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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Αντιπρόεδρο
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ,
Καθηγητή Νικόλαο Γελαδά, για την υπογραφή εγγράφων και αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει.

2

Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3

Καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 1/2019
(1)
Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
ΕΛΚΕ, Καθηγητή Νικόλαο Γελαδά, για την υπογραφή εγγράφων και αποφάσεων σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4485/2017,
όπως ισχύει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει,
2) Την με αριθμό 91985/Ζ1 διαπιστωτική απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την
οποία εξελέγησαν ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
με θητεία τριών (3) ετών, από 1.9.2019 έως 31.8.2022
(ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 356/2019),
3) Την με αριθμό 1 πράξη Πρύτανη του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την οποία

Αρ. Φύλλου 3493

ορίστηκε ως Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, ο Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης του Τμήματος
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και ασκεί καθήκοντα
του Πρόεδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε., (ΦΕΚ τ. Β΄3410/06.09.2019),
4) Την από 31.1.2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ με την οποία εκλέχθηκε
ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, ο Καθηγητής Νικόλαος Γελαδάς (ΦΕΚ
τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 97/23.2.2019),
5) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται οιαδήποτε δαπάνη εις βάρους του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Αντιπρόεδρο
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, Καθηγητή Νικόλαο Γελαδά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 55 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει, για την
υπογραφή των ακόλουθων εγγράφων:
α) συμβάσεις απασχόλησης για κάθε κατηγορία προσωπικού που απασχολείται σε έργα/προγράμματα που
διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., συμβάσεις υποτροφίας, συμβάσεις πρακτικής άσκησης και πάσης φύσεως συμβάσεις
φυσικών προσώπων για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
β) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, αποφάσεις
απευθείας αναθέσεων και δημόσιες συμβάσεις για την
προμήθεια ειδών ή παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 για τα έργα/προγράμματα,
που υλοποιούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε και Επιστημονικός
Υπεύθυνος αυτών έχει οριστεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, Καθηγητής
Νικόλαος Βούλγαρης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
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Αριθμ. 778
(2)
Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 (ΦΕΚ 154/τ. Α΄/22-61925) «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη»,
με τον οποίο ιδρύθηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης ως «Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως
μετονομάστηκε σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με το άρθρο 7 του ν. 3108/1954.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/
5-6-2013 διορθ. σφάλματος ΦΕΚ 140/τ. Α΄/11-6-2013)
«Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας
τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και
ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».
3. Το π.δ. 74/20-7-2017 (ΦΕΚ 106/τ. Α΄/31-7-2017) σχετικά με «Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 15 παρ. 1 και 15
περ. η) του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ
45/τ. Α΄/9-3-1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες Διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 περ. θ΄ και κδ΄
του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ. Α΄/28-6-2006) «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112/τ. Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν.
8. Την αριθμ. 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/τ.
ΥΟΔΔΔ/5-7-2019) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων περί εκλογής
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θητεία τριών
(3) ετών, από 01-09-2019 έως 31-08-2022.
9. Την 164/3-9-2019 διαπιστωτική απόφαση του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-ΘΑΤ) περί συγκρότησης της Συγκλήτου του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
10. Τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Συνεδρίαση με
αριθμό 3001/9 και 10-9-2019) περί καθορισμού του
τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έως τη λήξη της θητείας των
πρυτανικών αρχών στις 31-08-2022.
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11. Το γεγονός, ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του τακτικού προϋπολογισμού του ΑΠΘ, αποφασίζει:
Τον καθορισμό του τομέα ευθύνης και των επιμέρους
αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έως τη
λήξη της θητείας των πρυτανικών αρχών στις 31-082022, ως ακολούθως:
Α. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ορίζεται ο Δημήτριος Κωβαίος του
Στεφάνου, με Α.Δ.T. AK 326842, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας,
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, στον
οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
α) εισήγηση θεμάτων αρμοδιότητας του στη Σύγκλητο
και στο Πρυτανικό Συμβούλιο
β) θέματα εγγραφών και κατατάξεων πτυχιούχων ή αλλοδαπών φοιτητών, μετεγγραφών φοιτητών και ανταλλαγής φοιτητών και προσωπικού με ΑΕΙ άλλων χωρών
γ) εποπτεία όλων των ακαδημαϊκών μονάδων του
Α.Π.Θ.
δ) θέματα προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
ε) θέματα διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
συνεργασιών
στ) θέματα φοιτητικής μέριμνας, εποπτείας και συντονισμού εκπαιδευτικών δράσεων, συμβουλευτικής και
υποστήριξης των φοιτητών/τριών, καθώς και συμβουλευτικής του Ιδρύματος
ζ) εποπτεία Πρακτικής Άσκησης και όλων των εκπαιδευτικών δράσεων
η) συντονισμός πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων
θ) προβολή της εκπαιδευτικής αποστολής του Πανεπιστημίου στην ευρύτερη κοινωνία και διεθνώς
ι) θέματα της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας
Β. Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, ο οποίος
προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, ορίζεται ο Ανδρέας Γιαννακουδάκης του Δημητρίου, με Α.Δ.T. AK 936479, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών
του ΑΠΘ, στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
α) εισήγηση θεμάτων αρμοδιότητας του στη Σύγκλητο
και στο Πρυτανικό Συμβούλιο
β) εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
γ) θέματα σχετικά με τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία των Ακαδημαϊκών Μονάδων
δ) θέματα του ακαδημαϊκού και λοιπού προσωπικού
και των διοικητικών υπηρεσιών των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων, καθώς και θέματα σχετιζόμενα με την
εκπαίδευση και κατάρτιση των διοικητικών στελεχών
ε) εποπτεία τήρησης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και εισήγηση για σύνταξη,
μεταβολές και τροποποιήσεις αυτών
στ) θέματα πρόσληψης έκτακτου διδακτικού/επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού
ζ) υπογραφή των Πρυτανικών πράξεων ανάληψης καθηκόντων και του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας του πάσης
φύσεως προσωπικού

