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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκει−
ας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Ισπα−
νικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) .......
Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρ−
κειας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος
Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστρι−
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)........................
Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρ−
κειας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστρι−
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)........................
Απαγόρευση του κυνηγίου στις περιοχές του Νομού
Χανίων που καλύπτονται με χιόνι, κατά την τρέ−
χουσα κυνηγετική περίοδο 2014−2015. .........................
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και του
Τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενό−
τητας Ροδόπης, για το 2015. ................................................
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αρ. Α2β/Γ.Π.οικ. 109739/
16−12−2014 Απόφαση «Καθιέρωση με αμοιβή υπε−
ρωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών ερ−
γασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσω−
πικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των
Δομών του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγεί−
ας (Π.Ε.Δ.Υ.)» (Φ.Ε.Κ. 3485/Α΄/24−12−2014), η οποία
δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 3485/Α΄/24−12−2014. ......... 6

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1535/Δ2
(1)
Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκει−
ας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Ισπανι−
κής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β΄ του

ν. 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 ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 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 Ε.Κ.Π.Α., όπως
διατυπώνεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 35/31−07−2014
συνεδρίας της (θέμα 33° «Έγκριση πρότασης προς τον
Υπουργό Παιδείας για την έκδοση διαπιστωτικής από−
φασης για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδα−
κτικής επάρκειας από το πτυχίο του Τμήματος Ισπανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας»).
4. Την υπ’ αριθ. 67/11−11−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστι−
τούτου 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’ αριθ. 177769/Υ1/04−11−2014 (ΦΕΚ 2991 Β΄) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέ−
ξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Γεωργαντά», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 192654/Υ1/27−11−2014
(ΦΕΚ 3197 Β΄) απόφαση, διαπιστώνουμε:
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014
και εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και
διδακτική επάρκεια, εφόσον για την απόκτηση του πτυ−
χίου τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά
αντικείμενα−μαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται στο
υπ’ αριθ. 968/15−07−2014 έγγραφο του ανωτέρω Τμή−
ματος, που επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ.
35/31−07−2014 (θέμα 33°) συνεδρίας της Συγκλήτου του
Ε.Κ.Π.Α., καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεμα−
τικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 2.
Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 3. Ειδική διδακτι−
κή και πρακτική άσκηση (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β΄ του
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ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ.
22 περ. β΄ του ν. 4186/2013).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 1536/Δ2
(2)
Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρ−
κειας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Θε−
ατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β΄ του
ν. 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
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄)
2. Τις διατάξεις του ν. 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 Ε.Κ.Π.Α., όπως
διατυπώνεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 35/31−07−2014
συνεδρίας της (θέμα 11° «Έγκριση πρότασης προς τον
Υπουργό Παιδείας για την έκδοση διαπιστωτικής από−
φασης για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδα−
κτικής επάρκειας από το πτυχίο του Τμήματος Θεατρι−
κών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α.»).
4. Την υπ’ αριθ. 67/11−11−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστι−
τούτου 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’ αριθ. 177769/Υ1/04−11−2014 (ΦΕΚ 2991 Β΄) Από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέ−
ξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Γεωργαντά», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 192654/Υ1/27−11−2014
(ΦΕΚ 3197 Β΄) απόφαση, διαπιστώνουμε:
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 και εφεξής,
διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική
επάρκεια, εφόσον για την απόκτηση του πτυχίου τους
έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα−
μαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται στο «Πρόγραμμα
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Θεατρολό−
γων», που επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 35/
31−07−2014 (θέμα 11°) συνεδρίας της Συγκλήτου του
Ε.Κ.ΠΑ, καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεμα−

τικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 2.
Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 3. Ειδική διδακτι−
κή και πρακτική άσκηση (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β΄ του
ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ.
22 περ. β΄ του ν. 4186/2013).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 1530/Δ2
(3)
Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκει−
ας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Μουσι−
κών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β΄ του
ν. 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
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 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 Ε.Κ.Π.Α., όπως
διατυπώνεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 33/17−07−2014
συνεδρίας της (θέμα 13° «Πρόταση προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων για έκδοση διαπιστωτι−
κής απόφασης για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής
και διδακτικής επάρκειας από το πτυχίο του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών»).
4. Την υπ’ αριθ. 67/11−11−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστι−
τούτου 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’ αριθ. 177769/Υ1/04−11−2014 (ΦΕΚ 2991 Β΄) Από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέ−
ξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Γεωργαντά», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 192654/Υ1/27−11−2014
(ΦΕΚ 3197 Β΄) απόφαση, διαπιστώνουμε:
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του
Εθνικού και Καποδιστριακου Πανεπιστημίου Αθηνών,
ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 και εφεξής,
διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική
επάρκεια, εφόσον για την απόκτηση του πτυχίου τους
έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα−
μαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται στον πίνακα, που
επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 33/17−07−2014

