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(1)
Επιβολή προστίμου σε βάρος του POPA SANDEL του
OLIVIU και της SMEADA για τελωνειακή παράβαση
− λαθρεμπορία καπνού.
Με την αριθμ. 03/27−10−2015 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Ναυπλίου,
καταλογίζουμε σε βάρος του POPA SANDEL του OLIVIU και
της SMEADA, γεν. 04−10−1982 στη Ρουμανία, Α.Φ.Μ.: 131854957
ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, αγνώστου διαμονής το παρακάτω ποσό:
:

€ 1.500,00

Τ.Χ. 2 %

:

€ 30,00

Ο.Γ.Α. επί Τ.Χ. 20%

:

€ 6.00

Σύνολο

:

€ 1.536,00

Ο Προϊστάμενος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
F
(2)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον (επ) MECOLLI (ov) JULJAN
του ALI και της MAJLINDA, για λαθρεμπορία καπνού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πρόστιμο

Ήτοι σύνολο χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ.
Το ανωτέρω πρόστιμο επεβλήθη για τελωνειακή πα−
ράβαση − λαθρεμπορία καπνού στην Ελλάδα σύμφωνα
με τα άρθρα 53, 54, 106, 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 150, 151,
152, 155, 158,160 και επόμενα του Ν. 2960/2001.
Κρίθηκε και έγινε στο Ναύπλιο την 27−10−2015.

Με την υπ’ αριθμ. 33/2014/02−11−2015 πράξη του Διευ−
θυντή του Τελωνείου Στυλίδας επιβάλλεται στον (επ)
MECOLLI (ov) JULJAN του ALI και της MAJLINDA, γεν.
08/08/1990 στο HOMCAN POGRADEC Αλβανίας, πρώην
κάτοικο Κρικέλλου Ευρυτανίας και νυν αγνώστου δια−
μονής, κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΒΒ5199105 διαβατηρίου
Αλβανικών αρχών, πολλαπλό τέλος σύμφωνα με το
άρθρο 150 παρ. 1 Ν. 2960/2001, ύψους χιλίων πεντακο−
σίων ευρώ (1.500,00€) για λαθρεμπορία διακοσίων είκοσι
(220) γραμμαρίων κομμένου αδασμολόγητου καπνού,
κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των
άρθρων 119 παρ. 2, 142 παρ. 2 καθώς και άρθρο 155 του
Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
Κατά την είσπραξη του πολλαπλού τέλους υπολογίζο−
νται και συνεισπράτονται τέλη χαρτοσήμου σε ποσοστό
2% επί του πολλαπλού τέλους και ποσοστό 20% επί των
τελών χαρτοσήμου, υπέρ Ο.Γ.Α. ήτοι (1.500,00 Χ 2,4% =
36,00) τριάντα έξι ευρώ.
Κρίθηκε και έγινε στη Στυλίδα την 2−11−2015.
Ο Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
F
Αριθμ. πράξης 151
(3)
Ίδρυση Παιδαγωγικού Εργαστηρίου στο Τμήμα Εκπαί−
δευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχο−
λής Επιστημών της Αγωγής και έγκριση του εσωτε−
ρικού κανονισμού λειτουργίας του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 80 παρ. 24 του N. 4009/2011 όπως ισχύει με
το άρθ. 96 του N. 4310/2014.
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2. Το άρθ. 7, παρ. 5 του N. 1268/82 όπως αντικατα−
στάθηκε με την παρ. 22γ του άρθ. 13 του N. 3149/2003
3. Την από 21−7−2015 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
4. Την από 14−7−2015 απόφαση της Κοσμητείας της
Σχολής Επιστημών της Αγωγής.
5. Τις από 27−11−2014 και 15−1−2015 αποφάσεις της Συ−
νέλευσης του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία
6. Το γεγονός ότι το Παιδαγωγικό Εργαστήριο θα λει−
τουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βα−
ρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε
Άρθρο 1 −
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
το Παιδαγωγικό Εργαστήριο το οποίο εξυπηρετεί:
− ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικεί−
μενα που εντάσσονται στη θεματική του εργαστηρίου
− εποπτεία άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
φοιτητών και φοιτητριών,
− ανάπτυξη εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, και
− επιμόρφωση εκπαιδευτικών
− τις συναντήσεις του δικτύου νηπιαγωγών που συ−
νεργάζονται με το ΤΕΑΠΗ.
Τα πεδία έρευνας και παρέμβασης του εργαστηρίου είναι:
− Έρευνες σε σχέση με τις διδακτικές και μαθησιακές
διαδικασίες
− θέματα τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης και
επικοινωνίας
− Επιμόρφωση και συνεχιζόμενη επαγγελματική ανά−
πτυξη των εκπαιδευτικών
− Ενταξιακή εκπαίδευση, διαφοροποιημένη παιδαγω−
γική και κριτική παιδαγωγική.
Άρθρο 2 −
Σκοποί
Το Παιδαγωγικό Εργαστήριο στοχεύει:
− στην κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο των διδακτικών, επιμορφωτικών και ερευνητικών
αναγκών του ΤΕΑΠΗ σε θέματα που εμπίπτουν στα
αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου
− στη διεξαγωγή ερευνών με στόχο την ανάπτυξη της
επιστήμης και της εκπαίδευσης, που οι ανάγκες της
χώρας απαιτούν,
− στην ανάπτυξη του εργαστηριακού χαρακτήρα των
σπουδών,
− στην ανάπτυξη του ερευνητικού χαρακτήρα των
σπουδών,
− στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου μέσα
από την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων,
την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, κα−
θώς και την πρόσκληση επιστημόνων που η ειδικότητα
τους είναι συναφής με τα γνωστικά αντικείμενα του
εργαστηρίου,
− στη συνεργασία κάδε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξω−
τερικού, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου,
− στην εξυπηρέτηση των κοινωνικών και εκπαιδευ−
τικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη

