
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ’ αρ. οικ. 
21904/07-08-2020 απόφασης του Διοικητή της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Παροχή εξουσιοδό-
τησης υπογραφής ‘‘Με εντολή Διοικητή’’ στον Επι-
κεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγ-
χων, στους Προϊσταμένους των Τομέων και των 
Υποτομέων και στους Επιθεωρητές- Ελεγκτές της 
Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, όπως ισχύ-
ει» (Β’ 3342).

2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’  αρ. οικ. 
21901/07-08-2020 απόφασης του Διοικητή της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Παροχή εξουσιοδό-
τησης υπογραφής ’’Με εντολή Διοικητή’’ στους 
Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της Εθνι-
κής Αρχής Διαφάνειας πλην της Μονάδας Επιθε-
ωρήσεων και Ελέγχων, όπως ισχύει» (Β’ 3342).

3 Έγκριση χορήγησης Διδακτικής και Παιδαγω-
γικής Επάρκειας 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 Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επι-
στημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλά-
δος (ως επισπεύδον 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.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 30309 (1)
   Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ’ αρ. οικ. 

21904/07-08-2020 απόφασης του Διοικητή της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Παροχή εξουσιοδό-

τησης υπογραφής ‘‘Με εντολή Διοικητή’’ στον 

Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και 

Ελέγχων, στους Προϊσταμένους των Τομέων και 

των Υποτομέων και στους Επιθεωρητές- Ελεγκτές 

της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, όπως 

ισχύει» (Β’ 3342). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις των άρθρων 1-17, 82, 83, 87, 90-96, 

118 και 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 83 σε 
συνδυασμό με τις παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 91 του ιδίου 
νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις όμοιες του 
άρθρου 174 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

β) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 και του άρ-
θρου 18 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικη-
τικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

γ) Τις διατάξεις του  άρθρου 5 και της περ. β’της παρ. 2 
του άρθρου 7  του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

δ) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112) και τις όμοιες του Κεφαλαίου ΙΑ’ του 
ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» (Α’ 184).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ε) Τις διατάξεις της περ. β) παρ. 3 και της περ. ε) της 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημο-
σιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ.63/2005 «Κωδι-
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ23/14-07-2021 διαπιστωτική πρά-
ξη του Πρωθυπουργού για τον διορισμό του Διοικητή 
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΥΟΔΔ 549).

3. Την υπ’ αρ. οικ. 11699/19-05-2020 απόφαση του 
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Οργανισμός 
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» (Β’ 1991).

4. Τις υπό στοιχεία ΔΟΑ/Φ.17/οικ. 34069/13-12-2007, 
ΔΟΑ/Φ.17/οικ. 5709, ΔΟΑ/οικ. 26601/10- 10-2007 και 
ΔΙΔΔΑ/οικ. 39129/13-11-2019 εγκυκλίους του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, καθώς και την ΔΟΑ/οικ. 8638/26-03-2013 
(ΑΔΑ: ΒΔ2ΦΥ-ΙΓ7) όμοια του ΥΔΜΗΔ, περί μείωσης των 
υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά 
έγγραφα.

5. Την υπ’ αρ. οικ. 21904/07-08-2020 (ΑΔΑ: Ω7ΩΩ-
46ΜΙ0Φ-ΛΦΖ) απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής ’’Με 
εντολή Διοικητή’’ στον Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεω-
ρήσεων και Ελέγχων, στους Προϊσταμένους των Τομέων 
και των Υποτομέων και στους Επιθεωρητές- Ελεγκτές της 
Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων» (Β’ 3342).

6. Την υπ’ αρ. οικ. 26662/11-09-2020 (ΑΔΑ: 60Ψ046
ΜΙ0Φ-ΕΙΑ) απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας «Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 
οικ.21904/07-08-2020 (Β’ 3342) (ΑΔΑ: Ω7ΩΩ46ΜΙ0Φ-
ΛΦΖ) απόφασης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφά-
νειας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής ’’Με εντολή 
Διοικητή’’ στον Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων 
και Ελέγχων, στους Προϊσταμένους των Τομέων και των 
Υποτομέων και στους Επιθεωρητές- Ελεγκτές της Μονά-
δας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων» (Β’ 4225).

