
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 
κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες κα-
θώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες B’ εξα-
μήνου 2022, για τους υπαλλήλους της Περιφερει-
ακής Ενότητας Καστοριάς.

2 Προσθήκη Σχολών και Τμημάτων στη Μουσική 
Σχολή με την επωνυμία «Ωδείο Μεσσήνης Σταμα-
τούλα Φίλου».

3 Έγκριση χορήγησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
Επάρκειας στους αποφοίτους του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο, «Ρομποτι-
κή STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευ-
ση» (Robotics, STEAM and New Technologies in 
Education), του Τμήματος Μηχανικών Παραγω-
γής και Διοίκησης, της Σχολής Μηχανικών, του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 95077 (1)
   Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 

κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες κα-

θώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες B’ εξα-

μήνου 2022, για τους υπαλλήλους της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Καστοριάς.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Την υπ’ αρ. 6405/19-01-2022 απόφαση του Συντονι-
στή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β’ 563).

3. Το άρθρο 62 «προσαρμογή Οργανισμού σε νέες 
διατάξεις» (Β’ 563/2022) Οργανισμός της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας.

4. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 

άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

5. Την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) 
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
κεφ. Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176)».

6. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-1-2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δι-
καιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπε-
ρωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασία» (Β’ 17).

7. Την υπ’ αρ. 56004/2837/18-11-2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Καθιέρωση ωραρί-
ου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, των 
τμημάτων Συγκοινωνιακών Έργων της Έδρας και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων» (Β’ 2742).

8. Την υπ’ αρ. 201433/07-12-2018 απόφαση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη 
βάση και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
Κτηνιάτρων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστο-
ριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β’ 5615).

9. Την υπ’ αρ. 201909/07-12-2018 απόφαση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη 
βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες των Εποπτών Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Πε-
ριβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/ΠΕ Καστοριάς» 
(Β’ 5755), για τα έτη 2019 έως και 2023.

10. Το άρθρο 29 του ν. 4483/2017 περί «Καθιέρωσης 
ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους 2020 για την 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Αυτοτελούς Διεύ-
θυνσης Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας και των Τμημάτων της στις Περιφερειακές 
Ενότητες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που 
προκύπτουν από φυσικά ή τεχνολογικά συμβάντα» 
(Α’ 107).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Την υπ’ αρ. 91925/09-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΨ47ΛΨ-ΨΚ3) 
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Κα-
θιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς και 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους για 
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κα-
στοριάς.

12. Το υπ’ αρ. 80773/15-06-2020 έγγραφο του Εκτελε-
στικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
«Έκδοση αποφάσεων υπερωριών των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

13. Τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών και Τμημάτων για 
την ανάγκη κάλυψης έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών 
του συνόλου σχεδόν των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Καστοριάς.

14. Την υπ’ αρ. 84809/02-06-2022 βεβαίωση ύπαρξης 
πίστωσης του Τμήματος Οικονομικής και Λογιστικής Δι-
αχείρισης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς. για τις υπερωρίες Β’ εξα-
μήνου έτους 2022 των υπαλλήλων της Περιφερειακής 
Ενότητας Καστοριάς.

15. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύστερα 
από την υπ’ αρ. 84809/02-06- 2022 βεβαίωση πίστωσης 
του Τμήματος Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης 
της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρε-
σιών της Π.Ε. Καστοριάς. για τις υπερωρίες Β’ εξαμήνου 
έτους 2022 των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας 
Καστοριάς. ύψους 70.000€ για τους υπαλλήλους της ΠΕ 
Καστοριάς, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0511 
(κατά το ποσό των 55.000 €) και 0512 (κατά το ποσό των 
15.000 €) και ειδικού φορέα 072 σε βάρος του προϋπο-
λογισμού έτους 2022, για την πληρωμή των υπερωριών 
B ’ εξαμήνου των ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
(απογευματινής) καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής, μέ-
χρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο και για τις 
Διευθύνσεις που έχουν απόφαση λειτουργίας σε 24ωρη 
βάση, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες, επιπλέον μέ-
χρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυχτερινές και μέχρι 
ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ανά υπάλληλο, για το Β’ εξάμηνο 2022, για τους 
υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Ορίζουμε ότι:
Α) Ο αριθμός του προσωπικού της Περιφέρειας Δυ-

τικής Μακεδονίας ΠΕ Καστοριάς που θα απασχοληθεί 
υπερωριακά είναι ενενήντα πέντε (95) υπάλληλοι.