συνδρομή, που εντάσσεται στα γνωστικά αντικείμενα
του εργαστηρίου,
− στην περαιτέρω καλλιέργεια του κριτικού πνεύματος
και την ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών σχετικά με
τα ευρύτερα κοινωνικά και εκπαιδευτικά ζητήματα που
αποτελούν το ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου,
− στην ανάπτυξη τόσο γενικών όσο και εξειδικευμένων
ερευνητικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτη−
τών/τριών, οι οποίες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις
για την επιτυχή ένταξη τους στην αγορά εργασίας μετά
την ολοκλήρωση των σπουδών τους,
− την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄), να ενθαρρύνει
την έρευνα σε σχέση με τις διδακτικές και μαθησιακές
διαδικασίες
− να υποστηρίξει ερευνητικά προγράμματα που ανα−
λαμβάνει το ΤΕΑΠΗ σε τομείς συναφείς με τη θεματική
του εργαστηρίου καθώς επίσης και έρευνες που διενερ−
γούνται από προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές
στο πλαίσιο πτυχιακών ή διπλωματικών εργασιών αλλά
και από υποψήφιους διδάκτορες
− να υποστηρίξει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκ−
παιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στο
πλαίσιο τόσο της τυπικής όσο και της μη−τυπικής και
της άτυπης εκπαίδευσης και επικοινωνίας
− να ενθαρρύνει την έρευνα και να υποστηρίξει εφαρ−
μογές γύρω από τη βασική εκπαίδευση, την επιμόρφω−
ση και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών
− να καλύπτει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε−
δο διδακτικές, επιμορφωτικές και ερευνητικές ανάγκες
του ΤΕΑΠΗ σχετικές με τη θεματική του
− να οργανώνει σεμινάρια, συμπόσια, διαλέξεις, προ−
γράμματα επιμόρφωσης και γενικότερα επιστημονικές,
επιμορφωτικές κ.ά εκδηλώσεις και συναντήσεις καθώς
και να προσκαλεί επιστήμονες που η ειδικότητα τους
είναι συναφής με τα αντικείμενα του εργαστηρίου,
− να εξυπηρετεί κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες,
όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που
εντάσσεται στην θεματική του εργαστηρίου,
− να συμβάλλει στην περαιτέρω καλλιέργεια του
κριτικού πνεύματος των φοιτητών/τριών αφενός μεν
μέσω της εξοικείωσης τους με την επίλυση πρακτικών
προβλημάτων, με την καλλιέργεια της θεωρίας, και τη
μεταφορά της θεωρίας στην πράξη και, αφετέρου, μέσω
της αυτομάθησης, της αυτενέργειας, της ανάμειξης
τους σε ατομικές και/ή ομαδικές εργασίες, στις οποίες
καλούνται να λάβουν πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν
την κριτική τους ικανότητα.
− να προωθήσει τη συνεργασία σε αντικείμενα έρευ−
νας που εντάσσονται στην θεματική του Εργαστηρίου
μεταξύ ακαδημαϊκών και άλλων φορέων σε εθνικό και
σε διεθνές επίπεδο
− να παρέχει υπηρεσίες κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53 Α').
Η ίδρυση του Παιδαγωγικού Εργαστηρίου εξ' ορισμού
θέτει και εξυπηρετεί και περαιτέρω κοινωνικούς στόχους.
Με δεδομένο ότι ως ερευνητική και εκπαιδευτική μονάδα
προωθεί την διαμόρφωση πολιτών ικανών να δημιουργή−
σουν μια νέα κοινωνική τάξη πραγμάτων, το Εργαστήριο
ανάγεται σε φορέα πρόκλησης και επίτευξης κοινωνικών
αλλαγών με στόχο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και
κατ’ επέκταση της κοινωνίας. Παράλληλα, οι καινοτομίες
που εισάγει το εργαστήριο, μέσα από τις διεπιστημο−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
νικές θεωρήσεις, τις νέες διδακτικές στρατηγικές και
παιδαγωγικές πρακτικές, το καθιστούν εν δυνάμει πυρήνα
ανανέωσης του συνολικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Άρθρο 3 −
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και Λέκτο−
ρες του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχο−
λική Ηλικία, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει
στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστη−
ρίου, από μέλη Ε.Ε.Π., από μέλη του Ειδικού Επιστημονικού
Προσωπικού (ΕΔΙΠ) καδώς και από μέλη του λοιπού επι−
στημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού
που τοποθετούνται στο Εργαστήριο με τη διαδικασία των
άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄) και 13
παρ. 3β του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) αντίστοιχα.
Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμήμα−
τος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις
του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α').
Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη−
τες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδα−
κτικού (προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού
έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη
Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμ−
ματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για
την τήρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οι−
κονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του
εργαστηρίου, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των
δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα
αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή
κάδε εγγράφου που διακινεί και γενικά η ευθύνη για
την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.
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που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. Εξοπλι−
σμός ο οποίος παραδίδεται για τη διεξαγωγή εργασιών,
επιστρέφεται, μετά τη χρησιμοποίηση του, στην κατά−
σταση που είχε παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του
Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε το−
μείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη−
ριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νο−
μοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 και 5 του Π.Δ. 407/1980).
Άρθρο 6 −
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό 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 Α΄).
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
Άρθρο 7 −
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
2. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάδε έτος
3. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, ορ−
γάνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών
4. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγ−
γράφων
5. Κάδε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
εργαστήριο.

