
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου Συστε-
γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

2 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί-
ου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

3 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του 
Ε.Σ. και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 102925/Ν1 (1)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-

γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α’ 244), σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α’ 147).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016» (Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιο-
δοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση 
των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού 

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και 
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο ’’Κύρια Σύμ-
βαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης’’, της Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση 
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο 
«Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παρο-
χή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσε-
ων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (Α’ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νό-
μων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107), του 
άρθρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) 
και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 «Κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δη-
μοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), 
του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης 
και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστα-
σης και άλλες διατάξεις» (Α’ 8) και του άρθρου 48 του 
ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 118).

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 
(Α’  109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της 
παρ. 1 σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 50 του 
ν. 4692/2020 (Α’ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β’ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστη-
ρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
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Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προ-
σώπων και ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουρ-
γική απόφαση (Β’ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, 
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - 
Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απα-
σχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού 
Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β’ 1157).

7. Την υπό στοιχεία 171368/Δ1/27-10-2015, (Β’ 2388 
και διορθ. σφαλ. Β’ 2616) υπουργική απόφαση χορήγη-
σης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Νηπιαγωγείου συστεγαζόμενου με Μ.Φ.Π.Α.Δ. 
με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑ-
ΓΩΓΕΙΟ - ΑΜΑΛΘΕΙΑ».

8. Την υπό στοιχεία 99589/Ν1/27-07-2020 αίτηση του 
ενδιαφερόμενου για τροποποίηση της άδειας του Ιδιω-
τικού Νηπιαγωγείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/24321/18-06-2021 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή από-
φαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογρα-
φής ’’Με εντολή Υπουργού’’ και ’’Με εντολή Υφυπουρ-
γού’’ στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους 
των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορι-
σμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

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. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 171368/Δ1/27-10-2015 
(Β’ 2388, διορθ. Σφάλματος Β’ 2616) υπουργική απόφα-
ση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
Μ.Φ.Π.Α.Δ. στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΑ 
ΚΙΦΩΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ως προς τη δυναμικότητα της 
αίθουσας διδασκαλίας, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2021-2022, χορηγούμε στην εται-
ρεία με επωνυμία «ΙΩΑΝΝΑ ΚΙΦΩΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 
άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 
Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μ.Φ.Π.Α.Δ. για μία 
(1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας δεκαεννέα (19) 
νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΑΜΑΛΘΕΙΑ» με νόμιμο εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Ματράκα 
Αθανάσιο.

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί στην οδό Θήχης 32 στον 
Δήμο Καλαμαριάς - Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 
Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ   

Ι

 Αριθ. 102924/N1 (2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγω-

γείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγω-

γής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α’ 244) σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α’ 147).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016» (Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιο-
δοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση 
των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και 
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο ’’Κύρια Σύμ-
βαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης’’, της Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση 
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο 
«Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παρο-
χή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσε-
ων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νό-
μων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107), του 
άρθρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) 
και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 «Κύ-
ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ”Επεί-
γουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δη-
μοσίων Εσόδων” (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), 
του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης 
και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστα-
σης και άλλες διατάξεις» (Α’ 8) και του άρθρου 48 του 
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ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 118).

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/
2017 (Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1, σε 
συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 50 του 
ν. 4692/2020 (Α’ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» 
(Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β’ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίη-
σης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και 
Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και 
ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοι-
χεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση (Β’ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας 
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφι-
κών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων 
Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού 
Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β’ 1157).

7. Την υπ’ αρ. 34770/25-11-2020 απόφαση του Δη-
μάρχου Γλυφάδας για χορήγηση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης.

8. Την υπό στοιχεία 83157/Ν1/30-06-2020 αίτηση της 
ενδιαφερομένης για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστε-
γαζόμενου Νηπιαγωγείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/17342/13-05-2021 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή από-
φαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογρα-
φής ’’Με εντολή Υπουργού’’ και ’’Με εντολή Υφυπουρ-
γού’’ στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους 
των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορι-
σμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

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. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2021-2022, χορηγούμε στην Κα-
κολύρη Αγγελική-Κωνσταντίνα άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγα-

ζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.), για μία (1) αίθουσα 
διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι οκτώ 
(28) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - L.A.M.P.».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Φιλικής 
Εταιρείας 10 και Αγίου Ιωάννου, στη Γλυφάδα.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 
Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Ι   

   Αριθμ. 38446 (3)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του 

Ε.Σ. και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας του 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.   

 ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και 

Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 199), όπως ισχύει, 
και ιδίως την παρ. 10 του άρθρου 8 και τις παρ. 7 και 8 
του άρθρου 9 αυτού,

2. την υπ’ αρ. 195245/2018 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εσωτερικός Κανο-
νισμός Λειτουργίας Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ)» (Β’ 5252), όπως ισχύει, και ιδίως 
την παρ. 2 του άρθρου 11 αυτής,

3. το άρθρο 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν. 2690/1999, Α’ 45),

4. την υπ’ αρ. 35627/31.03.2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συγκρότηση του 
Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος 
Έρευνας και Καινοτομίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 246),

5. την υπ’ αρ. 35869/15.04.2021 απόφαση της 102ης 
συνεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛΙΔ.Ε.Κ. περί εκλογής της Κα-
θηγήτριας Ξένης Χρυσοχόου ως Προέδρου του Ε.Σ. του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΑΔΑ: Ε4ΖΙ46Μ77Γ-273),

6. την υπ’ αρ. 35870/15.04.2021 απόφαση της 102ης 
συνεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛΙΔ.Ε.Κ. περί άσκησης των 
καθηκόντων της Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ από την 
Πρόεδρο του Ε.Σ. του Ιδρύματος, Καθηγήτρια Ξένη Χρυ-
σοχόου (ΑΔΑ: ΕΚΨ246Μ77Γ-6Υ2),

