
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας δεκαέξι χι-
λιάδων, επτακοσίων ευρώ (16.700,00 €), της εται-
ρείας «ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» προς 
την Ελληνική Αστυνομία.

2 Αποδοχή Δωρεάς για Παροχή Εκπαιδευτικών Υπη-
ρεσιών προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτε-
λείο Εθνικής Άμυνας).

3 Καθορισμός του αριθμού των Δικαστικών Λει-
τουργών, στους οποίους θα χορηγηθεί εκπαιδευ-
τική άδεια απουσίας για σπουδές στην ημεδαπή, 
για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.

4 Τροποποίηση αποφάσεων της Απογραφής Γεωρ-
γίας - Κτηνοτροφίας, έτους 2021.

5 Ένταξη του Σπύρου Ζώγα σε θέση Ε.ΔΙ.Π.

6 Έγκριση χορήγησης Παιδαγωγικής Επάρκειας στους 
αποφοίτους του Δι-ιδρυματικού  - Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο 
«Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνο-
λογίες (MSc in Didactic of Sciences and Modern 
Technology)» του Τμήματος Φυσικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος (ως επισπεύδον Τμήμα) σε συνεργα-
σία με τα Τμήματα Χημείας και Διοικητικής Επιστή-
μης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

7 Έγκριση χορήγησης Παιδαγωγικής Επάρκειας στους 
αποφοίτους του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (των Τμημάτων Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολο-
γίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχα-
νολόγων Μηχανικών ΤΕ, Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, νυν Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος), με 
τίτλο «Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες 
της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας δεκαέξι χι-

λιάδων, επτακοσίων ευρώ (16.700,00 €), της εται-

ρείας «ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» προς 

την Ελληνική Αστυνομία.

  Με την υπό στοιχεία 9007/11/893-Β/14.05.2021 από-
φαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διαχειριστικής - Τε-
χνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 
(Α’ 185), κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 
496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά της εται-
ρείας «ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» προς την Ελ-
ληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα προς το Αστυνομικό 
Τμήμα Θήρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, 
εκτιμώμενης αξίας δεκαέξι χιλιάδων, επτακοσίων ευρώ 
(16.700,00 €), που αφορά ένα (1) όχημα, τύπου SUV, μάρ-
κας NISSAN, μοντέλο QASHQAI 1.197cc, μεταχειρισμένο.

  Ο Προϊστάμενος κλάδου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Ι

(2)
    Αποδοχή Δωρεάς για Παροχή Εκπαιδευτικών 

Υπηρεσιών προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό 

Επιτελείο Εθνικής Άμυνας).

  Με την υπό στοιχεία Φ.894/3/12886/Σ.361/09.04.2021 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013 (Α΄185), όπως αναδιατυπώθηκαν με το 
άρθρο 32 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και συμπληρώθηκαν 
με το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 (Α΄110), έγινε αποδε-
κτή η δωρεά των ιδιωτών Σ/χη ε.α Αντωνίου Γαλάτη και  
Αθανασόπουλου Θεόδωρου, η οποία συνίσταται στην 
παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών τους ως Διδάσκοντες 
Πολεμικών Τεχνών, που αφορούν στην παροχή γνώσεων 
και τεχνικών και εστιάζουν στον βασικό κύκλο εκμάθη-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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σης 2 μηνών (40 ωρών) για 20 μαθητές, με επανάληψη 
της διαδικασίας μέχρι 3 φορές και για συνολική διάρκεια 
1 έτους, συνολικού κόστους 4.000 € συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ.

Για τον καθορισμό των λεπτομερειών υλοποίησης της 
δωρεάς υπογράφεται σύμβαση μεταξύ των μερών χωρίς 
οικονομική ή άλλη υποχρέωση για το δημόσιο. Για την 
υπογραφή της σύμβασης εκ μέρους του ΓΕΕΘΑ εξουσιο-
δοτείται ο Διοικητής της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών 
Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ).