7. Την ανάγκη για την απρόσκοπτη, εύρυθμη και απο-
τελεσματική λειτουργία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. οικ. 
21904/07-08-2020 (ΑΔΑ: Ω7ΩΩ46ΜΙ0Φ-ΛΦΖ) απόφασης 
του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής ’’Με εντολή Διοικητή’’ στον 
Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, 
στους Προϊσταμένους των Τομέων και των Υποτομέων 
και στους Επιθεωρητές- Ελεγκτές της Μονάδας Επιθεω-
ρήσεων και Ελέγχων» (Β’ 3342), ως εξής:

1. Η παρ. 15 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Τις αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα που απαιτού-

νται για την πραγματοποίηση δαπανών και την άσκηση 
καθηκόντων κύριου διατάκτη έως το ποσό των χιλίων 
πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) πλέον Φ.Π.Α., πλην των κα-
ταστάσεων δαπάνης των μετακινήσεων εντός και εκτός 

έδρας των Προϊσταμένων των Υποτομέων και των Επι-
θεωρητών-Ελεγκτών των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
(Π.Υ.) της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, καθώς 
και των απαραίτητων εγγράφων για τη διαβίβαση αυτών 
προς εκκαθάριση».

2. Μετά την παρ. 18 του άρθρου 1 προστίθεται παρά-
γραφος 19, ως εξής:

«19. Τη χορήγηση της άδειας της παρ. 6 του άρθρου 53 
του ν. 3528/2007 (άδεια παρακολούθησης σχολικής επί-
δοσης τέκνων), όπως ισχύει, στους Προϊσταμένους των 
Τομέων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Π.Υ. της Μ.Ε.Ε.».

3. Μετά την παρ. 17 του άρθρου 2 προστίθεται παρά-
γραφοι 18 και 19, ως εξής:

«18. Τη χορήγηση της άδειας της παρ. 6 του άρθρου 
53 του ν. 3528/2007 (άδεια παρακολούθησης σχολικής 
επίδοσης τέκνων), όπως ισχύει, στους Προϊσταμένους 
των Υποτομέων και των Επιθεωρητών - Ελεγκτών του 
Τομέα ή της Π.Υ. τους».

«19. Τις καταστάσεις δαπάνης των μετακινήσεων εντός 
και εκτός έδρας των Προϊσταμένων των Τομέων, των 
Υποτομέων και των Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Μονά-
δας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, καθώς και τα απαραίτη-
τα έγγραφα για την διαβίβαση αυτών προς εκκαθάριση».

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2021

  Ο Διοικητής

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ

Ι

Αριθμ. οικ. 30308  (2)
    Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. οικ. 

21901/07-08-2020 απόφασης του Διοικητή της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Παροχή εξουσιοδό-

τησης υπογραφής ’’Με εντολή Διοικητή’’ στους 

Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της Εθνι-

κής Αρχής Διαφάνειας πλην της Μονάδας Επι-

θεωρήσεων και Ελέγχων, όπως ισχύει» (Β’ 3342).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις των άρθρων 1-17, 82, 83, 87, 90-96, 

118 και 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 83 σε 
συνδυασμό με τις παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 91 του ιδίου 
νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις όμοιες του 
άρθρου 174 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

β) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 και του άρ-
θρου 18 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικη-
τικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

γ) Τις διατάξεις του  άρθρου 5 και της περ. β’της παρ. 2 
του άρθρου 7  του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
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δ) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112) και τις όμοιες του Κεφαλαίου ΙΑ’ του 
ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» (Α’ 184).

ε) Τις διατάξεις της περ. β) παρ. 3 και της περ. ε) της 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημο-
σιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ.63/2005 «Κωδι-
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ23/14-07-2021 διαπιστωτική πρά-
ξη του Πρωθυπουργού για τον διορισμό του Διοικητή 
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΥΟΔΔ 549).

3. Την υπ’ αρ. οικ. 11699/19-05-2020 απόφαση του 
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Οργανισμός 
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» (Β’ 1991).

4. Τις υπό στοιχεία ΔΟΑ/Φ.17/οικ. 34069/13-12-2007, 
ΔΟΑ/Φ.17/οικ. 5709, ΔΟΑ/οικ. 26601/10- 10-2007 και 
ΔΙΔΔΑ/οικ. 39129/13-11-2019 εγκυκλίους του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, καθώς και την ΔΟΑ/οικ. 8638/26-03-2013 
(ΑΔΑ: ΒΔ2ΦΥ-ΙΓ7) όμοια του ΥΔΜΗΔ, περί μείωσης των 
υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά 
έγγραφα.

5. Την υπ’  αρ. οικ. 21901/07-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ-
Φ046ΜΙ0Φ-Π0Ι) απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρ-
χής Διαφάνειας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
’’Με εντολή Διοικητή’’ στους Προϊσταμένους Οργανικών 
Μονάδων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας πλην της Μο-
νάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων» (Β’ 3342).