Άρθρο 5 −
Εγκατάσταση−Λειτουργία

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε χώρους
που παραχωρούνται σε αυτό από το ΤΕΑΠΗ για την εγκα−
τάσταση του τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάδε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη−
σιμοποίηση τεχνικών υποδομών, εξοπλισμού και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των
εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και στην προστασία του εξοπλισμού και
των εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση εξοπλισμού του εργαστηρίου επι−
τρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές,

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (άρθ. 7 του Ν. 3469/2006 και άρθ. 96
Ν. 4310/2014).
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Πράξης 155
(4)
Ίδρυση Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Στατιστικής και
Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση στο Τμήμα Εκπαίδευσης και
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστη−
μών της Αγωγής και έγκριση του εσωτερικού κανο−
νισμού λειτουργίας του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει με
το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014
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2. Το άρθ. 7, παρ. 5 του Ν. 1268/1982 όπως αντικατα−
στάθηκε με την παρ. 22γ του άρθ. 13 του Ν. 3149/2003
3. Την από 21−7−2015 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
4. Την από 14−7−2015 απόφαση της Κοσμητείας της
Σχολής Επιστημών της Αγωγής.
5. Τις από 27−11−2014 και 15−1−2015 αποφάσεις της Συ−
νέλευσης του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία.
6. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης
Στατιστικής και Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση θα λειτουργεί
αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε
Άρθρο 1 −
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Τ.Π.Ε. στην
Εκπαίδευση το οποίο εξυπηρετεί:
1. ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικεί−
μενα που εντάσσονται στη θεματική του εργαστηρίου
2. εποπτεία άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχια−
κών φοιτητών/τριών
3. ανάπτυξη εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού
4. εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών/τριών
5. επιμόρφωση εκπαιδευτικών και δια βίου εκπαίδευση
Το Εργαστήριο αυτό θα λειτουργεί συνεργατικά και
αλληλο−υποστηρικτικά με τις δομές που διαθέτει ή/και
θα δημιουργήσει το ΤΕΑΠΗ σε όλες τις περιπτώσεις όπου
οι Νέες Τεχνολογίες κρίνονται απαραίτητες για την ανά−
πτυξη της έρευνας, της άσκησης των φοιτητών και της
παραγωγής ερευνητικού και εκπαιδευτικού υλικού στα
πεδία που εντάσσονται στην θεματική του εργαστηρίου.
Άρθρο 2 −
Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία, καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που
εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργα−
στηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του
παρόντος.
2. Την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας από το εκ−
παιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος και
την παραγωγή νέας γνώσης,
3. Τη συνεργασία κάδε μορφής με Κέντρα Ερευνών
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδα−
πής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμ−
βαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του
Εργαστηρίου.
4. Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που αφορούν της
Εφαρμοσμένη Στατιστική και τις Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση
στο πλαίσιο τόσο της τυπικής όσο και της μη−τυπικής
και της άτυπης εκπαίδευσης και επικοινωνίας
5. Την περαιτέρω εμβάθυνση των φοιτητών και φοιτη−
τριών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στα
επιστημονικά αντικείμενα του εργαστηρίου μέσα από