Β) Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων θα είναι στο σύνολό τους έντεκα χιλιάδες τετρα-
κόσιές (11.400).

Γ) Ο αριθμός του προσωπικού της Περιφέρειας Δυ-
τικής Μακεδονίας/ΠΕ Καστοριάς που θα απασχοληθεί 
υπερωριακά (νυχτερινή, ή Κυριακών και εξαιρέσιμων) 
είναι είκοσι οκτώ (28) υπάλληλοι.

Δ) Οι ώρες απασχόλησης νυχτερινής,θα είναι δύο 
χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα έξι (2496) ή Κυριακών 
και εξαιρέσιμων θα είναι στο σύνολό τους δύο χιλιάδες 
εξακόσια ογδόντα οχτώ (2688).

Ο Προϊστάμενος της κάθε Υπηρεσίας της Περιφέρει-
ας Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Καστοριάς στις αρχές κάθε 
μήνα θα εκδίδει απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπε-
ρωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται 
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι καθώς και τα 
σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την 
εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, ενώ στις αρχές 
του επόμενου μήνα θα εκδίδεται βεβαίωση με τις πραγ-
ματοποιηθείσες υπερωρίες για τον προηγούμενο μήνα 
ανά υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καστορία, 16 Ιουνίου 2022 

O Περιφερειάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

Ι

      Αριθμ. 10784 (2)
Προσθήκη Σχολών και Τμημάτων στη Μουσική 

Σχολή με την επωνυμία «Ωδείο Μεσσήνης Στα-

ματούλα Φίλου».

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. 
1. Το β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών 

ιδρυμάτων» (Α’ 07).
2. Τον ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-

ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων (Α’ 90).

3. Το άρθρο 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 302), 
όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 7275/2022 υπουρ-
γική απόφαση «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολών Πα-
ραδοσιακής Μουσικής» (Β’ 77).

4. Την παρ. I του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 «Κύρω-
ση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114), όπως 
προστέθηκε στο στοιχείο 28 της παρ. 4 του άρθρου 94 
του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

5. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

Β. Τις υπουργικές αποφάσεις:
1. Υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/07.02.1994 

«Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων Σχολών 
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκ-
παιδευτηρίων» (Β’ 123).

2. Υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (Β’ 1595).

Γ.
1. Την υπό στοιχεία ΥΠ.ΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/13729 απόφαση 

«Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου με 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32167Τεύχος B’ 3249/24.06.2022

την επωνυμία «Ωδείο Μεσσήνης Σταματούλας Φίλου» 
(Β’ 511/2000).

2. Την υπό στοιχεία 7891 απόφαση Δημάρχου Μεσσή-
νης «Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου 
με την επωνυμία «Ωδείο Μεσσήνης Ματούλα Φίλου», 
στον Λεωνίδα Φίλο του Δημητρίου (Β’ 1211/2015).

3. Την υπ’ αρ. 8648/17.05.2022 αίτηση του Λεωνίδα 
Φίλου του Δημητρίου, με συνημμένα δικαιολογητικά, 
για την διενέργεια προσθήκης Παραδοσιακής Σχολής 
Μουσικής με όλα τα τμήματα αυτής, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 7275/10.01.2022 απόφαση στο «Ωδείο Μεσσήνης 
Σταματούλα Φίλου» (Β’ 77), αποφασίζουμε:

Την προσθήκη Σχολών και Τμημάτων Σπουδών στη 
Μουσική Σχολή με την επωνυμία «Ωδείο Μεσσήνης Στα-
ματούλα Φίλου», των εξής:

Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής με τα ακόλουθα Τμή-
ματα Σπουδών:

Α) Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και ευρύτε-
ρου ανατολικού ρεπερτορίου. 

Β) Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτορίων.
Γ) Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεοελληνι-

κής λαϊκής Αστικής Μουσικής. 
Δ) Θεωρητικών.
Α. Το Τμήμα Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου 

και ευρύτερου ανατολικού ρεπερτορίου αφορά Σπουδές 
και τίτλους στα, 

Α1: Ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι και 
Α2: στα όργανα:
ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ Α2α. Ούτι, Α2β. Λάουτο, Α2γ. Πολίτικο 

Λαούτο, Α2δ. Πανδουρίδα - Ταμπούρ, Α2ε. Πανδουρί-
δα-Ταμπουράς, Α2στ. Μαντολίνο, Α2ζ. Σαντούρι, Α2η. 
Τσίμπαλο 9 ένας τίτλος για νυκτό και τοξωτό), Α2θ. Κανο-
νάκι, Α2ι. Πολίτικη Λύρα, Α2ια. Βιολοντσέλο, Α2ιβ. Βιολί.

