
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 125772/Ζ1/
28-07-2016 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών 
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
και Οικονομικών «Επιτροπή Ελέγχου Κοστολό-
γησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και Επιτροπή 
Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Δι-
δακτικών Συγγραμμάτων» (Β’  2433), όπως τρο-
ποποιήθηκε α) με την υπό στοιχεία 138635/Ζ1/
24-8-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β’  3927) 
και β) με την υπό στοιχεία 27761/Ζ1/9-3-2021 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1026).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 36148/Ζ1/31.3.2021 
απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την πρακτική 
άσκηση φοιτητών των Α.Ε.Ι.» (Β’ 1331).

3 Έγκριση Προγράμματος Διδακτικής Ξένων Γλωσ-
σών, για χορήγηση Πιστοποιητικού Διδακτικής 
Επάρκειας, στους αποφοίτους του Τμήματος Ξένων 
Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 74200/Zl (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 125772/Ζ1/ 
28-07-2016 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών 
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
και Οικονομικών «Επιτροπή Ελέγχου Κοστολό-
γησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και Επιτροπή 
Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Δι-
δακτικών Συγγραμμάτων» (Β’ 2433), όπως τρο-
ποποιήθηκε α) με την υπό στοιχεία 138635/Ζ1/ 
24-8-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3927) 
και β) με την υπό στοιχεία 27761/Ζ1/9-3-2021 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1026). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 37 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του 
ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 159) και με το 
άρθρο έκτο του ν. 4405/2016 «Κύρωση της απόφασης 
του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα 
των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 129).

β) Του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλη-
σιαστικής Εκπαίδευσης» (Α’ 14).

γ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ε) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α’ 145).

στ) Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

ζ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

η) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

θ) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ι) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

ια) Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

ιβ) Της υπό στοιχεία 169/Υ1/8-1-2021 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο 
Συρίγο» (Β’ 33).

ιγ) Της υπ’ αρ. 125766/Ζ1/28-07-2016 κοινής απόφα-
σης των Αναπληρωτών Υπουργών Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός προ-
ϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προ-
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μήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές 
των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.» (Β’ 2433).

ιδ) Της υπό στοιχεία 125768/Ζ1/28-07-2016 κοινής 
απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Ρύθμιση 
θεμάτων κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων» 
(Β’ 2433).

ιε) Της υπό στοιχεία 125772/Ζ1/28-07-2016 κοινής 
απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Επιτρο-
πή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων 
και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων 
Διδακτικών Συγγραμμάτων» (Β’  2433).

ιστ) Της υπό στοιχεία 138635/Ζ1/24-8-2018 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μικών «Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών 
Συγγραμμάτων και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου 
και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων» (Β’ 3927).

ιζ) Της υπό στοιχεία 27761/Ζ1/9-3-2021 κοινής από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίη-
ση της υπό στοιχεία 125772/Ζ1/28-07-2016 κοινής από-
φασης των Αναπληρωτών Υπουργών Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και Οικονομικών: «Επιτροπή Ελέγχου 
Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και Επιτροπή 
Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών 
Συγγραμμάτων» (Β’ 2433), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει» (Β’ 1026).

2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/377/70750/Β1/15-6-2021 
εισήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 125772/Ζ1/28-07-2016 
κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Επιτρο-
πή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων 
και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων 
Διδακτικών Συγγραμμάτων» (Β’ 2433), όπως τροποποιή-
θηκε α) με την υπό στοιχεία 138635/Ζ1/24-8-2018 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β’ 3927) και β) με την υπό στοιχεία 
27761/Ζ1/9-3-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1026), 
ως εξής:

Η παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
4. «Η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσε-
ων Διδακτικών Συγγραμμάτων ευρίσκεται σε απαρτία, 
όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) τακτικά ή αναπληρω-
ματικά μέλη της».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2021 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός  Ο Υφυπουργός
Οικονομικών  Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Αριθμ. 75028/Ζ1 (2)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία 36148/Ζ1/ 

31.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Παιδεί-

ας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την 

πρακτική άσκηση φοιτητών των Α.Ε.Ι.» (Β’ 1331). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195). 

