός θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα"» 
(σχετ. το αριθμ. 2749/27-4-2018 έγγραφο του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου για δημοσίευση της ανωτέρω 
απόφασης Συγκλήτου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
ΦΕΚ 2885/19-7-2018 τ.Β΄)», εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 21 Μαΐου 2019

Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

I

Αριθμ. 14357 (4)
    Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διατ-

τολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαφοροποιημένης 

Παιδαγωγικής» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νη-

πιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πα-

νεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση του Εσωτερι-

κού Κανονισμού Λειτουργίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 

«Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και 
λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α΄ 173), του ν. 4009/2011 και ειδικότερα του άρθρου 80 
παραγρ. 22(α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων» και της παρ. 24 του άρθρου 80 
του ν. 4009/2011 όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του 
ν. 4310/2014 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του 
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ν. 4386/2016 καθώς και του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/4-8-2017).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. Γ και του άρθρου 
28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995, 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 15 του ν. 4485/2017.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28Α του ν. 4485/2017 όπως 

προστέθηκε με την παρ.1 και 2 του άρθρου 51 του ν. 
4559/2018.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 24 του ν. 4009/2011 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 και 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016.

7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών συν. αριθμ. 620/20-10-2018 που 
αφορά στην έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με τίτλο «Εργα-
στήριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαφοροποιημέ-
νης Παιδαγωγικής» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 
της Σχολής Επιστημών Αγωγής.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων (συν. αριθμ. 1064/16-5-2019).

9. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανι-
σμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων κατά το άρθρο 7 και 8 του ν.4485/2017.

10. Το γεγονός ότι το νέο εργαστήριο που ιδρύεται με την 
παρούσα πρυτανική πράξη θα λειτουργεί αποκλειστικά με 
ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογι-
σμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζει:

Την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Δια-
πολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαφοροποιημένης Παιδα-
γωγικής» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της 
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
καθώς και την έγκριση του Εσωτερικού του Κανονισμού 
Λειτουργίας, ως εξής:

Ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και  Διαφοροποιημέ-
νης Παιδαγωγικής» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νη-
πιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων

Άρθρο 1
Ίδρυση

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ιδρύεται εργαστή-
ριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαφοροποιημένης 
Παιδαγωγικής

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Αναγκαιότητα

Το εργαστήριο με τίτλο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και 
Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική» θα εξυπηρετεί:

- ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες
- ανάπτυξη εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού,
- επιμόρφωση εκπαιδευτικών
- εποπτεία πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών 

και φοιτητριών,
Τα πεδία έρευνας και παρέμβασης του εργαστηρίου είναι:
Η εθνοπολιτισμική και γλωσσική ετερογένεια και υπερ-

ποικιλότητα.

- Τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις με 
βάση την εθνοτική, πολιτισμική, γλωσσική, έμφυλη ταυ-
τότητα.

- Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική και κριτική παιδα-
γωγική.

Το βασικό πεδίο αναφοράς των ερευνητικών και παι-
δαγωγικών δράσεων του εργαστηρίου είναι πρωτίστως 
ο εκπαιδευτικός χώρος, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται και από το οποίο προσ-
διορίζονται οι εκπαιδευτικές πρακτικές και αντιλήψεις.

Άρθρο 3
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 

των διδακτικών, επιμορφωτικών και ερευνητικών αναγκών 
του Π.Τ.Ν. σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δρα-
στηριότητας του εργαστηρίου,

2. την ανάπτυξη του ερευνητικού χαρακτήρα των σπου-
δών,

3. την κατάρτιση των μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαι-
δευτικών σχετικά με:

- τη διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης και τη 
γλωσσική διδασκαλία σε μη ελληνόφωνους μαθητές/τριες,

- την κριτική και συμπεριληπτική προσέγγιση των πολ-
λαπλών μορφών ετερότητας που απαντώνται στο σχολικό 
περιβάλλον,

- τη διαχείριση της ανομοιογένειας στην τάξη και στο σχο-
λείο, την ανίχνευση, καταγραφή και παρέμβαση σχετικά με 
την κοινωνικοποίηση των παιδιών ως προς το φύλο τους,

- την ανάπτυξη και προώθηση της διαφοροποιημένης παι-
δαγωγικής και διδασκαλίας και της κριτικής παιδαγωγικής,

