
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού επιτρεπομένων 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, έτους 2019, υπαλ-
λήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Περιφερεια-
κής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 
υπαλλήλων της Δ/σης Τεχνικών Έργων των ΠΕ 
Μαγνησίας και Σποράδων για το α΄ εξάμηνο του 
έτους 2020 (από 1-1-2020 μέχρι 30-6-2020).

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 
υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 
των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων για το α΄ εξάμη-
νο του έτους 2020.

4 Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωρια-
κής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Δ/
νσης Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή, κατά τις νυχτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες σε εικοσιτετράωρη βάση, υπαλλήλων της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότη-
τας Μαγνησίας και Σποράδων κατά το α΄ εξάμηνο 
του έτους 2020 (από 1-1-2020 μέχρι 30-6-2020).

6 Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδα-
κτικής επάρκειας στους αποφοίτους του επανιδρυ-
θέντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευ-
τικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)» του Τμήματος Χημείας, 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης και του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της 
Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Χημείας του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου.

7 Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδα-
κτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Διατμημα-
τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο: «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παι-
δαγωγική και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, 
Social Pedagogy and Education) του Παιδαγωγι-
κού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) 
σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα 
Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών 

8 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας 
καθώς και για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 
πέραν της υποχρεωτικής στο μόνιμο προσωπικό 
και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣ-
ΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕ-
ΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.), για το έτος 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4494/20 (1)
   Υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού επιτρεπομένων 

ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, έτους 2019, 

υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Περιφε-

ρειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγρά-

φου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α’94).

β) Του π.δ. 81/8-7-2019 (ΦΕΚ 119 Α’) «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων…» κ.λπ.

γ) Του π.δ. 83/9-7-2019 (ΦΕΚ 121 Α’) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

δ) Tου αρ. 12 του π.δ. 84/17-7-2019 (ΦΕΚ 123 Α’) «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποι-
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 και διατη-
ρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 παρ. 22 του ν. 4622/
2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφά-
νεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α΄/7-8-2019).

στ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ Α΄181) όπως ισχύει.

2. Το αριθμ. 7127/26-7-2019 έγγραφο της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, με το οποίο:

α) ζητείται η έγκριση υπέρβασης κατά τριάντα (30) 
ημέρες του ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων ημερών 
μετακίνησης εκτός έδρας για δεκαπέντε (15) υπαλλή-
λους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας 
και Σποράδων.

β) Διαπιστώνεται η ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας 
των ανωτέρω υπαλλήλων, προκειμένου να εκτελούν 
εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού 
δικτύου του νομού και των νησιών των Σποράδων μετά 
από κατολισθήσεις, χιονοπτώσεις κ.λπ. καθώς και την 
αντιμετώπιση αναγκών των Δήμων Ζαγοράς- Μουρε-
σίου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου και Σκοπέλου που κηρύ-
χθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, οι 
υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Οδηγών, μετακινούν υπαλλή-
λους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και τον Αντιπερι-
φερειάρχη με σκοπό την επίβλεψη μελετών και έργων.

3. Το αριθμ. 8022/30-8-2019 έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Π.Ε. Μα-
γνησίας και Σποράδων , με το οποίο βεβαιώνεται ότι οι 
ανωτέρω έχουν εξαντλήσει το ανώτατο όριο των εξήντα 
(60) ημερών.

4. Την αριθμ. 856/5918/28-1-2019 (ΦΕΚ 854/Β΄/2019) 
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

5. Την αριθμ. 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (ΦΕΚ Β΄3051).

6. Την Α/Α 2416/31-10-2019 απόφαση δέσμευσης 
πίστωσης της Δ/νσης Διοικ/κου - Οικον/κου της Π.Ε. 
Μαγνησίας και Σποράδων, ΑΔΑ:ΩΘΛΩ7ΛΡ-ΜΤΨ με την 
οποία βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης που 
προκαλείται από την παρούσα υπάρχουν εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στον Ε.Φ. 073, στον Κ.Α.Ε. 0.719 πέντε χιλιάδες 
(5.000) ευρώ, στον ΚΑΕ 0.721 επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ 
και στον Κ.Α.Ε. 0.722 τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, του 
προϋπολογισμού έτους 2019.

7. Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2019/87/17-12-2019 εισήγηση 
του ΓΔΟΤΑΑΠ του ΥΠ.ΕΣ., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας, κατά τριάντα (30) ημέρες 
για το έτος 2019, για κάθε έναν από τους:

1. Κασσαβέτη Δημήτριο, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχα-
νημάτων Έργου.

2. Παπαγεωργίου Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μη-
χανημάτων Έργου.

3. Παπαγεωργίου Φώτιο, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχα-
νημάτων Έργου.

4. Κλειτσογιάννη Νικόλαο, κλάδου ΔΕ Τεχνικών.
5.Τσιμούρτο Σωτήριο, κλάδου ΔΕ Τεχνικών.
6. Καράβα Οδυσσέα, κλάδου ΔΕ Τεχνικών.
7. Παρισσάκη Νικόλαο, κλάδου ΔΕ Οδηγών.
8. Γουλέτσιο Γεώργιο, κλάδου ΔΕ Οδηγών.
9. Φέκκα Δημήτριο, κλάδου ΔΕ Οδηγών.
10. Κεραμίδα Ηλία, κλάδου ΔΕ Οδηγών.
11. Γκαβόπουλο Σπυρίδωνα, κλάδου ΔΕ Οδηγών.
12. Γκαβόπουλο Κυριάκο, κλάδου ΔΕ Οδηγών.
13. Μπουραϊμη Ευάγγελο, κλάδου ΔΕ Οδηγών.
14. Βάτσιο Στέφανο, κλάδου ΔΕ Οδηγών.
15. Μποζίκη Χρήστο, κλάδου ΔΕ Οδηγών.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Ι

Αριθμ. 665 (2)
  Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 

υπαλλήλων της Δ/σης Τεχνικών Έργων των ΠΕ 

Μαγνησίας και Σποράδων για το α΄ εξάμηνο του 

έτους 2020 (από 1-1-2020 μέχρι 30-6-2020).

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτ. της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Το ΦΕΚ4788/Β΄/26-10-2018, σχετικά με την έγκριση 
της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποί-
ησης - επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/
Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας», όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσε-
ων από τους Διατάκτες».

5. Το ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/2014) «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις.

6. Την εγκύκλιο 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 του ΓΛΚ (ΑΔΑ: 
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) «Παροχή Οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176/Α΄)».
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7. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που παρουσι-
άζονται κατά τη διάρκεια του έτους 2020 για την αντι-
μετώπιση των οποίων η υπηρεσία απασχολεί σαράντα 
πέντε υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασία τους κατά τις 
απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών.

8. Το ότι οι ανωτέρω εργασίες δεν μπορούν να γίνουν 
εντός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων.

9. Την αριθμ. 244/3-1-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΧ17ΛΡ-ΤΦΣ ) από-
φαση δέσμευσης πιστώσεων στο προϋπολογισμό οι-
κονομικού έτους 2020 (από 1-1-2020 μέχρι 30-6-2020) 
Περιφέρειας Θεσσαλίας/Περιφερειακές Ενότητες Μα-
γνησίας και Σποράδων.

10. Το άρθρο 122 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), αποφασίζει:
Α. Διαπιστώνει την ανάγκη για υπερωριακή απασχό-

ληση σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων 
για το έτος 2020 (από 1-1-2020 μέχρι 30-6-2020) για τη 
κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω :

- οι τεχνικοί υπάλληλοι ασχολούνται καθημερινά με 
την εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση πά-
σης φύσεως τεχνικών έργων που λόγω της φύσης των 
εργασιών τους ήτοι ασφαλτοστρώσεις τάπητα οδού, 
σκυροδετήσεις τοιχίων, εκσκαφές κ.α. δεν είναι δυνατό 
να διακοπούν την ώρα παρέλευσης του ωραρίου, αλλά 
η αυθημερόν ολοκλήρωσή τους είναι απαιτούμενη και 
γι αυτό καθίσταται αναγκαία η εκμετάλλευση όλης της 
ημέρας,