β. Του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορω-
νοϊού» (Α’ 42) και ιδίως των περ. στ και ζ της παρ. 2 και 
της παρ. 4 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76). 

γ. Του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνο-
ϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδο-
σής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76). 

δ. Της παρ.  3 του άρθρου τριακοστού έκτου της 
από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.)«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορω-
νοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104). 

2. Το π.δ. 174/1985 «Άσκηση στο επάγγελμα των σπου-
δαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α’ 159). 

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2). 

6. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/08.1.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33). 

7. Την παρ. 3 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 59181/
Ζ1/19.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική 
διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και 
δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστη-
ριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και 
τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» (Β’ 1935). 

8. Την υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
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Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Λειτουργία 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέ-
τρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 3707). 

9. Την υπό στοιχεία 132695/Ζ1/2.10.2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμί-
σεις σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου 
των Α.Ε.Ι. κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2020-2021» (Β’ 4383). 

10. Τις υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-
2020 (Β’  4899), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 76629/Δ1α/27.11.2020 
(Β’  5255), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 78363/5.12.2020 (Β’  5350), 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189/12.12.2020 (Β’ 5486), Δ1 α/Γ.Π.οικ.: 
1293/ 8.01.2021 (Β’ 30), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 3060/16-01-2021 
(Β’ 89), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992/23-01-2021 (Β’ 186), Δ1α/Γ.Π.
οικ.: 6 877/29.01.2021 (Β’  341), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877/ 
29.01.2021 (Β’  454), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 9147/10.02.2021 
(Β’ 534), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 12639/27.02.2021 (Β’ 793), Δ1α/ 
Γ.Π.οικ.: 13805/03.03.2021 (Β’ 843), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 16320/ 
12.03.2021 (Β’  996), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 17698/19.03.2021 
(Β’ 1076), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 18877/26.03.2021 (Β’ 1194), Δ1α/ 
Γ.Π.οικ.: 20651/02.04.2021 (Β’ 1308), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 22439/ 
09.04.2021 (Β’ 1441), όπως τροποποιήθηκε με την Δ1α/ 
Γ.Π.οικ.: 22865/12.04.2021 (Β’ 1642), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 24489/ 
16.04.2021 (Β’  1558), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 27683/29.04.2021 
(Β’ 1814), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 28503/07.05.2021 (Β’ 1872), Δ1α/ 
Γ.Π.οικ.: 29922/13.05.2021 (Β’ 1944), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 31950/ 
21.05.2021 (Β’  2141), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 33506/28.05.2021 
(Β’ 2233) κοινές υπουργικές αποφάσεις. 

11. Την υπό στοιχεία 36148/Ζ1/31.3.2021 απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθ-
μίσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών των 
Α.Ε.Ι.» (Β’ 1331). 

12. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/354/65182/Β1/4-6-2021 βε-
βαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα 
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και αντικαθιστούμε την παρ. 2 του 
άρθρου μόνου της υπό στοιχεία 36148/Ζ1/31-3-2021 
(Β’ 1331) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση 
φοιτητών των Α.Ε.Ι.», ως εξής: 

«2. Εάν η πρακτική άσκηση φοιτητών των προγραμ-
μάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. 
είχε αρχίσει πριν τις 7.11.2020 και η διεξαγωγή αυτής 
ανεστάλη σύμφωνα με την παρ. 1, εφόσον ο υπολειπό-
μενος χρόνος ολοκλήρωσής της είναι: 

i) μικρότερος ή ίσος του 30% της προβλεπόμενης από 
το ισχύον πρόγραμμα σπουδών συνολικής χρονικής δι-
άρκειας, θεωρείται ότι έχει περαιωθεί έως 05-04-2021 και 
πιστοποιείται μέσω αποφάσεων αρμοδίων συλλογικών 
οργάνων.

