
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του
ν. 4251/2014, όπως ισχύει. 

2 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ερευ-
νών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής προς το ειδικό επταμελές όργανο του άρ-
θρου 53 παρ. 5 του ν. 4485/2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ.16393 /2020 (1)
   Υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του 

ν. 4251/2014, όπως ισχύει.  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 «Κώδι-

κας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύει (Α’ 80),

β) της παρ. 1 του άρθρου 12, της παρ. 3 του άρθρου 
13, της παρ. 1 του άρθρου 13 Α, της παρ. 1 του άρθρου 
14, της παρ. Δ.2. του άρθρου 16, της παρ. 1.α. του άρ-
θρου 18, της παρ. 1 περ. γ του άρθρου 22, της παρ. 1 του 
άρθρου 23, της παρ. 1 περ. γ του άρθρου 24, της παρ. 2 
του άρθρου 25, της παρ. 1 του άρθρου 71 και της παρ. 1 
του άρθρου 126 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανά-
στευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», 
όπως ισχύει (Α’ 80),

γ) της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3907/2011 «Ίδρυση 
Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, 
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατά-
ξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επι-
στροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει (Α’ 7),

δ) του π.δ. 106/2007 «Ελεύθερη κυκλοφορία και δια-
μονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της ΕΕ και 
των μελών των οικογενειών τους», (Α’ 135) όπως ισχύει,

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ζ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),

η) των π.δ. 5/2020 και 6/2020 «Αποδοχή παραίτησης 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού» και «Διορι-
σμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5) αντί-
στοιχα,

θ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10),

ι) του π.δ.18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης 
και Ασύλου» (Α’ 34),

ια) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149), όπως ισχύει,

ιβ) της υπ’ αρ. 9907/2019 απόφασης του Υπουργού 
Μετανάστευσης και Ασύλου, «Έκδοση μονίμων αδειών 
διαμονής επενδυτών σε πολίτες τρίτων χωρών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014 
(Α’ 80)» (Β’ 1106),

ιγ) της υπ’ αρ. οικ. 14020/22.4.2020 κοινής απόφασης 
του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Μετανά-
στευσης και Ασύλου (Β’ 1546).

2. Τον διαρκώς αυξανόμενο κύκλο εργασιών που 
επιτελούν οι αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Με-
τανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 
Χώρας, καθώς και η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολι-
τικής της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, κατ' εφαρμογή του 
ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

3. Τη δυνατότητα αξιοποίησης των υπηρεσιών ταχυ-
δρομείου (συστημένη επιστολή) ή εταιρείας ταχυμετα-
φορών ή ηλεκτρονικών μέσων, ως προς την ανάπτυξη 
εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας των συναλλασσό-
μενων πολιτών, με τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Με-
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τανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 
Χώρας και της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συ-
γκεκριμένες διοικητικές διαδικασίες, που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων τους και με γνώμονα την απρόσκοπτη 
λειτουργία των ως άνω υπηρεσιών, αλλά και την ταχεία 
εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων πολιτών, χωρίς να 
καθίσταται αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία αυτών 
ή των νόμιμων εκπροσώπων τους.

4. Την υπ’ αρ. 5338/3.6.2020 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφω-
να με την οποία δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς η χρήση 
υπηρεσιών ταχυδρομείου (συστημένης επιστολής) από 
τις υπηρεσίες, έγκειται στις πάγιες δαπάνες λειτουργίας 
αυτών, ενώ η χρήση υπηρεσιών ταχυδρομείου (συστη-
μένη επιστολή) και εταιρειών ταχυμεταφοράς από τον 
συναλλασσόμενο πολίτη, επιβαρύνει αποκλειστικά τον 
ίδιο, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Αιτήσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο εφαρμο-

γής του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, και δεν αφορούν στη 
χορήγηση ή ανανέωση τίτλου διαμονής, ή στη χορή-
γηση/ ανανέωση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 των άρθρων 8 
και 9 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 25 του ανωτέρω 
νόμου αντίστοιχα, αποστέλλονται από τον ενδιαφερό-
μενο πολίτη ή από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού στην 
αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στην Διεύθυνση 
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, μόνο, μέσω ταχυδρομείου (συ-
στημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά, των διατάξεων του 
ν. 4251/2014, όπως ισχύει, ως κατωτέρω:

α. Αιτήσεις εργοδοτών, κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του 
άρθρου 12 του ν. 4251/2014 για έγκριση μετάκλησης 
για εξαρτημένη εργασία, της παρ. 3 του άρθρου 13 για 
εποχική εργασία, της παρ. 1 του άρθρου 13Α για απα-
σχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών 
στην αγροτική οικονομία, της παρ. 1 του άρθρου 14 για 
εποχική εργασία αλιεργατών, καθώς και αιτήσεις κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 126 για απασχόληση υψηλής 
ειδίκευσης.

β. Αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών, που υποβάλλονται 
στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατ' εφαρμογή της 
παρ. Δ 2.του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, 
για χαρακτηρισμό επένδυσης της παρ. Α' ή για πιστοποί-
ηση πραγματοποίησης και διακράτησης επένδυσης της 
παρ. Γ', του ίδιου άρθρου.

γ. Αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών που υποβάλλο-
νται κατ' εφαρμογή της παρ. 1.α. του άρθρου 18 του 
ν. 4251/2014, για παράταση της διαμονής τους για επο-
χική εργασία.

δ. Αιτήσεις θεραπείας, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του 
άρθρου 25 του ν. 4251/2014.

ε. Αιτήσεις επανεξέτασης, κατ' εφαρμογή της παρ. 1 
περ. γ του άρθρου 24 του ν. 4251/2014.

στ. Αιτήσεις παράτασης προθεσμίας οικειοθελούς ανα-
χώρησης, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 22 του 
ν. 3907/2011, όπως ισχύει.

ζ. Αιτήσεις για έγκριση οικογενειακής επανένωσης, κατ' 
εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4251/2014.

η. Αιτήσεις, που αφορούν στη γνωστοποίηση απόκτη-
σης ελληνικής Ιθαγένειας, κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του 
άρθρου 22 του ν. 4251/2014.

θ. Αιτήσεις για τη γνωστοποίηση απώλειας ή ανανέω-
σης διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, (μόνο 
όταν η σχετική αίτηση γνωστοποίησης δεν αφορά και 
στην επανέκδοση τίτλου διαμονής) κατ' εφαρμογή της 
παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4251/2014.

ι. Γενικές αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο 
εφαρμογής ρυθμίσεων του ν. 4251/2014, όπως, αιτή-
σεις επίσπευσης, ή αιτήσεις χορήγησης βεβαίωσης 
χρόνου νόμιμης διαμονής, ή αιτήσεις για τη χορήγηση 
βεβαίωσης, κατ' εφαρμογή της περ. 7 Α της παρ. Β του 
άρθρου 20 του ν. 4251/2014, ή οποιαδήποτε άλλη γενι-
κού χαρακτήρα αίτηση, δύνανται πέραν των ανωτέρω, 
να αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

2. Οι ανωτέρω αιτήσεις κατά την αποστολή τους στην 
αρμόδια υπηρεσία, συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά, καθώς και από το αποδεικτικό καταβο-
λής τέλους ή e-παραβόλου, όπου απαιτούνται, εφαρ-
μοζομένων των διατάξεων του ν. 4251/2014 και της υπ' 
αρ. 30825/2014 (Β’ 1528) κοινής υπουργικής απόφασης, 
όπως ισχύουν. Στην περίπτωση που υποβάλλονται από 
νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου, συνοδεύονται 
και από αντίγραφο σχετικό πληρεξουσίου, εφαρμοζο-
μένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 4251/2014, 
όπως ισχύει. Τα επιμέρους δικαιολογητικά αποστέλλο-
νται, όταν και όπου απαιτείται, είτε σε πρωτότυπη μορ-
φή, είτε σε αντίγραφα, είτε σε ακριβή φωτ/φα. Τα αλλο-
δαπά δημόσια έγγραφα θα πρέπει να φέρουν επίσημη 
επικύρωση και μετάφραση.

Η κάθε αίτηση με τα σχετικά συνημμένα έγγραφα, 
αποστέλλεται κάθε φορά σε κλειστό φάκελο και αφορά 
στην περίπτωση ενός μόνο πολίτη, ώστε με μέριμνα της 
υπηρεσίας να λαμβάνει χώρα η δέουσα επεξεργασία και 
πρωτοκόλληση του σχετικού αιτήματος.