τις δραστηριότητες σχεδιασμού και υλοποίησης παιδα−
γωγικών παρεμβάσεων και εκπαιδευτικού υλικού
6. Την παροχή μεθοδολογικών εργαλείων στους/ις
φοιτητές/τριες που τους επιτρέπουν να συνδέουν την
επιστημονική θεωρία με την εκπαιδευτική πράξη
7. Την ανάπτυξη του εργαστηριακού χαρακτήρα των
σπουδών προκειμένου οι φοιτητές/τριες να εξοικειω−
θούν με την επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων
8. Την εποπτεία της άσκησης και την εκπαίδευση των
φοιτητών/τριών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προ−
γραμμάτων.
9. Την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού και
ερευνητικού υλικού
10. Την εξυπηρέτηση κοινωνικών και εκπαιδευτικών
αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συν−
δρομή, που εντάσσεται στην θεματική του εργαστηρίου
11. Την προώθηση του επιστημονικού διαλόγου με την
οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμινα−
ρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών
εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και
εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων ανα−
γνωρισμένων επιστημόνων.
12. Την προώθηση της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
και της δια βίου εκπαίδευσης στα αντικείμενα του ερ−
γαστηρίου
13. Την ανάπτυξη γενικών και επαγγελματικών δεξιοτή−
των των φοιτητών/τριών ώστε να καταστούν περισσότε−
ρο ανταγωνιστικοί στην αναμορφωμένη αγορά εργασίας
14. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προ−
βλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53Α΄).
Άρθρo 3 −
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και Λέ−
κτορες του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία, που το γνωστικό αντικείμενο της
δέσης που κατέχουν σχετίζεται με τα διδακτικά και ερευ−
νητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από μέλη Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), κα−
θώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού
και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο
Εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/92 τ.Α΄) και του άρθρου 13 παρ. 3β
του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/2000 τ.Α΄) αντίστοιχα.
Άρθρo 4 −
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του
Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν
οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159/92 τ.Α΄). Ο διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί
τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του
Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο
συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού−μεταπτυ−
χιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κα−
τάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου
και η μέριμνα για την τήρηση του, η μέριμνα για τη
στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή
των χώρων του Εργαστηρίου, η υποβολή του ετήσιου
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απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύ−
νων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό,
η υπογραφή κάδε εγγράφου που διακινεί και γενικά
η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.
2. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου μετά από πρόταση των
καθηγητών και Λεκτόρων που εντάσσονται σε αυτό δημι−
ουργούνται μονάδες που αποσκοπούν στην καλύτερη διε−
ξαγωγή του έργου του. Ο διευθυντής προέρχεται από τις
διαφορετικές μονάδες του εργαστηρίου εκ περιτροπής.
Άρθρο 5 −
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε χώ−
ρους που παραχωρούνται σε αυτό για την εγκατάσταση
των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που
είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών
ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο
του Εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάδε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 και 5
του Π.δ. 407/1980).
Άρθρο 6 −
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό 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 (Α΄ 53).
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πα−
νεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
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Άρθρο 7 −