7. την υπ’ αρ. 38353/22.07.2021 εισήγηση της Προέ-
δρου του Ε.Σ. και ασκούσας καθήκοντα Διευθύντριας του 
ΕΛΙΔ.Ε.Κ, Καθηγήτριας Ξένης Χρυσοχόου, αποφασίζει 
ομόφωνα:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ54410 Τεύχος B’ 4065/06.09.2021

Ι. Την εκχώρηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων στην 
ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας, Πρόεδρο του Ε.Σ. 
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου:

1. Τη διενέργεια πάσης φύσεως προμηθειών (αγαθών 
και υπηρεσιών), σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων 
(λ.χ. προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, έργου, εργασί-
ας ορισμένου και αορίστου χρόνου κ.ά.), τη ματαίωση 
διαδικασιών απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις (ν. 4782/2021 και ν. 4412/2016 κ.λπ.), τη 
σύναψη συμβιβασμών (δικαστικών και εξώδικων) και 
την έγκριση πάσης φύσεως δαπάνης έως του ποσού των 
ευρώ 30.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.), ανά συναλλαγή, στο πλαί-
σιο του εγκεκριμένου από το Επιστημονικό Συμβούλιο 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος καθώς και την έγκριση/
ανάληψη πολυετών υποχρεώσεων/δεσμεύσεων έως του 
ποσού των 30.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

2. Τη σύναψη συμβάσεων, την έγκριση δαπάνης και 
την ανάληψη υποχρέωσης, ανεξαρτήτως ποσού, για 
μισθοδοσία του τακτικού και έκτακτου προσωπικού, 
εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, υπερωριακή 
απασχόληση, δαπάνες κοινοχρήστων και μηνιαίων μι-
σθωμάτων λογαριασμούς επιχειρήσεων κοινής ωφελείας 
και τηλεφωνίας (κινητής και σταθερής) στο πλαίσιο του 
εγκεκριμένου από το Επιστημονικό Συμβούλιο προϋπο-
λογισμού του Ιδρύματος.

3. Τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
διάθεσης, απόσπασης και μετάταξης προσωπικού κατά 
τις κείμενες διατάξεις.

4. Τη σύνταξη και δημοσίευση προκήρυξης, την 
αξιολόγηση και την πρόσληψη του προσωπικού του 
Ιδρύματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις 
σχετικές αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου 
καθώς και την υπογραφή των συμβάσεων του προσω-
πικού, ανεξαρτήτως ποσού, και παντός είδους σχετικού 
εγγράφου.

5. Τη συγκρότηση (ορισμό της σύνθεσης, της λειτουργί-
ας και ανάθεση αρμοδιοτήτων) επιτροπών επί ζητημάτων 
εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Ιδρύματος 
(διενέργειας διαγωνισμών, πρόσληψης προσωπικού 
κ.λπ.) για τη μελέτη του ζητήματος και υποβολή σχετικής 
εισήγησης.

6. Την τοποθέτηση και μετακίνηση του προσωπικού 
του Ιδρύματος καθώς και τη λήψη απόφασης για κάθε 
άλλο θέμα του προσωπικού του Ιδρύματος και της υπη-
ρεσιακής αυτού κατάστασης (λ.χ. απόφαση για τη χρή-
ση και χώρων και εξοπλισμού του Ιδρύματος, ανάθεση 
καθηκόντων ευθύνης, έγκριση αδειών, επιμόρφωση, 
εκπαίδευση κ.λπ.).

7. Την έγκριση όλων των διαδικασιών οικονομικής δια-
χείρισης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και εσωτε-
ρικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας του Ιδρύ-
ματος καθώς και όλων των σχετικών πρότυπων εντύπων.

8. Την υπογραφή, ως νόμιμη εκπρόσωπος του Ιδρύμα-
τος, παντός είδους εγγραφών του Ιδρύματος προς τρί-
τους, και την εκπροσώπηση του Ιδρύματος στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό ενώπιον κάθε τρίτου, νομικού ή φυσι-
κού, προσώπου και δημόσιας αρχής, συμπεριλαμβανομέ-
νων των δικαστηρίων όλων των δικαιοδοσιών της χώρας 
(μη εξαιρουμένου του Α.Ε.Δ., του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου), 
σε κάθε είδους εκδηλώσεις, διαδικασίες, συμπράξεις, συ-
νεργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες με ιδι-
ωτικούς και δημόσιους φορείς καθώς και τον διορισμό 
πληρεξουσίων δικηγόρων του Ιδρύματος ενώπιον πά-
σης φύσεως επιτροπών και όλων των δημοσίων αρχών 
και δικαστηρίων όλων των δικαιοδοσιών της χώρας (μη 
εξαιρουμένου του Α.Ε.Δ., του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του 
Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου).

9. Την έκδοση και δημοσίευση των Οδηγών Διαχεί-
ρισης - Υλοποίησης, οι οποίοι αποτελούν τμήμα των 
Οδηγών Εφαρμογής, όλων των Δράσεων του Ιδρύματος.

ΙΙ. Εγκρίνονται όλες οι αποφάσεις και πράξεις της 
ασκούσας καθήκοντα Διευθύντριας, Προέδρου του Ε.Σ. 
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., που έχουν εκδοθεί και διενεργηθεί έως 
σήμερα στο πλαίσιο των ανωτέρω (υπό Ι) εκχωρούμενων 
αρμοδιοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Νέα Σμύρνη, 26 Ιουλίου 2021

Η Πρόεδρος

ΞΕΝΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ   

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