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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020.

2

Τροποποίηση της αριθ. 6117/Α5/13-1-2017
Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων
χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών»
(ΦΕΚ 324/τ.Β΄/8-2-2017), διόρθωση σφάλματος
στο ΦΕΚ 562/τ.Β΄/23-2-2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3

Καθορισμός αποζημίωσης των διενεργούμενων
ελέγχων του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών.

4

Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 56630
(1)
Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.

Αρ. Φύλλου 2008

3. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) περί ανασύστασης και μετονομασίας υπουργείων.
5. Το π.δ. 88/2018 (Α΄ 160) περί διορισμού υπουργών,
αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών.
6. Την αριθμ. 91589/03-09-2018 (ΦΕΚ 3814/τ.Β΄/
04-09-2018) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Ευστάθιο Γιαννακίδη».
7. Την αριθμ. 112012/ΕΥΟΥ 1046 (ΦΕΚ 2473/18.11.2015)
υπουργική απόφαση για την αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με τα
άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και
ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.
8. Την με αριθμό C (2014) 10179/18.12.2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του Ε.Π. «Νότιο
Αιγαίο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Η με αριθμ. πρωτ. 28572/07.03.2019 (ΦΕΚ 924/
Β΄/18.03.2019) απόφαση τροποποίησης ποσοστού δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020».
10. Το με αριθμ. πρωτ. 52970/17-05-2019 ενημερωτικό
της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
11. Την με αριθμ. πρωτ.: ΓΓΔΕ 1418/22-05-2019 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό με θέμα «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του
ν. 4314/2014 για το ΕΠ Νότιο Αιγαίο 2014-2020».
12. Την ανάγκη άμεσης ένταξης ώριμων έργων για
την περαιτέρω ενεργοποίηση του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη στοχοθεσία του και την
επιτάχυνση της υλοποίησης του, τηρουμένων των προϋποθέσεων των Κανονισμών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου για τις μεταβολές των π/υ των αξόνων
του προγράμματος.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης
πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020» ως ακολούθως:
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Άξονας Τίτλος Άξονα
1
2
3
5
6

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της καινοτομίας
Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση
των πόρων
Βελτίωση βασικών υποδομών
Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής
Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ

Τεύχος B’ 2008/31.05.2019

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
127,03%

119,66%

146,63%

137,87%

152,90%
122,57%
133,00%

142,42%
115,22%
133,00%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 129,47% της κύριας χρηματοδότησης του εγκεκριμένου προγράμματος (ή το 123,23% της συνολικής χρηματοδότησης του εγκεκριμένου
προγράμματος).
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή
μείωση της υπερδέσμευσης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαΐου 2019
Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 85011/Ν1
(2)
Τροποποίηση της αριθ. 6117/Α5/13-1-2017
Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη
διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων
γλωσσών» (ΦΕΚ 324/τ.Β΄/8-2-2017), διόρθωση
σφάλματος στο ΦΕΚ 562/τ.Β΄/23-2-2017, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του α.ν. 2545/1940 (ΦΕΚ
287/τ.Α΄/10-9-1940) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων-Φροντιστηρίων και Οικοτροφείων», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του
ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).
3. Τις διατάξεις της υποπ.Θ.12, της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-11-2012),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ
17/τ.Α΄/15-2-2017) «Σύσταση οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α΄/
5-3-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/
23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων .... Τουρισμού».
8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/
5-11-2016) «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Τις διατάξεις της αριθμ. 40023/ΥΙ/9-03-2018 υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ...
και ορισμός κυρίων διατακτών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
10. Τα με αριθμ. πρωτ. 25831/Ν1/19-2-2019 και
50883/2-4-2019 αιτήματα του ΕΚΠΑ
11. Το με αρ. πρωτ. 27751/Ν1/21-2-2019 αίτημα του
ΕΑΠ.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργική απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης
επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ 324/τ.Β΄/8-2-2017
με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 562/τ.Β΄/23-2-2017)
όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 77728/Ν1/
11-5-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1773/τ.Β΄/
23-5-2017 με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1986/τ.Β΄/
9-6-2017) ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως
εξής: Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)
με έτος εισαγωγής έως και το ακαδημαϊκό έτος 2014 2015 διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία
της Ισπανικής γλώσσας.
2. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 2, μετά τις λέξεις «οι
πτυχιούχοι τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογιών»
προστίθενται οι λέξεις «ή λογοτεχνιών».
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής: «ε. των περιπτώσεων β., γ. και δ. του
άρθρου 2 οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τα 30 ECTS
του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους» .
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4. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3
αντικαθίσταται ως εξής: β. του Προγράμματος Σπουδών
«Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ, με έτος εισαγωγής από το
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και μετά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 6965/222
(3)
Καθορισμός αποζημίωσης των διενεργούμενων
ελέγχων του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚOIΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 66 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73/Α΄),
γ) της περ. α της παρ. 11 του άρθρου 34 του
ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην
Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α΄), όπως
ισχύει,
δ) του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α), όπως ισχύει,
ε) του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και της διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α),
στ) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α),
ζ) του άρθρου 16 του π.δ. 134/2017 (Α΄168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει,
η) του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
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θ) του π.δ. 23/2019 (Α' 28) «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»,
ι) του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
2. Την αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β΄).
3. Την αριθμ. οικ. 9673/Δ1.3298/28-02-2019 απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνο
Μπάρκα» (ΦΕΚ 733/Β).
4. Το αριθμ. 12983/13-2-2019 έγγραφο του ΟΑΕΔ, με
το οποίο διαβιβάστηκαν οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του ΟΑΕΔ.
5. Το αριθμ. πρωτ. 126/22-2-2019 έγγραφο του ΟΑΕΔ,
με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 1060/12/19-2-2019
απόφαση ΔΣ του Οργανισμού.
6. Την αριθμ. οικ.22086/1970/17-5-2019 εισηγητική
έκθεση της Γ.Δ.Ο.Υ.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 14.000.000,00€
περίπου και βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
ΚΑΕ 4419 «Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.» του προϋπολογισμού
του ΟΑΕΔ, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ύψος της αποζημίωσης σε εικοσιπέντε
ευρώ (25€) για κάθε έναν από τους ελέγχους της περ.
α της παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (88 Α΄),
όπως ισχύει και μέχρι την πραγματοποίηση δώδεκα (12)
ελέγχων το μήνα ανά υπάλληλο του ΟΑΕΔ.
Τυχόν πραγματοποίηση περισσοτέρων των δώδεκα
(12) ελέγχων το μήνα δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αποζημίωση.
Η παραπάνω αποζημίωση καταβάλλεται έπειτα από
σχετική βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου, από το οποίο
πιστοποιούνται αναλυτικά οι έλεγχοι που έχει πραγματοποιήσει κάθε υπάλληλος, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.
2/82850/0022/25-9-2013 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 487/ΥΟΔΔ), όπως ισχύει κατά το μέρος που ρυθμίζει διαδικασίες κλπ, όπως περιγράφονται στο άρθρο
34 παρ. 11 του ν. 4144/2013.
Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 1.1.2019, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Εργασίας
Υφυπουργός Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. ΔΙ ΠΑΑΔ/Φ. Κ./68/18813
(4)
Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).
2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το π.δ. 88/2018
(ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Τεύχος B’ 2008/31.05.2019

3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Το αριθμ. πρωτ. 2062/7-5-2019 αίτημα του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών.
5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή της Μαρίας Κάνδυλα σε θέση Κύριου
Ερευνητή (Β΄ βαθμίδας), στο Ινστιτούτο Θεωρητικής
και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
(Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαΐου 2019
Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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