- οι τεχνικοί υπάλληλοι απασχολούνται με την αντι-
μετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων (άρσεις 
καταπτώσεων, αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά έργα 
καθαρισμός ρεμάτων, κ.α.) για την αποκατάσταση και 
ασφαλή πρόσβαση του ορεινού και πεδινού οδικού 
δικτύου του νομού Μαγνησίας και ως εκ τούτο είναι 
αναγκαία η απασχόλησή τους και πέραν του ωραρίου 
εργασίας τους,

- υποβολή προτάσεων ένταξης σε χρηματοδοτικά προ-
γράμματα με χρόνο λήξης 23.59,

- συμμετοχή των τεχνικών υπαλλήλων σε επιτροπές 
(επιτροπές καταλληλότητας, επιτροπές αστυνόμευσης 
ρεμάτων), αυτοψίες σε μηχανήματα έργου, σε συμβού-
λια, ενασχόληση των υπαλλήλων με ηλεκτρονική δια-
γωνιστική διαδικασία δημοπράτησης έργων, μελετών 
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την 
χρονική μετατόπιση διεκπεραίωσης των ανωτέρω ερ-
γασιών καθώς και χρεωμένων τους εγγράφων κατά τις 
απογευματινές ώρες,

- συμμετοχή των διοικητικών υπαλλήλων σε επιτρο-
πές (αρχιτεκτονική επιτροπή, επιτροπή ελέγχου αθλητι-
κών εγκαταστάσεων, ΣΥΠΟΘΑ, γνωμοδοτική επιτροπή 
άρθρου 9 ν.2881/2001 του Λιμεναρχείου Βόλου κ.α.), 
ενασχόληση με ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία 
δημοπράτησης έργων, μελετών προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την χρονική μετατόπιση 

διεκπεραίωσης των ανωτέρω εργασιών καθώς και χρε-
ωμένων τους εγγράφων κατά τις απογευματινές ώρες,

- απασχόληση όλων των ειδικοτήτων των υπαλλήλων 
με την οργάνωση, εκκαθάριση και καταγραφή του αρ-
χείου παλαιότερων ετών που τηρείται στο υπόγειο του 
Διοικητηρίου, καθώς επίσης και με την οργάνωση και 
αρχειοθέτηση φακέλων έργων, μελετών, προμηθειών, 
επιτροπών, είτε αυτών που βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε 
νέων,

- η ανάγκη καταχώρισης και αρχειοθέτησης των πτυ-
χίων εργοληπτών και η ανάγκη καταχώρισης και αρχειο-
θέτησης φακέλων αδειών κυκλοφορίας, μεταβιβάσεων, 
διαγραφών, και επανακυκλοφορίες αδειών Μηχανημά-
των Έργου από τεχνικούς και διοικητικούς υπαλλήλους,

- η ανάγκη καταχώρισης, διεκπεραίωσης και αρχειο-
θέτησης των φακέλων του προσωπικού (πτυχίων, πιστο-
ποιητικών πάσης φύσεως αδειών και λοιπών στοιχείων) 
από διοικητικούς υπαλλήλους,

- σύνταξη φακέλων από τους διοικητικούς υπαλλήλους 
κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών παρελθόντων ετών 
και τρεχόντων ετών με αυστηρά χρονικά όρια διεκπε-
ραίωσης της επίδικης υπόθεσης,

- η ανάγκη διοικητικής υποστήριξης στους υπαλ-
λήλους που διενεργούν αυτοψίες σε έργα (εκτέλεση, 
επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση) σε ρέματα, προ-
κειμένου να παρέχονται στοιχεία από το αρχείο της δι-
εύθυνσης κατά τη διάρκεια των αυτοψιών καθώς και 
η ανάγκη απασχόλησης όλων των ειδικοτήτων των 
υπαλλήλων σε περίπτωση εμφάνισης και αντιμετώπι-
σης έκτακτης ανάγκης.

Β. Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με 
αμοιβή για το α΄ εξάμηνο του έτους 2020 (από 1-1-2020
μέχρι 30-6-2020) κατά τις απογευματινές ώρες των 
εργάσιμων ημερών και μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο 
για τους σαράντα πέντε υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων.

Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχό-
λησης στην οποία θα αναγράφονται ονομαστικά οι 
συμμετέχοντες υπάλληλοι, το χρονικό διάστημα και οι 
ώρες απασχόλησης για το κάθε υπάλληλο θα γίνει με 
απόφαση ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες 
ανάγκες. Υπεύθυνος για τη παρακολούθηση και τον 
έλεγχο πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχό-
λησης ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δνσης Τεχνικών 
Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και 
Σποράδων.

Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των είκοσι 
οκτώ χιλιάδων (28.000€) ευρώ, θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 (από 1-1-2020 μέχρι 30-6-2020), του φορέα 073 
και του ΚΑΕ0511.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

  Βόλος, 22 Ιανουαρίου 2020 

Ο Περιφερειάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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Αριθμ. 21 (3)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 

υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής Προστασί-

ας των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων για το α΄ εξά-

μηνο του έτους 2020.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτ. της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Το ΦΕΚ 4788/Β΄/26-10-2018, σχετικά με την έγκριση 
της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποί-
ησης - επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/
Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας», όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015)
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσε-
ων από τους Διατάκτες».

5. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 α/2014) «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις.

6. Την εγκύκλιο 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 του ΓΛΚ (ΑΔΑ: 
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) «Παροχή Οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176/Α΄).

7. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που παρουσιά-
ζονται κατά τη διάρκεια του έτους 2020 για την αντιμε-
τώπιση των οποίων η υπηρεσία απασχολεί υπαλλήλους 
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, πέραν του κανονι-
κού ωραρίου εργασίας τους κατά τις απογευματινές ώρες 
των εργάσιμων ημερών.

8. Το ότι οι ανωτέρω εργασίες δεν μπορούν να γίνουν 
εντός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων.

9. Την αριθμ. 245/3-1-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΟΗ7ΛΡ-ΠΔΚ) από-
φαση δέσμευσης πιστώσεων στο προϋπολογισμό οικο-
νομικού έτους 2020 Περιφέρειας Θεσσαλίας/Περιφερει-
ακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων, αποφασίζει:

Α. Διαπιστώνει την ανάγκη για υπερωριακή απασχόλη-
ση σε υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σπορά-
δων για το έτος 2020 για τη κάλυψη των αυξημένων 
υπηρεσιακών αναγκών, όπως ενδεικτικά αναφέρονται 
παρακάτω:

- συσκέψεις ή συνεδριάσεις, συμμετοχή σε επιτροπές 
(αντιπυρικής προστασίας, καταγραφής και αποτίμησης 
ζημιών σε πληγείσες περιοχές από ακραία καιρικά φαι-
νόμενα κ.λπ.), οι οποίες λόγω της φύσης τους αποτελούν 
απογευματινή απασχόληση,

- επεξεργασία απαντήσεων σε πληθώρα αιτημάτων 
πολιτών, εξαιρετική σώρευση εργασίας λόγω του μειω-
μένου προσωπικού,

- συντονισμός υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κα.),

- διεκπεραίωση εγγράφων πέραν του ωραρίου και 
οποιαδήποτε άλλη εργασία ανατεθεί στους υπαλλήλους 
που απαιτεί την απογευματινή απασχόλησή τους,

- απασχόληση των υπαλλήλων με την οργάνωση, 
εκκαθάριση και καταγραφή του αρχείου παλαιότερων 
ετών που τηρείται στο υπόγειο του Διοικητηρίου, καθώς 
επίσης και με την οργάνωση και αρχειοθέτηση φακέλων 
έργων, είτε αυτών που βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε νέων,

Β. Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή για το α' εξάμηνο του έτους 2020 από 1-1-2020 μέχρι 
30-6-2020 κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων 
ημερών και μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο του Τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας.

Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη-
σης στην οποία θα αναγράφονται ονομαστικά οι συμ-
μετέχοντες υπάλληλοι, το χρονικό διάστημα και οι ώρες 
απασχόλησης για τον κάθε υπάλληλο θα γίνει με απόφα-
ση ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες. 
Υπεύθυνος για τη παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγ-
ματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται 
η Αντιπεριφερειάρχης των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Μαγνησίας και Σποράδων.

Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων 
(1.000€) ευρώ, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προ-
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του φορέα 073 
και του ΚΑΕ 0511.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

  Βόλος, 22 Ιανουαρίου 2020

Ο Περιφερειάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Ι

Αριθμ. οικ. 501 (4)
    Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωρια-

κής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Δ/

νσης Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερει-

ακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και 
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των 
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Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και 
άλλες μισθολογικές διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Την 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. (ΑΔΑ: 
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

4. Την 15840/156612/4-10-2018 (ΦΕΚ 4788/τ.Β΄/
26-10-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας "Έγκριση 
της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποί-
ησης - επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/
τ.Α΄/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας», όπως ισχύει".

5. Την ανάγκη οργάνωσης, εκκαθάρισης και καταγρα-
φής του αρχείου παλαιοτέρων ετών που τηρείται στο 
υπόγειο του Διοικητηρίου, καθώς επίσης και την οργά-
νωση και αρχειοθέτηση των νέων ενταλμάτων που θα 
προκύπτουν συνεχώς ύστερα από την εφαρμογή της 
νέας περί εκκαθάρισης διαδικασίας, εργασίες που θα 
εκτελεσθούν από τους υπαλλήλους του Τμήματος Γραμ-
ματείας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού των Π.Ε. 
Μαγνησίας και Σποράδων.

Την ανάγκη οργάνωσης και προσαρμογής των Τμη-
μάτων της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού στη διαδι-
κασία εκκαθάρισης των δαπανών καθώς από 1-8-2019 
καταργήθηκε ο προληπτικός έλεγχος από τις Υπηρεσίες 
του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον έλεγχο των 
πραγματικών ταμειακών υπολοίπων με τα στοιχεία του 
λογιστικού συστήματος σε μηνιαία ή ετήσια βάση, την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού των διοριστέων 
της αριθμ. 2/362Μ/2007 προκήρυξης της πρώην Νομαρ-
χιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας και την οργάνωση του 
αρχείου της εν λόγω προκήρυξης, την ανάγκη καταχώ-
ρησης στο λογισμικό σύστημα της O.T.S. των παντός τύ-
που αδειών των υπαλλήλων των Π.Ε.Μ.Σ. της τελευταίας 
πενταετίας, τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων στο 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την 
καταχώριση και αρχειοθέτηση των δεδομένων που προ-
κύπτουν από τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποι-
ητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου 
των υπαλλήλων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τη 
διαρκή ενασχόληση με το αντικείμενο της μεταφοράς 
μαθητών, λόγω του μεγάλου εύρους αυτού, εργασία που 
περιλαμβάνει, την επικαιροποίηση στοιχείων μαθητών, 
ανακατατάξεις σχεδιασμού των δρομολογίων, επανυ-
πολογισμό κόστους, αποτύπωση διαδρομών σε χάρτες 
με κάθε μεταβολή, διαρκή επικοινωνία με τις σχολικές 
μονάδες και τους γονείς, καθώς επίσης και την ανάγκη 
συνεχούς μελέτης και ενημέρωσης επί των αλλαγών της 
τρέχουσας νομοθεσίας αλλά και των νέων νομοθετικών 
ρυθμίσεων από τους υπαλλήλους όλων των Τμημάτων 
της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, η οποία μελέτη, 
λόγω του καθημερινού φόρτου εργασίας, δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Την ανάγκη συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που 
απαιτούνται για την υποβολή οικονομικών καταστάσεων 
προς το Υπουργείο Εσωτερικών κ.λ.π.

Την ανάγκη αρχειοθέτησης των χρηματικών ενταλ-
μάτων και των λοιπών δικαιολογητικών εκκαθάρισης 
προκειμένου να είναι έτοιμα προς χρήση εφόσον υπό-
κειται σε κατασταλτικό έλεγχο από ΕΔΕΛ, Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Η εργασία της αρχειοθέτησης δεν μπορεί 
να διεκπεραιωθεί εντός του κανονικού ωραρίου, λόγω 
της εξυπηρέτησης των πολιτών στο ωράριο εργασί-
ας, αλλά και εξαιτίας του ότι το αρχείο της Υπηρεσίας 
είναι στο υπόγειο του Διοικητηρίου, σε χώρο διαφο-
ρετικό από τον όροφο που στεγάζεται η Οικονομική 
Υπηρεσία.

6. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον Προϋπολογι-
σμό οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας -
Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων.