4. την υποστήριξη και εποπτεία της πρακτικής άσκησης 
των φοιτητών/ριών του Π.Τ.Ν. ειδικά των διαστάσεων της 
που αφορούν την εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με 
προσφυγική και μεταναστευτική εμπειρία, την εφαρμογή 
διαφοροποιημένων προσεγγίσεων και την οργάνωση μα-
θησιακών εμπειριών οι οποίες να ανταποκρίνονται στις 
διαφορετικές ανάγκες των μαθητών και μαθητριών,

5. την καλλιέργεια του κριτικού πνεύματος και την ευαι-
σθητοποίηση των φοιτητών/τριών σχετικά με τα ευρύτερα 
κοινωνικά και εκπαιδευτικά ζητήματα που αποτελούν το 
ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου,

6. την ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου μέσα από 
την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων, την 
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, καθώς και 
την πρόσκληση επιστημόνων που η ειδικότητα τους είναι 
συναφής με τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου,

7. την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων που ανα-
λαμβάνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών σε τομείς 
συναφείς με τη θεματική του εργαστηρίου καθώς επίσης και 
έρευνες που διενεργούνται από προπτυχιακούς ή μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές στο πλαίσιο πτυχιακών ή διπλωματικών 
εργασιών αλλά και από υποψήφιους διδάκτορες,

8. τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκ παιδευτικών προ-
γραμμάτων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο τόσο της τυ-
πικής όσο και της μητυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης 
και επικοινωνίας,

9. την εξυπηρέτηση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών 
αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, 
που εντάσσεται στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου,



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ24160 Τεύχος B’ 2137/07.06.2019

10. στη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, 
εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν 
και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου,

11. την ανάπτυξη τόσο γενικών όσο και εξειδικευμένων 
ερευνητικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτη-
τών/τριών ώστε να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικοί 
στη σύγχρονη αγορά εργασίας στην οποία καλούνται να 
ενταχθούν.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, των οποίων το γνω-
στικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα 
διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστη-
ρίου, από μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού 
(ΕΔΙΠ) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού 
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοπο-
θετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία της παρ. 5
του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.

΄Αρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής του εργαστηρίου εκλέγεται από το Τμήμα, 
σύμφωνα με τη διαδικασία άρθρου 29 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017). Ο Διευθυντής του εργαστηρίου 
εκλέγεται με τριετή θητεία, και δυνατότητα επανεκλογής 
για περισσότερες από μία φορές, από τη Συνέλευση του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, που το γνωστικό του αντικείμενο εμπίπτει στα 
διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου. 
Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκου-
ρου καθηγητή και εκλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 
29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017). Ο Διευθυντής 
του εργαστηρίου αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος από Δ.Ε.Π. μέλη αντίστοιχου γνωστικού αντι-
κειμένου και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. 
ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και μέχρι τη βαθμίδα 
του επίκουρου καθηγητή.

Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες όπως:
- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυ-

χιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 

προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου,
- η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού, τη στελέχω-

ση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων 
του εργαστηρίου,

- η εισήγηση στα αρμόδια όργανα για: α) τον ορισμό των 
υπολόγων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλι-
σμό και β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού 
του εργαστηρίου,

- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του ερ-
γαστηρίου,

- η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το εργα-
στήριο, καθώς και η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα 
αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο για τη διεξαγωγή του έργου του εγκαθί-

σταται σε χώρους του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Χώροι 
του Εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται για 
τη διεξαγωγή του έργου του. Το εργαστήριο εγκαθίσταται 
και λειτουργεί, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, σε χώρο 
που έχει διατεθεί από το Τμήμα στον 4ο όροφο του κτιρίου 
που στεγάζεται το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών για 
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού 
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργα-
στηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. 
Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον 
τίτλο του εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων και σε χώρους που παραχωρούνται 
σε αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού 
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών 
προγραμμάτων. Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετείται 
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά και ο εξοπλισμός 
του εργαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ' αρχήν από το προ-
σωπικό ή άλλους ερευνητές που απασχολούνται ή συνερ-
γάζονται με αυτό στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Τα 
υλικά, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών 
επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατά-
σταση που είχαν παραδοθεί.

3. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει απο-
φασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποί-
ηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
σχετική απόφαση.

4. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία 
του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση υλικών που ανήκουν 
σε αυτό, την παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και 
των επισκεπτών στους χώρους καθώς και στην προστασία 
των υλικών και εγκαταστάσεων του από βλάβες.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και την εκ-

πόνηση μελετών για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 

προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 

3, του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984).
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις 

από διεθνείς οργανισμούς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληροδο-

σίες για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
6. Κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από 

ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους σκοπούς του Εργαστηρί-
ου, ή απευθείας προς το Εργαστήριο, εφόσον δεν τίθενται 
όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστηρίου και του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
8. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
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Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα 
βιβλία και στοιχεία:

• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
• Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε 

άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργα-
στήριο.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του  εργαστη-
ρίου με τίτλο: «Εργαστήριο  Διαπολιτισμικής Εκπαί-
δευσης και Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής»
του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 
της Σχολής Επιστημών Αγωγής  του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων Υπόβαθρο,  Σκοπός και Αντικείμενα 
Εργασίας

Το εργαστήριο με τίτλο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και 
Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική» θα εξυπηρετεί:

- ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες,
- ανάπτυξη εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού,
- επιμόρφωση εκπαιδευτικών,
- εποπτεία πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών 

και φοιτητριών,
Τα πεδία έρευνας και παρέμβασης του εργαστηρίου είναι:
- Η εθνοπολιτισμική και γλωσσική ετερογένεια και υπερ-

ποικιλότητα.
- Τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις με 

βάση την εθνοτική, πολιτισμική, γλωσσική, έμφυλη ταυ-
τότητα.

- Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική και κριτική παιδα-
γωγική.

Το βασικό πεδίο αναφοράς των ερευνητικών και παι-
δαγωγικών δράσεων του εργαστηρίου είναι πρωτίστως 
ο εκπαιδευτικός χώρος, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται και από το οποίο προσ-
διορίζονται οι εκπαιδευτικές πρακτικές και αντιλήψεις.

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 

των διδακτικών, επιμορφωτικών και ερευνητικών αναγκών 
του Π.Τ.Ν. σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δρα-
στηριότητας του εργαστηρίου,

2. την ανάπτυξη του ερευνητικού χαρακτήρα των σπου-
δών,

3. την κατάρτιση των μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαι-
δευτικών σχετικά με:

4. τη διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης και τη 
γλωσσική διδασκαλία σε μη ελληνόφωνους μαθητές/τριες,

5. την κριτική και συμπεριληπτική προσέγγιση των πολ-
λαπλών μορφών ετερότητας που απαντώνται στο σχολικό 
περιβάλλον,

6. τη διαχείριση της ανομοιογένειας στην τάξη και στο 
σχολείο, την ανίχνευση, καταγραφή και παρέμβαση σχετικά 
με την κοινωνικοποίηση των παιδιών ως προς το φύλο τους,

7. την ανάπτυξη και προώθηση της διαφοροποιημένης 
παιδαγωγικής και διδασκαλίας και της κριτικής παιδαγω-
γικής,

8. την υποστήριξη και εποπτεία της πρακτικής άσκησης 
των φοιτητών/ριών του Π.Τ.Ν. ειδικά των διαστάσεων της 
που αφορούν την εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με 
προσφυγική και μεταναστευτική εμπειρία, την εφαρμογή 
διαφοροποιημένων προσεγγίσεων και την οργάνωση μα-
θησιακών εμπειριών οι οποίες να ανταποκρίνονται στις 
διαφορετικές ανάγκες των μαθητών και μαθητριών,

9. την καλλιέργεια του κριτικού πνεύματος και την ευαι-
σθητοποίηση των φοιτητών/τριών σχετικά με τα ευρύτερα 
κοινωνικά και εκπαιδευτικά ζητήματα που αποτελούν το 
ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου,

10. την ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου μέσα από 
την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων, την 
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, καθώς και 
την πρόσκληση επιστημόνων που η ειδικότητα τους είναι 
συναφής με τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου,