Τεύχος B’ 3493/18.09.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

η) αποφάσεις για τη χορήγηση αδειών όλων των κατηγοριών προσωπικού του Πανεπιστημίου και υπογραφή
των αντίστοιχων Πρυτανικών πράξεων, καθώς και των
Πρυτανικών πράξεων χορήγησης κανονικών αδειών
στους ειδικευόμενους ιατρούς στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
θ) στρατηγικός σχεδιασμός διοικητικού εκσυγχρονισμού καθώς και σχεδιασμός διοικητικών δομών
ι) σχεδίαση, υλοποίηση και λειτουργία ιστοσελίδας του
Ιδρύματος
ια) εκπόνηση σχεδίου κατάρτισης και αναμόρφωσης
του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της
εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος και εισήγηση στα
αρμόδια όργανα.
Γ. Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης ορίζεται ο Χαράλαμπος Φείδας του Νικολάου,
με Α.Δ.T. AZ 167449, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του
Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του
ΑΠΘ, στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
α) εισήγηση θεμάτων αρμοδιότητάς του στη Σύγκλητο
και στο Πρυτανικό Συμβούλιο
β) εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών
Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, πλην του Κ.Η.Δ. η εποπτεία του οποίου ανήκει
στον Πρύτανη
γ) προγραμματισμός δράσεων/έργων
δ) υπογραφή και εποπτεία των προκηρύξεων, διακηρύξεων και συμβάσεων για προμήθειες, εκτέλεση έργων
και παροχή υπηρεσιών για τα θέματα της αρμοδιότητας
του
ε) υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
της δαπάνης
στ) υπογραφή όλων των ανακλητικών αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης
ζ) υπογραφή των εντολών μετακίνησης των Κοσμητόρων και Προέδρων Σχολών/Τμημάτων στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό για συμμετοχή σε συνέδρια, ανταλλαγές, διαπανεπιστημιακές συμφωνίες, έρευνα, καθώς
και για την εκπροσώπηση της Σχολής/Τμήματος ή του
Πανεπιστημίου, με οικονομική επιβάρυνση για το Α.Π.Θ.
η) εποπτεία δωρεών και κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ.
θ) εποπτεία του Γραφείου Διασύνδεσης και της Επιτροπής ΔΑΣΤΑ
ι) εποπτεία εκτέλεσης εργολαβικών συμβάσεων υπηρεσιών φύλαξης καθαριότητας κ.λπ., εφόσον αυτή δεν
έχει μεταβιβαστεί σε άλλα όργανα
ια) εισηγήσεις σχετικά με την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ενεργειακής και περιβαλλοντικής
αναβάθμισης των κτηρίων και υποδομών του Πανεπιστημίου
ιβ) θέματα σχετικά με: i) την εποπτεία της εκτέλεσης των τεχνικών έργων που υλοποιούνται στο Πανεπιστήμιο και την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας ii)
την εποπτεία της επάρκειας και καλής λειτουργίας των
υποδομών, καθώς και των αναγκών σε συντηρήσεις και
επισκευές και την εισήγηση στα αρμόδια όργανα των
αναγκαίων μέτρων.
Δ. Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
ορίζεται ο Ευστράτιος Στυλιανίδης του Ανδρέα, με Α.Δ.Τ.
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Π 422687, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής
Σχολής του ΑΠΘ, στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
α) εισήγηση θεμάτων αρμοδιότητας του στη Σύγκλητο
και στο Πρυτανικό Συμβούλιο
β) Προεδρία της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
με τις αρμοδιότητες των εκάστοτε κείμενων διατάξεων
γ) Προεδρία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου
Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) με τις αρμοδιότητες των εκάστοτε
κείμενων διατάξεων
δ) στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης της έρευνας
σε επίπεδο εθνικών και διεθνών συνεργασιών και προώθησης δράσεων και δομών για την καινοτομία και την
επιχειρηματικότητα
ε) οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Οικονομικής
και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ)του Ε.Λ.Κ.Ε.
στ) υπογραφή των συμβάσεων των ακαδημαϊκών
υποτρόφων της διάταξης του άρθρου 29 παρ.7 του
ν. 4009/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, όταν συνάπτονται
στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.
ζ) εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου στη σύναψη
συμβάσεων με τρίτους, που αφορούν συμφωνίες με
ερευνητικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα
η) εποπτεία και συντονισμός όλων των Ερευνητικών
Κέντρων του Πανεπιστημίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2019.
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
I