Για την τήρηση των προβλεπόμενων χρονικών πε-
ριορισμών, ως ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω 
αιτήσεων, λαμβάνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες η ημε-
ρομηνία αποστολής αυτών, με το ταχυδρομείο ή μέσω 
εταιρείας ταχύ μεταφοράς.

Άρθρο 2
Οι υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και η Διεύθυν-
ση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, αποστέλλουν στους πολίτες τρίτων 
χωρών ή στους νόμιμους εκπροσώπους τους, μέσω των 
υπηρεσιών του ταχυδρομείου (συστημένης επιστολής) 
τις κάτωθι διοικητικές πράξεις:

α. Αποφάσεις επιβολής προστίμων, κατ' εφαρμογή της 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4251/2014.
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β. Έγγραφα παροχής συστάσεων.
γ. Έγγραφη κλήση για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη 

διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής, κατ' εφαρμογή της 
παρ. 1 περ. γ του άρθρου 24 του ν. 4251/2014.

δ. Βεβαιώσεις χρόνου νόμιμης διαμονής και βεβαιώ-
σεις που χορηγούνται κατ' εφαρμογή της περ. 7Α της 
παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014. Οι εν λόγω βε-
βαιώσεις, δύνανται να αποσταλούν στον ενδιαφερόμενο, 
πέραν των ανωτέρω και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

Ι

Αριθμ. 12804  (2)
   Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ερευ-

νών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής προς το ειδικό επταμελές όργανο του άρ-

θρου 53 παρ. 5 του ν. 4485/2017. 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017: «Οργάνωση και Λει-

τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύει σή-
μερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.

II. Τις διατάξεις παρ.2 και 6 του άρθρου 3 του ν. 4521/ 
2018: «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες 
Διατάξεις» (Α΄ 38).

III. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011: «Δομή, Λειτουργία, 
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπλη-
ρώσεις του.

IV. Την υπ’ αρ. 125788/Ζ1/6-08-2019 διαπιστωτική πρά-
ξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά 
με το: «Διορισμό Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564).

V. Την υπ’ αρ. 43283/9-09-2019 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Συγκρότηση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

VI. Την υπ’ αρ. 48589/30-09-2019 πράξη του Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τον 
«Καθορισμό του Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους 
Αρμοδιοτήτων των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Β’ 3803), καθώς και τη 
διόρθωση σφάλματος αυτής (Β’ 4064).

VII. Την υπ’ αρ. 55598/21-10-2019 απόφαση του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Δυτικής με θέμα «Συγκρότη-
ση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής».

VIII. Την υπ’ αρ. 8/10-05-2018 απόφαση της Διοικού-
σας Επιτροπής ΠΑ.Δ.Α. (θέμα 33ο) «Έγκριση του Οδηγού 
Χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
και την υπ’ αρ. 19/18-09-2018 απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής ΠΑ.Δ.Α. (θέμα 37ο) «Τροποποίηση της Πράξης 
8/10-05-2018, θέμα 33ο: ’’Έγκριση Οδηγού Χρηματοδό-
τησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής’’».

IX. Την υπ’ αρ. 19/24-10-2019 (θέμα 3ο) απόφαση της 
Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ με θέμα "Σύσταση του Ειδικού Επταμελούς 
Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ (άρθρο 53, παρ. 5, ν. 4485/2017) και μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων άρθρου 54, ν. 4485/2017 (όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 72, παρ. 2, ν. 4610/2019) στο 
Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής".

Χ. Την υπ’ αρ. 1/04-02-2020 (θέμα 1.4ο) απόφαση της 
Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ με θέμα "Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 19/
24-10-2019 (θέμα 3ο) απόφασης της Ολομέλειας της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ με 
θέμα "Σύσταση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (άρθρο 53, 
παρ. 5, ν. 4485/2017) και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων άρ-
θρου 54 ν. 4485/2017 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
72, παρ. 2, ν. 4610/2019) στο Ειδικό Επταμελές Όργανο 
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του 
Πανεπιστημίου Δυτικής".

XI. Την υπ’ αρ. 2/12-05-2020 (θέμα 1.4ο) απόφαση της 
Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της 
παρ. θ του άρθρου 54, ν. 4485/2017, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει, στο Ειδικό Επταμελές Όργανο της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής».