ΑΕΡΟΦΩΝΑ Α2ιγ. Νέι, Α2ιδ. Κλαρίνο, Α2ιε. Φλογέρα - 
Σουραύλι (μακρές: γαβάλι, φλάουτα- κλειστού - ανοικτού 
σωλήνα, και βραχείες, όλες ένας τίτλος), Α2ιστ. Σύριγγα 
Πανός (μουσκάλι), Α2ιζ. Τρομπέτα, Α2ιη. Σαξόφωνο, 
Α2ιθ. Τρομπόνι.

ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ Α2κ. Παραδοσιακά μεμβρανόφωνα 
κρουστά (νταούλια, ντέφια, μπεντίρ, τουμπερλέκι, ένας 
τίτλος για όλες τις υποκατηγορίες).

Β. Το Τμήμα Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερ-
τορίων, αφορά σπουδές και τίτλους στα όργανα:

ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ Βα. Κρητική Λύρα, Ββ. Ποντιακή Λύρα 
(και καππαδοκικός κεμανές, ένας τίτλος), Βγ. Λύρα Ανα-
τολικού Αιγαίου (Δωδεκανήσων και Λήμνου, ένας τίτλος), 
Βδ. Λύρα Θράκης και Μακεδονίας 9 ένας τίτλος).

ΑΕΡΟΦΩΝΑ Βε. Άσκαυλος (Μακεδονική  - Θρακική 
γκάιντα, Νησιώτικη τσαμπούνα, Ποντιακό αγγείον ένας 
τίτλος), Βστ. Ζουρνάς (Μακεδονίας, Θράκης, Στερεάς 
Ελλάδας, ένας τίτλος).

Γ. Το Τμήμα Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της 
Νεοελληνικής λαϊκής Αστικής

Μουσικής αφορά σπουδές και τίτλους στα όργανα: Γα. 
Μπουζούκι (τρίχορδο, τετράχορδο, τζουρά, μπαγλαμά: 
ένας τίτλος για όλες τις υποκατηγορίες) Γβ. Λαϊκή Κιθάρα, 
Γγ. Αερο-ιδιόφωνα: Ακκορντεόν.

Δ. Το Τμήμα Θεωρητικών Ελληνικής Παραδοσιακής 
Μουσικής.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του Δήμου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μεσσήνη, 14 Ιουνίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΦ 15/11835 (3)
Έγκριση χορήγησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής 

Επάρκειας στους αποφοίτους του Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο, «Ρομποτι-

κή STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευ-

ση» (Robotics, STEAM and New Technologies in 

Education), του Τμήματος Μηχανικών Παραγω-

γής και Διοίκησης, της Σχολής Μηχανικών, του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

  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).

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 15/13295/30-07-2021 απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής με θέμα «Ίδρυση Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο “Ρομποτική, 
STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση” (Robotics, 
STEAM and New Technologies in Education), του Τμήμα-
τος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, της Σχολής 
Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» 
(Β’ 3834).
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6. Την υπ’ αρ. 6/30-03-2022 (Θέμα 5δ: Χορήγηση Παι-
δαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους 
του ΠΜΣ «Ρομποτική STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην 
Εκπαίδευση») απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, της Σχολής Μη-
χανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

7. Το υπό στοιχεία ΔΦ 15/10877/02-06-2022 γνωμο-
δοτικό ηλεκτρονικό μήνυμα της Νομικής Υπηρεσίας του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.

8. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/10934/02-06-2022 εισή-
γηση της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος.

9. Την υπ’ αρ. 30/09-06-2022 απόφαση της Συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος (Θέμα 09).

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

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

την έγκριση χορήγησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
Επάρκειας στους αποφοίτους του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο, «Ρομποτική STEAM και 
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» (Robotics, STEAM 
and New Technologies in Education), του Τμήματος Μη-
χανικών Παραγωγής και Διοίκησης, της Σχολής Μηχανι-
κών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ   

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