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 22896 (3)
    Καθορισμός του αριθμού των Δικαστικών Λει-

τουργών, στους οποίους θα χορηγηθεί εκπαιδευ-

τική άδεια απουσίας για σπουδές στην ημεδαπή, 

για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

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

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών 
(ν. 1756/1988 Α’ 35), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
92 του ν. 4055/2012 (Α’ 51).

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

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ορί-
ζουμε:

Τον αριθμό των δικαστικών λειτουργών στους οποί-
ους θα χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, προκειμένου να 
παρακολουθήσουν αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπόνη-
σης διδακτορικής διατριβής σε Νομικό Τμήμα Νομικής 
Σχολής της ημεδαπής, για το εκπαιδευτικό έτος 2021-
2022, ως εξής:

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

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 έναν (1) και

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Μαΐου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αριθμ. 3128/Α1-2637 (4)
    Τροποποίηση αποφάσεων της Απογραφής Γεωρ-

γίας - Κτηνοτροφίας, έτους 2021 .

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις:
α) του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα 

(ΕΛ.Σ.Σ) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.
ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38), 

β) του π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Α’ 114),

γ) την υπό στοιχεία 22957 ΕΞ 2021/25.02.2021 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θη-
τείας του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 140 και διόρθωση σφάλματος 149),

δ) του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών 
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές 
και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 17), 
και ιδίως του άρθρου 14,

ε) της υπό στοιχεία 977/Β2-79/09-02-2021 απόφασης 
του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ «Ανάθεση της διενέργειας της 
Απογραφής Γεωργίας Κτηνοτροφίας έτους 2021, με έτος 
αναφοράς το 2020 και ορισμός του χρονικού διαστήμα-
τος συλλογής των στοιχείων της» (Β’ 591),

στ) της υπό στοιχεία 2042/Β2-229/29-03-2021 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Προέ-
δρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. «Καθορισμός ειδικής αποζημίωσης 
των μελών συλλογικών οργάνων που θα απασχοληθούν 
στην Απογραφή Γεωργίας Κτηνοτροφίας έτους 2021» 
(Β’ 1223),

ζ) της υπό στοιχεία 1731/Α1-1334/10.3.2021 απόφα-
σης του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ «Ορισμός υπαλλήλων της 
ΕΛΣΤΑΤ ως μέλη των Συλλογικών οργάνων Ανώτερης 
Εποπτείας και Εποπτειών για τις ανάγκες της Απογραφής 
Γεωργίας - Κτηνοτροφίας, έτους 2021»,

η) της υπό στοιχεία 2247/Α1-1834/07-04-2021 από-
φασης του Πρόεδρου της ΕΛΣΤΑΤ «Συγκρότηση Συλλο-
γικών Οργάνων Ανώτερης Εποπτείας και Εποπτειών για 
τις ανάγκες της Απογραφής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας, 
έτους 2021» (Β΄ 1541).

2. Το υπό στοιχεία Β2-368/18.05.2021 υπηρεσιακό ση-
μείωμα με θέμα «Τροποποίηση αποφάσεων της Απογρα-
φής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας, έτους 2021».

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε τις υπό στοιχεία 1731/Α1-1334/ 
10.3.2021 και 2247/Α1-1834/07-04-2021 αποφάσεις, 
ως εξής:

1. Προσθέτουμε τους Βοηθούς Επόπτες Μαριδάκη 
Καλλιόπη (Εποπτεία Ηρακλείου) και Αναγνωστάκο Θε-
μιστοκλή (Εποπτεία Λακωνίας):

α) στην υπό στοιχεία 1731/Α1-1334/10-03-2021 απόφαση 
«Ορισμός υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ ως μέλη των Συλλο-
γικών οργάνων Ανώτερης Εποπτείας και Εποπτειών για 
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τις ανάγκες της Απογραφής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας, 
έτους 2021» και

β) στην υπό στοιχεία 2247/Α1-1834/07-04-2021 απόφαση 
«Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων Ανώτερης Εποπτεί-
ας και Εποπτειών για τις ανάγκες της Απογραφής Γεωρ-
γίας - Κτηνοτροφίας, έτους 2021».