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
2. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάδε έτος,
3. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, ορ−
γάνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών
4. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγ−
γράφων.
5. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
εργαστήριο.
Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. πράξης 156
(5)
Ίδρυση Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας και Εκπαίδευ−
σης στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προ−
σχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και
έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει με
το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014
2. Το άρθ. 7, παρ. 5 του Ν. 1268/1982 όπως αντικατα−
στάθηκε με την παρ. 22γ του άρθ. 13 του Ν. 3149/2003.
3. Την από 21−7−2015 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
4. Την από 14−7−2015 απόφαση της Κοσμητείας της
Σχολής Επιστημών της Αγωγής.
5. Τις από 27−11−2014 και 15−1−2015 αποφάσεις της Συ−
νέλευσης του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία.
6. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας
και Εκπαίδευσης θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 −
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας και Εκπαίδευσης το
οποίο εξυπηρετεί:
− ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικεί−
μενα που εντάσσονται στη θεματική του εργαστηρίου
− εποπτεία άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
φοιτητών και φοιτητριών,
− ανάπτυξη εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού,
και
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− επιμόρφωση εκπαιδευτικών.
Τα πεδία έρευνας και παρέμβασης του εργαστηρίου
είναι:
− Οι ανισότητες ως προς το φύλο, την κοινωνική τάξη
και την εθνότητα
− Οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών δεσμών, οικονομίας
και αγοράς εργασίας
− Η κατασκευή των κοινωνικών ιεραρχήσεων, και των
σχέσεων εξουσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο της
εκπαίδευσης
− Η παιδική ηλικία ως κοινωνική κατηγορία και οι δε−
σμοί της
− Η Εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα
− Οι διαδικασίες συγκρότησης ταυτοτήτων σε μαθη−
σιακό/εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Άρθρo 2 −
Σκοποί
Το Εργαστήριο Κοινωνική Έρευνα και Εκπαίδευση
στοχεύει:
− στην κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο των διδακτικών, επιμορφωτικών και ερευνητικών
αναγκών του ΤΕΑΠΗ σε δέματα που εμπίπτουν στα
αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου
− στη διεξαγωγή ερευνών με στόχο την ανάπτυξη της
επιστήμης και της εκπαίδευσης, που οι ανάγκες της
χώρας απαιτούν,
− στην ανάπτυξη του εργαστηριακού χαρακτήρα των
σπουδών,
− στην ανάπτυξη του ερευνητικού χαρακτήρα των
σπουδών,
− στην 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,
− στη συνεργασία κάδε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξω−
τερικού, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου,
− στην εξυπηρέτηση των κοινωνικών και εκπαιδευ−
τικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη
συνδρομή, που εντάσσεται στα γνωστικά αντικείμενα
του εργαστηρίου,
− στην περαιτέρω καλλιέργεια του κριτικού πνεύματος
και την ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών σχετικά με
τα ευρύτερα κοινωνικά και εκπαιδευτικά ζητήματα που
αποτελούν το ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου,
− στην ανάπτυξη τόσο γενικών όσο και εξειδικευμένων
ερευνητικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτη−
τών/τριών, οι οποίες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις
για την επιτυχή ένταξη τους στην αγορά εργασίας μετά
την ολοκλήρωση των σπουδών τους,
− την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53 Α).
Άρθρo 3 −
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και Λέκτο−
ρες του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχο−
λική Ηλικία, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει
στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστη−
ρίου, από μέλη Ε.Ε.Π., από μέλη του Ειδικού Επιστημονικού

