
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή πρότασης δωρεάς κινητών πραγμάτων 
υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής προστα-
σίας της εταιρείας ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ προς το Ελληνικό 
Δημόσιο - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

2 Καθορισμός του αριθμού των Δικαστικών Λει-
τουργών στους οποίους θα χορηγηθεί εκπαιδευ-
τική άδεια απουσίας για σπουδές στην ημεδαπή, 
για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021.

3 Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του 
κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΕΛΑΣ-
ΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νυν ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που υλοποιήθηκε στην κατηγορία 
της Γενικής Επιχειρηματικότητας των Γενικών Επεν-
δυτικών Σχεδίων (1η Περίοδος του 2014), σύμφω-
να με τις διατάξεις του ν. 3908/2011.

4 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΑΝΕΛΙΞΗ» του Δήμου Βέλου - Βόχας.

5 Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδα-
κτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Διατμη-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφορία και 
το Περιβάλλον» μεταξύ του Τμήματος Γεωπονίας 
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχο-
λής Γεωπονικών Επιστημών και του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστι-
κών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή πρότασης δωρεάς κινητών πραγμάτων 

υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής προστα-

σίας της εταιρείας ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ προς το Ελληνι-

κό Δημόσιο-Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

  Με την από 11-12-2020 και με την υπό στοιχεία 142252 
ΕΞ 2020/ΥΠΟΙΚ 14-12-2020 απόφαση του Προϊσταμένου 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄185), όπως ισχύει, καθώς 
και των άρθρων 496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα, 
έγινε αποδεκτή η υπ΄ αρ. 67/16.11.2020 πρόταση δω-
ρεάς της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού 
Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, προς το Ελληνικό Δημόσιο-
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η οποία συνίστα-
ται, στην παροχή ποσότητας υγειονομικού υλικού και 
μέσων ατομικής προστασίας, εκτιμώμενης συνολικής 
αξίας εβδομήντα επτά χιλιάδων ευρώ και είκοσι λεπτών 
(77.020,00 €), για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

  Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ
Ι

    Αριθμ. 45302 (2)
Καθορισμός του αριθμού των Δικαστικών Λει-

τουργών στους οποίους θα χορηγηθεί εκπαιδευ-

τική άδεια απουσίας για σπουδές στην ημεδαπή, 

για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Κώδικα Οργανισμού 

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών 
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 92 του ν. 4055/2012 (Α΄51).

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121), ορίζουμε:

Τον αριθμό των δικαστικών λειτουργών στους οποίους 
θα χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, προκειμένου να παρα-
κολουθήσουν αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής σε νομικό τμήμα νομικής σχολής 
της ημεδαπής, για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, ως 
εξής:

1. Του Συμβουλίου της Επικρατείας, Παρέδρων και 
Εισηγητών, σε ένα (1).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, από το 
βαθμό του Ειρηνοδίκη, του Πρωτοδίκη και του Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών μέχρι του Εφέτη και του Αντει-
σαγγελέα Εφετών, σε δύο (2).

3. Των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, από το 
βαθμό του Πρωτοδίκη μέχρι του Εφέτη, σε ένα (1) και 

4. Του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Παρέδρων και Εισηγη-
τών, σε ένα (1) αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

Ι

   Αριθμ. 5983  (3)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση 

του κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγω-

γικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 

«ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ-

ΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νυν ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 

ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που υλοποιήθη-

κε στην κατηγορία της Γενικής Επιχειρηματικό-

τητας των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων (1η Πε-

ρίοδος του 2014), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 3908/2011.

  Με την υπ΄ αρ. 5982/15-12-2020 απόφαση του Προ-
ϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών (τ. Μακεδονίας - Θράκης) πιστοποιείται η τροπο-
ποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και η 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
εταιρείας «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε» που αφορά στην 
Επέκταση εγκαταστάσεων θερμοκηπίων υδροπονικής 
καλλιέργειας τομάτας με χρήση γεωθερμίας, στο Νέο 
Εράσμιο Ξάνθης (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηρι-
ότητας: 01.13.34.06) στη θέση 826ρ τεμάχιο αγροκτή-
ματος ΕΡΑΣΜΙΟΥ Ν. ΞΑΝΘΗΣ, του Δήμου ΞΑΝΘΗΣ, 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Νο-
μός Ξάνθης), συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου 
κόστους ίσου με 5.816.618,73 €.

1. Κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, 
ο φορέας της επένδυσης ήταν Μεγάλη επιχείρηση, η 
επωνυμία του ήταν «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» και η με-
τοχική σύνθεση του ήταν:

ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ 50,91 %

ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ 49,09 % 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 %

2. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζε-
ται η 28-7-2020.

3. Το συνολικό οριστικοποιούμενο κόστος της επένδυ-
σης ανέρχεται στο ποσό των 5.816.618,73 € συνολικής 
ενισχυόμενης δαπάνης ποσού 5.816.618,73 €.

4. Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των 
2.326.647,49 €, που αποτελεί ποσοστό 40,00% του συ-
νολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

5. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό 
των 1.163.323,75 €, που αποτελεί ποσοστό 20,00% του 
συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

6. Το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης ανέρχεται στο 
συνολικό ποσό 2.326.647,49 € και αναλύεται ως εξής:

• Επιχορήγηση ποσού 2.326.647,49 € το οποίο αποτελεί 
ποσοστό 40% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους 
της επένδυσης.

7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 4.034.300 κιλά/
έτος υδροτροπικής ντομάτας.

8. Οι συνολικές θέσεις εργασίας κατά το χρόνο ολο-
κλήρωσης ανήλθαν σε 185,84 ΕΜΕ εκ των οποίων 12,27 
ΕΜΕ αντιστοιχούν σε πτυχιούχους.

9. Πληρείται ο όρος της παρ. δ, του άρθρου 6 της από-
φασης υπαγωγής, που αφορά σε επιλέξιμες δαπάνες 
βαθμολογουμένων ομάδων (προστασία περιβάλλοντος 
και εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων).

10. Ο έλεγχος της λογιστικής απεικόνισης της ληφθεί-
σας επιχορήγησης θα ελεγχθεί στο πλαίσιο των μακρο-
χρονίων υποχρεώσεων.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού 1.148.100,39€ 
στην επένδυση με την υπό στοιχεία 4615/ΔΟΑ/6/001
63/Γ/Ν.3908/2011/14-07-2014 απόφαση υπαγωγής 
(Β΄1984).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδο-
τική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27 και την παρ. 7 
του άρθρου 85 του ν. 4399/2016.

  Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ι

    Αριθμ. 208847 (4)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» του Δήμου Βέλου - Βόχας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω-

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄107).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 241 του 
ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινο-
τήτων» (Α΄114).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη-
τικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (Α΄98).

4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), και ιδίως του άρθρου 
103 και της παρ. ι του άρθρου 280.
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (Α΄98).
6. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4674/ 

2020 (Α΄53).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 «Οργα-

νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (Α΄232).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμησης Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄47).

9. Την υπ΄ αρ. 15870/15.5.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών αναφορικά με το διορισμό Συντονιστή 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

10. Την υπ΄ αρ. 140634/22.6.2017 απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής “Με εντολή Συντονιστή” στον Προϊστάμε-
νο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου» (Β΄2208), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 
304768/4.12.2017 (Β΄4409) και 291101/31.12.2018 (Β΄86) 
όμοιες αποφάσεις

11. Την υπ΄ αρ. 76/2011 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου - Βόχας 
αναφορικά με τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου σε ένα Νομικό Πρόσωπο 
με την επωνυμία «ΑΝΕΛΙΞΗ» η οποία κρίθηκε νόμιμη με 
την υπ΄ αρ. 1535/1-7-2011 απόφαση της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου και δημοσιεύθηκε στο Β΄1971 και έγινε διόρθωση 
σφάλματος στο Β΄2139.

12. Την υπ΄ αρ. 159/2014 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Βέλου - Βόχας αναφορικά με την 
τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕ-
ΛΙΞΗ», ως προς το μέρος που αφορούσε τους πόρους 
αυτού και ειδικότερα την ετήσια τακτική επιχορήγηση 
του Δήμου η οποία μειώθηκε από το έτος 2015 από το 
ποσό των 414.000,00 € στο ποσό των 280.000,00 €.