7. Την 241/3-1-2020 απόφαση δέσμευσης πίστωσης 
προϋπολογισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μα-
γνησίας και Σποράδων (ΑΔΑ: Ψ2Ψ37ΛΡ-96Ζ), αποφα-
σίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα-
σχόληση είκοσι εννέα (29) υπαλλήλων της Δ/νσης Διοι-
κητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Μαγνησίας και Σποράδων κατά το πρώτο εξάμηνο του 
έτους 2020 για την κάλυψη των ανωτέρω αυξημένων 
υπηρεσιακών αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών το πρώ-
το εξάμηνο του έτους 2020 και μέχρι 3.480 ώρες συνο-
λικά για είκοσι εννέα (29) υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Μαγνησίας και Σποράδων ως κατωτέρω:

Υπερωρίες: είκοσι εννέα (29) υπάλληλοι με εκατόν εί-
κοσι (120) ώρες για το πρώτο εξάμηνο του 2020 = 29 Χ 
120 = 3.480 ώρες.

Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη-
σης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμε-
τέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το 
χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε 
υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο, θα γίνει με απόφαση 
ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.

Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 21.000 
ευρώ, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020, του φορέα 073 και του ΚΑΕ 
0511.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης 
ορίζεται η Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού - Οι-
κονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας 
και Σποράδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Βόλος, 22 Ιανουαρίου 2020

Ο Περιφερειάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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Αριθμ. 667 (5)
     Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-

βή, κατά τις νυχτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες σε εικοσιτετράωρη βάση, υπαλλήλων της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότη-

τας Μαγνησίας και Σποράδων κατά το α΄ εξάμηνο 

του έτους 2020 (από 1-1-2020 μέχρι 30-6-2020). 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτ. της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. To ΦΕΚ 4788/B΄/26-10-2018, σχετικά με την έγκριση 
της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποί-
ησης - επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/
Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας», όπως ισχύει.

3. Το ν. 4354/2015, άρθρο 20 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-
2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες».

5. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 α/2014) «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις».

6. Την εγκύκλιο 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 του ΓΛΚ (ΑΔΑ: 
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

7. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες 
που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του έτους 2020 
(πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, εκχιονισμούς 
κ.α.) για την αντιμετώπιση των οποίων η υπηρεσία απα-
σχολεί υπαλλήλους της, πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας τους σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυ-
ριακές, νυχτερινές και εξαιρέσιμες ημέρες.

8. Το ότι οι ανωτέρω εργασίες δεν μπορούν να γίνουν 
εντός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων.

9. Την υπ’ αριθμ. 3179/35220/9-3-2016 απόφαση του 
Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 
754/21-2-2016/τ.Β΄) «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 
24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

10. Το ΦΕΚ 4322/30-12-2016/τ.Β΄ περί διορθώσεων 
σφαλμάτων ’’για το έτος 2016 καθώς και για τα επόμενα 
χρόνια’’.

11. Την αριθμ. 244/3-1-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΧ17ΛΡ-ΤΦΣ) 
απόφαση δέσμευσης πιστώσεων στο προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2020 (μέχρι 30-6-2020) Περιφέρει-
ας Θεσσαλίας/Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και 
Σποράδων.

12. Το άρθρο 122 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), αποφα-
σίζουμε:

Α. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα-
σχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας σε 
24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές, νυχτερινές 
και εξαιρέσιμες ημέρες σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησί-
ας και Σποράδων, για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2020 (από 
1-1-2020 μέχρι 30-6-2020) για την αντιμετώπιση εκτά-
κτων αναγκών(πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, 
εκχιονισμούς κ.α.) και για την αποκατάσταση και ασφαλή 
πρόσβαση του ορεινού και πεδινού οδικού δικτύου των 
ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων.

Β. Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με 
αμοιβή για το α΄ εξάμηνο του έτους 2020 (από 1-1-2020
μέχρι 30-6-2020) κατά τις Κυριακές, νυχτερινές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες για υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνι-
κών Έργων. Οι ώρες της υπερωριακής εργασίας δεν θα 
υπερβαίνουν τις 16 ανά υπάλληλο το μήνα ξεχωριστά για 
τις βραδινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες. Η συγκρότηση 
συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης στην οποία θα 
αναγράφονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, 
το χρονικό διάστημα θα γίνει με απόφαση ανάλογα με τις 
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες. Υπεύθυνος για τη 
παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής 
υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Προϊστάμενος 
της Δνσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτή-
των Μαγνησίας και Σποράδων.

Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των είκοσι 
επτά χιλιάδων (27.000€) ευρώ, θα καλυφθεί από τις πι-
στώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 
(από 1-01-2020 μέχρι 30-06-2020), του φορέα 073 και 
του ΚΑΕ 0512.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 Βόλος, 22 Ιανουαρίου 2020

Ο Περιφερειάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 119/20-1-2020 (6)
    Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και δι-

δακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του επα-

νιδρυθέντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Διδακτική της Χημείας, Νέες 

Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για 

την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)» του Τμή-

ματος Χημείας, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δη-

μοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Ιστορί-

ας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Χημι-

κών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-

τεχνείου.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/

2019 «Συνέργειες Ε.Κ.Π.Α., Γεωπονικού Πανεπιστη-
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μίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό ταμείο 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13 Α΄), σύμφωνα με την οποία 
η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με 
την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτο-
ρικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.

2. Την παρ. 1 περ. β του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102 Α΄), όπου αναφέρεται ότι η παιδαγωγική και 
διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μετα-
πτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος 
στις επιστήμες της αγωγής, αντικαθιστώντας τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010.

3. Την υπ’ αριθμ. 755/21.6.2018 απόφαση της Συγκλή-
του του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΦΕΚ 3035 Β΄ 2018) «Επανίδρυση Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Χημείας, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-
δευσης και του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της 
Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Χημικών 
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 
τίτλο «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τε-
χνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)»/«Chemistry Education, Information 
and Communication Technology and Education for 
Sustainable Development».

4. Tην υπ’ αριθμ. 770/26.6.2018 απόφαση της Συγκλή-
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΦΕΚ 3213 B΄2018), που αφορά στην έγκριση του κανο-
νισμού σπουδών του ανωτέρω ΔΠΜΣ.

5. Το πρακτικό της συνεδρίασης της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ 
«Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες 
και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-
ΕΑΑ)» (συνεδρίαση 29-10-2019).

6. Το πρακτικό της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (5η συνεδρία 
3-12-2019).

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπά-
νη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

την έγκριση χορήγησης πιστοποίησης Παιδαγωγικής 
και Διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του επα-
νιδρυθέντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές 
Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)» του Τμήματος Χημείας, του Παιδαγωγι-
κού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος 
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος 
Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης και της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. απόφ. 120/20-1-2020 (7)
    Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και δι-

δακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Δι-

ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, 

Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση» (Social 

Neuroscience, Social Pedagogy and Education) 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-

δευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) σε συνεργασία με την Ιατρική 

Σχολή και το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/

2019 «Συνέργειες Ε.Κ.Π.Α., Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλί-
ας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό ταμείο και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 13 Α΄), σύμφωνα με την οποία η παι-
δαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την 
κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού 
διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.

2. Την παρ. 1 περ. β του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102 Α΄), όπου αναφέρεται ότι η παιδαγωγική και 
διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μετα-
πτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος 
στις επιστήμες της αγωγής, αντικαθιστώντας τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010.

3. Την ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) σε συνεργασία με την 
Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κοι-
νωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκ-
παίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and 
Education) (Β΄ 3789/2019).

4. Tην υπ’ αριθμ. 25/2.10.2019 απόφαση της Συγκλήτου 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΦΕΚ 3790 B΄/2019), που αφορά την έγκριση του κανο-
νισμού σπουδών του ανωτέρω ΔΠΜΣ.

5. Το πρακτικό της συνεδρίασης της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ 
«Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και 
Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and 
Education), που αφορά την αναγνώριση παιδαγωγικής 
και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του ανωτέ-
ρω Προγράμματος (συνεδρίαση 28-11-2019).

6. Το πρακτικό της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (5η συνεδρία 
3-12-2019).

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

την έγκριση χορήγησης πιστοποίησης Παιδαγωγικής 
και Διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του ιδρυ-
θέντος Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνι-
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κή Παιδαγωγική και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, 
Social Pedagogy and Education) του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) σε συνεργασία 
με την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ            

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