2. Οι παραπάνω υπάλληλοι ΙΔΟΧ αναλαμβάνουν τη 
θέση που είχαν στις αρχικές αποφάσεις οι Βοηθοί Επό-
πτες Δαφνάς Απόστολος (Εποπτεία Λακωνίας) και Κο-
ντζεδάκη Ευαγγελία (Εποπτεία Ηρακλείου), αντίστοιχα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι τροποποιούμενες 
αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 20 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. πράξης 2648 (5)
    Ένταξη του Σπύρου Ζώγα σε θέση Ε.ΔΙ.Π.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15θ του άρθρου 15 του 

ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 114), του άρθρου 29 και της περ. δ της παρ. 3 
του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 39 
του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), την υποπερ. 
αα της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

2. Την περ. 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄ 32).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 118/2002 «Βαθ-
μολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των 
μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων» (Α΄ 99).

4. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 διευκρινιστι-
κή εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Οδηγίες σχετικά με την υλοποί-
ηση και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 27 
και στο άρθρο 64 του νόμου 4386/2016 «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83) που αφορούν 

στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.», 
όπως αναδιατυπώθηκε με το υπό στοιχεία 35125/Ζ2/ 
1-3-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ.

5. Την υπ’ αρ. 5948/30-5-2001 (Ν.Π.Δ.Δ. 253) πρυτανι-
κή πράξη διορισμού του Σπύρου Ζώγα σε θέση Ειδικού 
Τεχνικού - Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της 
ΠΕ κατηγορίας του Τμήματος Νοσηλευτικής, με τριετή 
θητεία και βαθμό 7ο, για την προσφορά εξειδικευμέ-
νων τεχνικών, εργαστηριακών εργασιών και ειδικότερα 
εφαρμογές Η/Υ και στατιστικής στο πλαίσιο των εργα-
στηριακών ασκήσεων του Τομέα Δημόσιας Υγείας.

6. Την υπ’ αρ. 1771/6-3-2019 αίτηση για ένταξη σε θέση 
Ε.ΔΙ.Π., του Σπύρου Ζώγα, μόνιμου υπαλλήλου κατη-
γορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Νοσηλευτικής, κατόχου διδακτο-
ρικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές με 
τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα.

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νο-
σηλευτικής (συν. 15-03-2019) περί ορισμού Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη του Σ. Ζώγα σε 
θέση Ε.ΔΙ.Π.

8. Την υπ’ αρ. 2233/10-5-2019 εισήγηση της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής για την ως άνω ένταξη.

9. Την από 15-05-2019 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του Σπύρου 
Ζώγα σε θέση Ε.ΔΙ.Π. και διαπιστώθηκε ότι το γνωστικό 
αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του είναι συ-
ναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το 
Ίδρυμα.

10. Το υπ’ αρ. 2301/20-5-2019 έγγραφο του Τμήματος 
Νοσηλευτικής.

11. Την από 3-12-2019 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου περί μεταφοράς μιας κενής οργανικής θέ-
σης Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Νοσηλευτικής για την ένταξη του 
Σ. Ζώγα.

12. Την υπ’ αρ. 2020003318/11.02.20 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλ-
λήλου.

14. Το υπό στοιχεία 90962/Β1/13.07.2020 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την ένταξη και την αυτοδίκαιη μετατροπή της θέσης 
του Σπύρου Ζώγα του Γεωργίου, μόνιμου υπαλλήλου κα-
τηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Νοσηλευτικής, κατόχου διδακτο-
ρικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συνα-
φές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα, 
σε κενή οργανική θέση της προβλεπόμενης στο άρθρο 
29 του ν. 4009/2011, κατηγορίας μέλους Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματός μας, ΠΕ 
κατηγορίας Α’ βαθμίδας, με αντίστοιχη κατάργηση της 
θέσης που κατείχε, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο εντασσόμενος υπάλληλος κατανέμεται στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής Σχολής του Ιδρύματος.