6. Την υπ’  αρ. οικ. 26664/11-09-2020 (ΑΔΑ: Ω6Ε-
246ΜΙ0Φ-ΑΦΒ) απόφαση του Διοικητή της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
της υπ’ αρ. οικ.21901/07-08-2020 (Β’ 3342) (ΑΔΑ: ΩΛ-
Φ046ΜΙ0Φ-Π0Ι) απόφασης του Διοικητή της Εθνικής Αρ-
χής Διαφάνειας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
’’Με εντολή Διοικητή’’ στους Προϊσταμένους Οργανικών 
Μονάδων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας πλην της Μο-
νάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων» (Β’ 4225).

7. Την ανάγκη για την απρόσκοπτη, εύρυθμη και απο-
τελεσματική λειτουργία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. οικ. 
21901/07-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΦ046ΜΙ0Φ-Π0Ι) απόφασης 
του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής ’’Με εντολή Διοικητή’’  
στους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας πλην της Μονάδας Επιθεωρήσεων και 
Ελέγχων» (Β’ 3342), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αρ. οικ. 26664/11-09-2020 (Β’ 4225) (ΑΔΑ: Ω6Ε-
246ΜΙ0Φ-ΑΦΒ), ως εξής:

1. Η παρ. Α.2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Α.2. Τις πράξεις ορισμού υπαλλήλων της Αρχής ως 

εκπροσώπων σε Συλλογικά Όργανα, σε ομάδες εργασί-
ας και επιτροπές ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, 
πλην των πράξεων ορισμού υπαλλήλων της Αρχής σε 
συλλογικά όργανα ή επιτροπές που αφορούν στη σύ-
ναψη συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών ή 
δημοσίων έργων, καθώς και της συμμετοχής υπαλλήλων 
σε συνέδρια, διημερίδες, ημερίδες και σεμινάρια στο 
εσωτερικό ή το εξωτερικό μετά τη σχετική υπόδειξη από 
τα αρμόδια όργανα».

2. Μετά την παρ. 15 του άρθρου 1 προστίθεται παρά-
γραφος 16, ως εξής:

«16. Τη χορήγηση της άδειας της παρ. 6 του άρθρου 
53 του ν. 3528/2007 (άδεια παρακολούθησης σχολι-
κής επίδοσης τέκνων), όπως ισχύει, στους Προϊσταμέ-
νους Διευθύνσεων και αυτοτελών οργανικών μονάδων 
οποιουδήποτε επιπέδου που υπάγονται απευθείας στη 
Γενική Διεύθυνση και στους υπαλλήλους που υπάγονται 
απευθείας στη Γενική Διεύθυνση.

3. Μετά την παρ. 11 του άρθρου 2 προστίθεται παρά-
γραφος 12, ως εξής:

«12. Τη χορήγηση της άδειας της παρ. 6 του άρθρου 
53 του ν. 3528/2007 (άδεια παρακολούθησης σχολικής 
επίδοσης τέκνων), όπως ισχύει, στους υπαλλήλους και 
στους Προϊσταμένους Τμημάτων που υπάγονται στη 
Διεύθυνση.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

  Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ

Ι     

Αριθμ. ΔΦ 15/15213  (3)
 Έγκριση χορήγησης Διδακτικής και Παιδαγω-

γικής Επάρκειας 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 Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επι-

στημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλά-

δος (ως επισπεύδον Τμήμα) σε συνεργασία με τα 

Τμήματα Χημείας και Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ-

λάδος και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δη-

μοκρίτειου 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).
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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 οι 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 31.

3. Την παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 «Συ-
νέργειες ΕΚΠΑ, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στε-
ρεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 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 με θέμα ίδρυση του 
«Δι-ιδρυματικού - Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών 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 Πανεπιστημί-
ου της Ελλάδος (ως επισπεύδον 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.

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

7. Την υπό στοιχεία ΔΦ 16.2/14132/01-09-2021 εισή-
γηση της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος.

8. Την υπ’ αρ. 34/08-09-2021 απόφαση της Συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος (Θέμα 04).

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

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

την έγκριση χορήγησης Διδακτικής και Παιδαγωγικής 
Επάρκειας στους αποφοίτους του Δι-ιδρυματικού - Δι-
ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, με τίτλο «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες 
Τεχνολογίες (MSc in Didactic of Sciences and Modern 
Technology)» του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλά-
δος (ως επισπεύδον Τμήμα) σε συνεργασία με τα Τμήμα-
τα 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, 15 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02044312509210004*
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