Αριθμ. 1179
(3)
Καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 (ΦΕΚ 154/τ. Α΄/
22-6-1925) «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη», με τον οποίο ιδρύθηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης»,
όπως μετονομάστηκε σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης με το άρθρο 7 του ν. 3108/1954.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/
5-6-2013 διορθ. σφάλματος ΦΕΚ 140/τ. Α΄/11-6-2013)
«Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας
τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία και
ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», καθώς και τις διατάξεις του π.δ. 74/
20-7-2017 (ΦΕΚ 106/τ. Α΄/31-7-2017) «Μετονομασία της
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 15 παρ. 1 και 15 περ. η)
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/
τ. Α΄/9-3-1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες Διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ
131/τ. Α΄/28-6-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112/τ. Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
7. Την αριθμ. 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/τ. ΥΟΔΔ/
5-7-2019) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θητεία τριών (3) ετών, από
01-09-2019 έως 31-08-2022.
8. Την αριθμ. 975/11-9-2019 πράξη της Συγκλήτου
(συνεδρίαση 3001/9 και 10-9-2019) με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 778/9-9-2019 πράξη του Πρύτανη του ΑΠΘ
περί καθορισμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους
αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
ΑΠΘ έως τη λήξη της θητείας των πρυτανικών αρχών
στις 31-8-2022.

Τεύχος B’ 3493/18.09.2019

9. Το γεγονός, ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Kαθορίζει τη σειρά με την οποία οι Αντιπρυτάνεις
αναπληρώνουν τον Πρύτανη σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος άσκησης των
καθηκόντων του, ως ακολούθως:
Εάν ο Πρύτανης απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να
ασκήσει τα καθήκοντά του αναπληρώνεται κατά σειρά
από τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων Ανδρέα
Γιαννακουδάκη, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Χημείας, εφόσον δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται,
από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης Χαράλαμπο Φείδα, Καθηγητή πρώτης
βαθμίδας του Τμήματος Γεωλογίας, εφόσον δε και αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Δημήτριο
Κωβαίο, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Γεωπονίας και εφόσον και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται
από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Ευστράτιο Στυλιανίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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