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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 208494/Δ2
(1)
Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκει−
ας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Επι−
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημο−
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β΄ του
N. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄
του N. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄).
2. Τις διατάξεις του N. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Θεσμικό
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του

Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.
3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Ο., όπως διατυ−
πώνεται στο πρακτικό της υπ’ αριθμ. 42/670/30−06−2014
συνεδρίας της (θέμα Δ9 «Παιδαγωγική και διδακτική
επάρκεια στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Δ.Π.Ο.»).
4. Την υπ’ αριθμ. 57/23−09−2014 Πράξη του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την υπ’ αριθμ. 177769/Υ1/04−11−2014 (ΦΕΚ 2991 Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί−
ας και θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Παιδείας και θρησκευμάτων Αλέ−
ξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Γεωργαντά», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 192654/Υ1/27−11−2014
(ΦΕΚ 3197 Β΄) απόφαση, διαπιστώνουμε:
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης φυσικής Αγω−
γής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 και
εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και δι−
δακτική επάρκεια, εφόσον για την απόκτηση του πτυ−
χίου τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά
αντικείμενα−μαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται στον
πίνακα που επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ’ αριθμ.
42/670/30−06−2014 (θέμα Δ9) συνεδρίας της Συγκλήτου
του Δ.Π.Θ., καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θε−
ματικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 3. Ειδική διδακτική
και πρακτική άσκηση (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β΄ του N.
3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ.
22 περ. β΄ του N. 4186/2013).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 208496/Δ2
(2)
Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρ−
κειας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Ελ−
ληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί−
ου Θράκης (Δ.Π.Θ.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β΄ του
N. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄
του N. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄).
2. Τις διατάξεις του N. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Θεσμικό
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.
3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Ο., όπως διατυ−
πώνεται στο πρακτικό της υπ’ αριθμ. 41/670/30−06−2014
συνεδρίας της (θέμα Δ9 «Παιδαγωγική και διδακτική
επάρκεια στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Ο.»).
4. Την υπ’ αριθμ. 57/23−09−2014 Πράξη του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την υπ’ αριθμ. 177769/Υ1/04−11−2014 (ΦΕΚ 2991 Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί−
ας και θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Παιδείας και θρησκευμάτων Αλέ−
ξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Γεωργαντά», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 192654/Υ1/27−11−2014
(ΦΕΚ 3197 Β΄) απόφαση, διαπιστώνουμε:
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Οράκης, ακαδημαϊκού
έτους εισαγωγής 2013−2014 και εφεξής, διαθέτουν πιστο−
ποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, εφόσον
για την απόκτηση του πτυχίου το/ις έχουν αξιολογηθεί
επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα−μαθήματα, όπως
αυτά αναγράφονται στο «Πρόγραμμα Σπουδών για την
Παιδαγωγική Επάρκεια του πτυχίου του Τμήματος»,
που επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ’ αριθμ. 41/670/
30−06−2014 (θέμα Δ9) συνεδρίας της Συγκλήτου του
Δ.Π.Θ, καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές
περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 2. Θέματα
μάθησης και διδασκαλίας 3. Ειδική διδακτική και πρα−
κτική άσκηση (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β΄ του N. 3848/2010,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄
του N. 4186/2013).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 49365/12458
(3)
Απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των
υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας, και του Σώ−
ματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Ερ−
γασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το
έτος 2015.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 Α΄/2005).
2. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/29−08−2014) « Οργανι−
σμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Τον Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/95) «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28−09−2014) «Αρχές δη−
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
δ) Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ. 194/Α΄/22−11−2014) « Περί ανα−
λήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
3. Την αριθμόν οικ.38440/7537/3−11−2014 (ΦΕΚ 2972/Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργα−
σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντω−
νίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη».
4. Την αριθμόν 40001/8107 (ΦΕΚ 3078/14−11−2014) από−
φαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας «Περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226 Α΄) όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3746/2009 και ιδίως της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 76 και την υπ’ αριθμ. 10894/
Δ1/1652/9−3−2009 απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 482/Β΄/2009).
7. Τις διατάξεις του Ν. 2639/1998 άρθρο 6 παράγραφος
γ και το Π.Δ. 136/1999 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος
Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)» και τον Ν.4144/2013.
8. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007 άρθρου 18 παράγρα−
φος 5.α (ΦΕΚ Α΄ 267/2007).
9. «Διαχείριση έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−
2013».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40 Α).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 6 και άρ−
θρο 17 του Νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α΄/5−8−2011).
12. Την αριθμ. οικ.27129/120/23−8−2013 κοινή υπουργική
απόφαση «Οργάνωση, αρμοδιότητες, διάρθρωση και
λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε−
σιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 2059/Β΄/2013).
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
στον ΚΑΕ 0512: 230.000 € περίπου του φορέα 33/120
του προϋπολογισμού μας έτους 201.5 στον οποίο έχει
εγκριθεί πίστωση ύψους 230.000 €.