Με την παρούσα πράξη ανακαλείται η υπ’ αρ. 1199/ 
3-4-2020 όμοια, λόγω εκδόσεως του υπό στοιχεία 90962/
Β1/13.07.2020 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων.
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(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 920/3.3.2021).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2021

O Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Ι

Αριθμ. ΔΦ 15/8337 (6)
   Έγκριση χορήγησης Παιδαγωγικής Επάρκει-

ας στους αποφοίτους του Δι-ιδρυματικού  - 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών, με τίτλο «Διδακτική των Επιστημών 

και Σύγχρονες Τεχνολογίες (MSc in Didactic of 

Sciences and Modern Technology)» του Τμήμα-

τος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ως επι-

σπεύδον Τμήμα) σε συνεργασία με τα Τμήματα 

Χημείας και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολο-

γίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρί-

τειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70).

2. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως το άρθρο 13 και τις 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 31.

3. Την παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 «Συνέρ-
γειες ΕΚΠΑ, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας, Παραλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 13), σύμφωνα με την οποία η παιδαγωγική και διδα-
κτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μεταπτυχι-
ακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις 
επιστήμες της αγωγής.

4. Την περ.  β της παρ.  1 του άρθρου 111 του 
ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 102), όπου αναφέρεται ότι η παι-
δαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την 
κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού 
διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, αντικαθιστώ-
ντας την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010.

5. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/1545/28-01-2021 (Β΄ 445) 
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, σχετικά με την 
ίδρυση του «Δι-ιδρυματικού - Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Διδακτική των 
Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες (MSc in Didactic 
of Sciences and Modern Technology)» του Τμήματος 

Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ως επισπεύδον Τμήμα), 
σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας και Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημί-
ου της Ελλάδος και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

6. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/7073/29-04-2021 εισήγη-
ση της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος.

7. Την υπ’ αρ. 19/13-05-2021 απόφαση της Συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος (Θέμα 9).

8. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (ΥΟΔΔ 106).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την έγκριση χορήγησης Παιδαγωγικής Επάρκειας 
στους αποφοίτους του Δι-ιδρυματικού - Διατμηματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο 
«Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες 
(MSc in Didactic of Sciences and Modern Technology)» 
του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ως επισπεύ-
δον Τμήμα), σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας και 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος και το Τμήμα Κοινωνικής 
Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2021 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΦ 15/8250 (7)
    Έγκριση χορήγησης Παιδαγωγικής Επάρκειας 

στους αποφοίτους του Διατμηματικού Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (των Τμημάτων 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνο-

λογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μη-

χανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Διοίκησης Επιχειρή-

σεων του πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, νυν Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος), 

με τίτλο «Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολο-

γίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών». 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70).
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2. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως το άρθρο 13 και τις 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 31.

3. Την παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 «Συνέρ-
γειες ΕΚΠΑ, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας, Παραλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 13), σύμφωνα με την οποία η παιδαγωγική και διδα-
κτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μεταπτυχι-
ακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις 
επιστήμες της αγωγής.

4. Την περ.  β της παρ.  1 του άρθρου 111 του 
ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 102), όπου αναφέρεται ότι η παι-
δαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την 
κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού 
διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, αντικαθιστώ-
ντας την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010.

5. Την υπό στοιχεία 437/29-02-2016 απόφαση του 
Προέδρου του πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης «Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διδακτική, Παιδαγωγική 
και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνι-
ών» (Β’ 832).

6. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/7157/29-04-2021 εισήγη-
ση της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Φοιτητικής Μέριμνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος.

7. Την υπ’ αρ. 19/13-05-2021 απόφαση της Συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος (Θέμα 10).

8. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (ΥΟΔΔ 106).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την έγκριση χορήγησης Παιδαγωγικής Επάρκειας 
στους αποφοίτους του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (των Τμημάτων Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαί-
ου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών 
ΤΕ, Διοίκησης Επιχειρήσεων, του πρώην ΤΕΙ Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, νυν Διεθνές Πανεπιστήμιο της 
Ελλάδος), με τίτλο «Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνο-
λογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ   
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*02022623105210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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