XII. Την υπ’ αρ. 2/12-05-2020 (θέμα 1.5ο) απόφαση της 
Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ με θέμα «Ορισμός αποφαινόμενου οργά-
νου για τις διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων που 
διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής του 
ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-
μηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"».

XIII. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, δεδομένου ότι τα μέλη της Επιτροπής δεν 
δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμμε-
τοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, αποφασίζει:

Α) Η ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών και Διαχεί-
ρισης του ΕΛΚΕ να ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες 
του άρθρου 54 ν. 4485/2017, όπως ισχύει σήμερα με τις 
τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του:

1. να επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο του 
Α.Ε.Ι. για την ερευνητική και επιστημονική στρατηγική 
του Ιδρύματος,

2. να καταρτίζει τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Δια-
χείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
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3. να εισηγείται στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. τον ετήσιο οι-
κονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε., 
να εγκρίνει τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και 
τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να εισηγείται 
στη Σύγκλητο για την κατανομή των ετήσιων εσόδων 
του ΕΛΚΕ (των περιπτώσεων δ', ε', ζ', η' και θ' της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 51, σύμφωνα με την περίπτωση 
γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του ν. 4485/2017),

4. να χορηγεί υποτροφίες, σύμφωνα με τον Οδηγό 
Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.,

5. να εγκρίνει τη διενέργεια και την οριστική κατακύ-
ρωση για διαγωνιστικές διαδικασίες άνω και κάτω των 
ορίων του ν. 4412/2016.

Β) Τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ερευ-
νών και Διαχείρισης του άρθρου 54 του ν. 4485/2017, 
όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συ-
μπληρώσεις του, προς το Ειδικό Επταμελές Όργανο σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 
4485/2017, ως ακολούθως:

1. να επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο του 
Α.Ε.Ι. στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, 
επιμορφωτικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων του 
Α.Ε.Ι. που χρηματοδοτούνται και εκτελούνται μέσω του 
Ε.Λ.Κ.Ε. και να εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για 
την εξασφάλιση πόρων του,

2. να εγκρίνει τις προτάσεις για τη χρηματοδότηση της 
εκτέλεσης ερευνητικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με 
τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,

3. εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των έργων/προ-
γραμμάτων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς 
και τις τυχόν αναμορφώσεις αυτών, εντάσσοντάς τους 
στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε.,

4. να παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση για τις δρα-
στηριότητες του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον Πρύτανη και τη Σύ-
γκλητο του Α.Ε.Ι. και προς τους φορείς του δημοσίου,

5. για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε. να 
αναθέτει στο προσωπικό του Α.Ε.Ι. ή σε τρίτους ερευνη-
τικές μελέτες και υπηρεσίες ύστερα από τεκμηρίωση της 
σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που προβλέπονται 
στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης,

6. να αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρη-
ματοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε., 
καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθε-
σης τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συμβατικές 
υποχρεώσεις, και να εγκρίνει τη σύναψη πάσης φύσεως 
συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο 
των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. 
με την επιφύλαξη της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 
του άρθρου 55 του 4485/2017,

7. να αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και 
ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξα-
σφάλιση πόρων,

8. να προσλαμβάνει και να απασχολεί προσωπικό για 
την υποστήριξη των έργων και προγραμμάτων που υλο-
ποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.,

9. να χορηγεί ταμειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις 
σε έργα/προγράμματα, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρημα-
τοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,

10. να εγκρίνει το σύνολο των απαιτούμενων ενεργει-
ών για διαγωνιστικές διαδικασίες από 20.000,01 ευρώ 
έως και 60.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
(συνοπτικός διαγωνισμός),

11. να εγκρίνει όλα τα ενδιάμεσα στάδια των δια-
γωνιστικών διαδικασιών από 60.000,01 ευρώ και άνω 
(διαγωνιστικές διαδικασίες άνω και κάτω των ορίων του 
ν. 4412/2016), εκτός από την έγκριση της διενέργειας της 
διαγωνιστικής διαδικασίας και την έγκριση της οριστικής 
κατακύρωσης,

12.  να διενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την εύρυθμη 
λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και των έργων που αυτός υλο-
ποιεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 5 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ    

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02023371506200004*
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