ii) μικρότερος ή ίσος του 25% της συνολικής χρονι-
κής διάρκειας που προβλέπεται στο ισχύον πρόγραμμα 
σπουδών, δύναται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων 
του οικείου Τμήματος να θεωρηθεί περαιωθείσα».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 36148/Ζ1/
31-3-2021 (Β’ 1331) υπουργική απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Iουνίου 2021 

Ο Υφυπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Ι

Αριθμ. 74488/Ν1 (3)
    Έγκριση Προγράμματος Διδακτικής Ξένων Γλωσ-

σών, για χορήγηση Πιστοποιητικού Διδακτικής 

Επάρκειας, στους αποφοίτους του Τμήματος Ξέ-

νων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του 

Ιονίου Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 

2021-2022. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του α.ν. 2545/1940 

«Περί Ιδιωτικών Σχολείων - Φροντιστηρίων και Οικο-
τροφείων» (Α’ 287).

2. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 5 του 
ν. 4250/2014 (Α’74).

3. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ.12, της παρ. Θ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’222), όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4452/2017 «Σύ-
σταση οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 
(Α’ 17).

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4485/ 
2017 (Α’ 114).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

12. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 6117/Α5/13-1-2017 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρ-
κειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε 
κέντρα ξένων γλωσσών» (Β΄ 324, διόρθωση σφάλματος 
στο Β΄ 562).
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13. Το απόσπασμα πρακτικών της 23ης συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου στις 26-03-2021.

14. Το υπ’ αρ. 27/27-05-2021 απόσπασμα πρακτικού 
του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται το Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών 
(ΠΔΞΓ) του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και 
Διερμηνείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Ιονίου Πανεπιστημίου, προς τους αποφοίτους του Τμή-
ματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με στόχο τη 
χορήγηση Πιστοποιητικού Διδακτικής Επάρκειας για τη 
διδασκαλία ξένης γλώσσας, σε κέντρα ξένων γλωσσών, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 6117/Α5/13-1-
2017 (Β΄ 324) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

Το Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών του Τμή-
ματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας 
του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι ένα Πρόγραμμα Διδα-
κτικής των Ξένων Γλωσσών, διάρκειας τεσσάρων μηνών 
(16 εβδομάδων) και 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το 
σύνολο των ωρών ανέρχεται στις 670 (65 διά ζώσης και 
605 εξ αποστάσεως -σύγχρονη και ασύγχρονη - μέσω 
πιστοποιημένων πλατφόρμων) και προσφέρει πιστοποί-
ηση διδακτικής της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής 
γλώσσας.

Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται σε 
500 ευρώ (για όλες τις θεματικές ενότητες). Στην περί-

πτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται τη συμμετοχή στο 
Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χο-
ρήγηση πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλήρωσης αυτού 
σε παραπάνω από μία γλώσσα επιλογής, θα πληρώνει 
επιπλέον το ποσό των 200 ευρώ για την παρακολούθηση 
της 4ης θεματικής ενότητας.

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου για τις ημερομη-
νίες έναρξης και λήξης του Προγράμματος και για την 
ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης 
συμμετοχής σε αυτό, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Ιονίου Πανεπιστημίου: www.ionio.gr και του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων: www.minedu.gov.gr

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι ενδια-
φερόμενοι λαμβάνουν «Πιστοποιητικό επιτυχούς παρα-
κολούθησης του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων 
Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για 
τη διδασκαλία της γλώσσας επιλογής σε κέντρα ξένων 
γλωσσών, ίσο με 30 ECTS» από το Πανεπιστήμιο, το 
οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 6117/
Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπό στοιχεία  
77728/Ν1/11-5-2017 υπουργικής απόφασης, στο Τμή-
μα Δ’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμέ-
νου να αιτηθούν τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας 
των ξένων γλωσσών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Το εγκριθέν Πρόγραμμα, έτσι, όπως υπεβλήθη από 
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και παρατίθεται στο Παράρτημα, 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02031551907210008*
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