Προσωπικού (ΕΔΙΠ) κασώς και από μέλη του λοιπού επι−
στημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού
που τοποθετούνται στο Εργαστήριο με τη διαδικασία των
άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄) και 13
παρ. 3β του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) αντίστοιχα.
Άρθρo 4 −
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμήμα−
τος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατά−
ξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159). Ο
διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού
(προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου
του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την
τήρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικο−
νομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του
εργαστηρίου, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των
δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα
αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή
κάδε εγγράφου που διακινεί και γενικά η ευθύνη για
την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.
Άρθρο 5 −
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε χώρους
που παραχωρούνται σε αυτό από το ΤΕΑΠΗ για την εγκα−
τάσταση του τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάδε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη−
σιμοποίηση τεχνικών υποδομών, εξοπλισμού και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των
εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και στην προστασία του εξοπλισμού και
των εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση εξοπλισμού του εργαστηρίου επι−
τρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές,
που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. Εξοπλι−
σμός ο οποίος παραδίδεται για τη διεξαγωγή εργασιών,
επιστρέφεται, μετά τη χρησιμοποίηση του, στην κατά−
σταση που είχε παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 και 5
του Π.δ. 407/1980).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 6 −
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό 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 Α΄).
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
Άρθρο 7 −
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
2. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάδε έτος.
3. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, ορ−
γάνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
4. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγ−
γράφων.
5. Κάδε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
εργαστήριο.
Άρθρο 8 −
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 13/1/6.10.2015
(6)
Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης του οικοπέδου−κτι−
ρίου από το Δήμο Κόνιτσας στη Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Κόνιτσας.
TO ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
(Πρακτικό Νο 13/6−10−2015)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 7 παρ. 3 του Ν. 3149/2003
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 141)
2. Τις διατάξεις του αρ. 185 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄)
3. Τα αριθμ. 98/1−4−2013, 133/23−4−2013 και 280/31−7−2013
έγγραφα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας
4. Την αριθμ. 90/28−3−2012 (ΑΔΑ: Β410ΩΛ4−ΧΙΤ) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας όπως τροποποιήθη−
κε με τις αρ. 222/6−9−2012 (ΑΔΑ: Β41ΩΛ4−ΧΦ1) και 352/27−