11. την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων που 
αναλαμβάνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών σε το-
μείς συναφείς με τη θεματική του εργαστηρίου καθώς επί-
σης και έρευνες που διενεργούνται από προπτυχιακούς ή 
μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο πτυχιακών ή διπλω-
ματικών εργασιών αλλά και από υποψήφιους διδάκτορες,

12. τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο τόσο της τυ-
πικής όσο και της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης 
και επικοινωνίας,

13. την εξυπηρέτηση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών 
αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρο-
μή, που εντάσσεται στα γνωστικά αντικείμενα του εργα-
στηρίου,

14. στη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερι-
κού, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμ-
βαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του 
εργαστηρίου,

15. την ανάπτυξη τόσο γενικών όσο και εξειδικευμέ-
νων ερευνητικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των 
φοιτητών/τριών ώστε να καταστούν περισσότερο αντα-
γωνιστικοί στη σύγχρονη αγορά εργασίας στην οποία 
καλούνται να ενταχθούν.

Προσωπικό - Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Παι-

δαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, των οποίων το γνω-
στικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα 
διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρί-
ου, από μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού 
(ΕΔΙΠ) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού 
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοπο-
θετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία της παρ. 5
του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από το Τμή-
μα, σύμφωνα με τη διαδικασία άρθρου 29 του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017).

Ο Διευθυντής του εργαστηρίου εκλέγεται με τριετή 
θητεία, και δυνατότητα επανεκλογής για περισσότερες 
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από μία φορές, από τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
που το γνωστικό του αντικείμενο εμπίπτει στα διδα-
κτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου. 
Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή 
ή του επίκουρου καθηγητή και εκλέγεται με τη διαδι-
κασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4-8-2017). Ο Διευθυντής του εργαστηρίου αναπληρώνεται 
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από Δ.Ε.Π. μέλη 
αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και ειδικότερα από 
το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη 
βαθμίδα και μέχρι τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
όπως:

- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,

- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,

- η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού, τη στελέ-
χωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των 
χώρων του Εργαστηρίου,

- η εισήγηση στα αρμόδια όργανα για: α) τον ορισμό των 
υπολόγων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλι-
σμό και β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού 
του εργαστηρίου,

- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσι-
ου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου,

- η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το ερ-
γαστήριο, καθώς και η εκπροσώπηση του εργαστηρίου 
στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.

Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το εργαστήριο για τη διεξαγωγή του έργου του εγκα-

θίσταται σε χώρους του τμήματος του Πανεπιστημίου. 
Χώροι του Εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχω-
ρούνται για τη διεξαγωγή του έργου του. Το εργαστή-
ριο εγκαθίσταται και λειτουργεί, με όλο τον απαραίτητο 
εξοπλισμό, σε χώρο που έχει διατεθεί από το τμήμα στον 
4ο όροφο του κτιρίου που στεγάζεται το Παιδαγωγικό 
Τμήμα Νηπιαγωγών για την εγκατάσταση των οργάνων 
και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Στους χώρους εγκατάστα-
σης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

Κανόνες λειτουργίας εργαστηρίου
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων και σε χώρους που παραχωρού-
νται σε αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του 
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη 
διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευ-
νητικών προγραμμάτων. Στους χώρους εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά και ο εξοπλισμός 
του εργαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ' αρχήν από το 
προσωπικό ή άλλους ερευνητές που απασχολούνται ή 

συνεργάζονται με αυτό στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
του. Τα υλικά, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή 
εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, 
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

3. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει 
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη-
σιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει σχετική απόφαση.

4. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση υλικών που 
ανήκουν σε αυτό, την παραμονή του προσωπικού, των 
φοιτητών και των επισκεπτών στους χώρους καθώς και 
στην προστασία των υλικών και εγκαταστάσεων του από 
βλάβες.

Πόροι - Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και την 

εκπόνηση μελετών για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 
3, του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984).

4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις 
από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

6. Κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από 
ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς 
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους σκοπούς του εργα-
στηρίου, ή απευθείας προς το εργαστήριο, εφόσον δεν 
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του εργαστη-
ρίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
8. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-

θα βιβλία και στοιχεία:
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 

εγγράφων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε 

άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται από 
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
εργαστήριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 20 Μαΐου 2019

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02021370706190008*
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