13. Την υπ΄ αρ. 103480/6552/27.11.2014 (Β΄3325) από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την 
οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω (υπ΄αρ. 159/2014) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου - Βόχας.

14. Την υπ΄ αρ. 105/2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Βέλου - Βόχας αναφορικά με 
την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΑΝΕΛΙΞΗ», ως προς τους πόρους αυτού και ειδικότερα 
την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου προς αυτό 
η οποία αυξάνεται από το έτος 2020 από το ποσό των 
280.000,00 € στο ποσό των 414.000,00 € ετησίως.

15. Την από 26.10.2020 σύμφωνη γνώμη του Δημάρ-
χου Βέλου-Βόχας για την τροποποίηση της συστατικής 
πράξης του αναφερόμενου Νομικού Προσώπου, απο-
φασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την υπ΄ αρ. 105/2020 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου-Βόχας που αφορά 

τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕ-
ΛΙΞΗ», που συστάθηκε με την υπ΄ αρ. 76/2011 ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Β΄1971 - και διόρθωση σφάλματος στο Β΄2139) και 
τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 103480/6552/27.11.2014 
(Β΄3325) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου κατόπιν της υπ΄ αρ. 159/2014 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα τροποποιείται η παρ. που αφορά τους 
πόρους του Νομικού Προσώπου και ειδικότερα η ετήσια 
τακτική επιχορήγηση του Δήμου προς αυτό η οποία αυ-
ξάνεται από το έτος 2020 από το ποσό των 280.000,00 € 
στο ποσό των 414.000,00 € ετησίως.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρ. 76/2011 ΟΡΘΗ ΕΠΑ-
ΝΑΛΗΨΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου-
Βόχας που δημοσιεύθηκε στο (Β΄1971 - και διόρθωση 
σφάλματος στο Β΄2139).

Γ. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται από το έτος 
2020 και εφεξής ετήσια δαπάνη σε βάρος των προϋπο-
λογισμών του Δήμου Βέλου-Βόχας ποσού 414,000,00 € 
η οποία και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6715.01 των αντίστοι-
χων προϋπολογισμών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 17 Δεκεμβρίου 2020

Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

    Αριθμ. 4398/20/ΓΠ (5)
Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδα-

κτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Διατμη-

ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφορία και 

το Περιβάλλον» μεταξύ του Τμήματος Γεωπο-

νίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος 

της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και του Παι-

δαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 και των παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 31 του ν. 4485/2017 «οργάνωση και Λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄114).

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του 
ν. 4589/2019 «Συνέργειες Ε.Κ.Π.Α., Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό ταμείο 
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και άλλες διατάξεις (Α΄13) σύμφωνα με το οποίο η παι-
δαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την 
κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού 
στις διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.

3. Την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 111 του 
ν. 4547/2018 (Α΄102), όπου αναφέρεται ότι η παιδαγω-
γική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώ-
ματος στις επιστήμες της αγωγής, αντικαθιστώντας τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010.

4. Την υπό στοιχεία 7868/19/ΓΠ/02-04-2019 (Β΄1267) 
απόφαση της Συγκλήτου με την οποία ιδρύθηκε το Δια-
τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» με-
ταξύ του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου 
Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

5. Την υπό στοιχεία 10127/19/ΓΠ/23-04-2019 (Β΄1724) 
απόφαση της Συγκλήτου για κατάρτιση του Κανονισμού 
σπουδών του ΔΠΜΣ «Εκπαίδευση για την Αειφορία και 
το Περιβάλλον» μεταξύ του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυο-
λογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονι-
κών Επιστημών και του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής 
Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

6. Την υπό στοιχεία 8392/20/ΓΠ/04-05-2020 (Β΄1879) 
απόφαση της Συγκλήτου, που αφορά στην τροποποίηση 
του Κανονισμού Σπουδών του ανωτέρω ΔΠΜΣ.

7. Την από 27-07-2020 εισηγητική επιστολή της Διευθύ-
ντριας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών προς 
την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για έγκριση 
πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας 
στους κατόχους διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών του 
ΔΠΜΣ «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την έγκριση χορήγησης πιστοποίησης Παιδαγωγικής 
και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του Δια-
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» 
μεταξύ του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτι-
νου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών 
και του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της 
Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 17 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   

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