12−2012 (ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛ4−Ξ03) όμοιες αποφάσεις, με τις
οποίες παραχωρείται δωρεάν από το Δήμο Κόνιτσας
η χρήση του κτιρίου του πρώην Κέντρου Νεότητας Κό−
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νιτσας (επιφάνειας 946,46 τ. μ.) και του περιβάλλοντος
χώρου (επιφάνειας 600 τ.μ.) για χρονικό διάστημα ενε−
νήντα εννέα (99) ετών στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Κόνιτσας, με σκοπό τη μεταστέγαση της στο κτίριο μετά
την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του
5. Τους με αριθμ. 21689/5448, 56276/12261 και
73339/15329 ελέγχους νομιμότητας των 90/2012, 222/2012
και 292/2012 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Κόνιτσας αντίστοιχα, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας Διεύθυνση Διοίκησης
6. Την με αριθμ. 7/31−10−2012 πράξη του Εφορευτικού Συμ−
βουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας
7. Το αριθμ. 290/30−12−2014 έγγραφο της Διεύθυνσης
Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής, με το οποίο δι−
αβιβάστηκε η αριθμ. 152/5−12−2014 πρόταση έγκρισης
αποδοχής παραχώρησης δωρεάν χρήσης του ακινήτου
με δυνατότητα κατεδάφισης του υφιστάμενου κτιρίου
και ανέγερσης, στη θέση του, νέου κτιρίου που θα εξα−
σφαλίζει τη μελλοντική δημιουργία ενός οικοδομήματος
βασισμένου στις αρχές σχεδιασμού μίας σύγχρονης
βιβλιοθήκης, σύμφωνα με τις αρχιτεκτονικές και κτιρι−
ολογικές απαιτήσεις της περιοχής
8. Την 40099/Γ3/11−3−2015 απόφαση έγκρισης για
αποδοχή παραχώρησης δωρεάν χρήσης ακινήτου του
Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρι−
στείδη Μπαλτά
9. Την 81/2015 απόφαση από το 6/02−04−2015 Πρακτικό
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας σχε−
τικά με την κατεδάφιση του κτιρίου Κέντρου Νεότητας
εντός του οικισμού της Κόνιτσας
10. Την με αριθμ. 3/6−5−2015 πράξη του Εφορευτικού
Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κό−
νιτσας
11. Την 113686/Γ3/15−07−2015 τροποποίηση απόφασης
έγκρισης για αποδοχή παραχώρησης δωρεάν χρήσης
ακινήτου, του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων κ. Αριστείδη Μπαλτά
12. Την αριιθμ. 184/2015 απόφαση του 13ου/1−9−2015
Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κό−
νιτσας με την οποία τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 81/2015
απόφαση του Δ.Σ. Κόνιτσας
13. Από την αποδοχή της δωρεάς δεν προκαλείται
δαπάνη για το Δημόσιο, αποφασίζει:
Την αποδοχή παραχώρησης από το Δήμο Κόνιτσας της
δωρεάν χρήσης οικοπέδου εμβαδού 946,46τ.μ. μαζί με το
κτίριο του πρώην Κέντρου Νεότητας Κόνιτσας συνολικού
εμβαδού 600 τ.μ. (ισόγειο 300 τ.μ. + α΄ όροφος 300 τ.μ.)
που βρίσκεται εντός του οικοπέδου, ιδιοκτησίας Δήμου
Κόνιτσας, για χρονική διάρκεια ενενήντα εννέα (99) ετών,
στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, με σκοπό
τη μεταστέγαση της σε αυτό και με τη δυνατότητα κα−
τεδάφισης του υφιστάμενου κτιρίου και ανέγερσης νέου
κτιρίου στην ίδια θέση, ύστερα από συναίνεση του Δήμου
Κόνιτσας και σύμφωνα με την πρόταση της αρμόδιας
τεχνικής υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Η κατεδάφιση του υφιστάμενου κτιρίου και ανέγερση
νέου στη θέση του, κατά τα ανωτέρω, θα γίνει με επι−
μέλεια και δαπάνη του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ − ΓΑΙΤΑΝΙΔΟΥ
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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€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02024511311150008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

