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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Aριθμ. 5837 
Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Ιχθυολογίας του 

Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολο-

γίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήμα-

τος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

    Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 διαπιστωτι-

κή πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (ΥΟΔΔ 432, διόρθωση ΥΟΔΔ 809) με θέμα 
«Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και την 
υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 διαπιστωτική πρά-
ξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Παράταση της θητείας του Πρύτανη και των τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης» (ΥΟΔΔ 650).

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4559/
2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 4692/2020 «Ανα-
βάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).

5. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 77561/Ζ1/19-6-2020 
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διαδικασία ηλε-
κτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη 
και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών ορ-
γάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και 

των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων 
που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων 
των Α.Ε.Ι.» (Β’ 2481).

6. Την υπ’ αρ. 2022/2019 Γνωμοδότηση της Νομικής 
Επιτροπής του ΑΠΘ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον 
Πρύτανη του ΑΠΘ (υπ’ αρ. 19420/27-2-2019 έγγραφο 
του Γραφείου Πρυτανείας).

7. Την υπ’ αρ. 195/5-10-2020 Πρόσκληση του Διευθυ-
ντή του Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολο-
γίας και Προστασίας Περιβάλλοντος για την Προκήρυξη 
Εκλογών/Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υποβολής υποψη-
φιοτήτων για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου 
Ιχθυολογίας του οικείου Τομέα του Τμήματος Κτηνια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, και το 
από 29-10-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Διευθυντή του 
Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και 
Προστασίας Περιβάλλοντος προς το εκλεκτορικό σώμα, 
σχετικά με τη μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής 
των εκλογών.

8. Το υπ’ αρ. 452/5-11-2020 (αριθμ. ηλεκτρ. εισερ. 
πρωτ. 5837/5-11-2020) έγγραφο του Τμήματος Κτηνι-
ατρικής με συνημμένα τα από 2-11-2020 πρακτικά του 
Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) καταμέτρησης 
ψήφων και εκλογής.

9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνει:

Ότι ως Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιχθυολογίας του 
Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και 
Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκλέχθηκε ο Παναγιώτης 
Αγγελίδης του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΒ 445031, καθηγητής 
α’ βαθμίδας του οικείου Τμήματος, με τριετή θητεία αρ-
χής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 19 Noεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αριθμ. 5838 
    Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Οικονομίας Ζω-

ικής Παραγωγής του Τομέα Ζωικής Παραγωγής, 

Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περι-

βάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχο-

λής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης .

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 108075/Ζ1/3-7-2019 διαπιστωτική πράξη 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΥΟΔΔ 432, διόρθωση ΥΟΔΔ 809) με θέμα «Εκλογή Πρύ-
τανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και την υπό στοιχεία 
105174/Ζ1/12-8-2020 διαπιστωτική πράξη της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Παράταση της 
θητείας του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

2. Τις διατάξεις της παρ.  6 του άρθρου 18 του 
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 4692/2020 «Ανα-
βάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 77561/Ζ1/19-6-2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης με θέμα «Διαδικασία ηλεκτρο-
νικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και 
των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων 
των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των 
Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που 
λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των 
Α.Ε.Ι.» (Β’ 2481).

6. Την υπ’ αρ. 2022/2019 Γνωμοδότηση της Νομικής 
Επιτροπής του ΑΠΘ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον 
Πρύτανη του ΑΠΘ (υπ’ αρ. 19420/27-2-2019 έγγραφο 
του Γραφείου Πρυτανείας).

7. Την υπ’ αρ. 194/5-10-2020 Πρόσκληση του Διευθυ-
ντή του Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολο-
γίας και Προστασίας Περιβάλλοντος για την Προκήρυξη 
Εκλογών/Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υποβολής υποψη-
φιοτήτων για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου 
Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής του οικείου Τομέα του 
Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του ΑΠΘ, και το από 29-10-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα 
του Διευθυντή του Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολο-
γίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος προς 
το εκλεκτορικό σώμα, σχετικά με τη μετάθεση της ημε-
ρομηνίας διεξαγωγής των εκλογών.

8. Το υπ’ αρ. 453/5-11-2020 (υπ’ αρ. ηλεκτρ. εισερ. 
πρωτ. 5838/5-11-2020) έγγραφο του Τμήματος Κτηνι-
ατρικής με συνημμένα τα από 2-11-2020 πρακτικά του 
Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) καταμέτρησης 
ψήφων και εκλογής.

9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνει:

Ότι ως Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομίας Ζω-
ικής Παραγωγής του Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυο-
λογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του 
Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκλέ-
χθηκε ο Αλέξανδρος Θεοδωρίδης του Μάξιμου με Α.Δ.Τ. 
ΑΜ 713306, επίκουρος καθηγητής του οικείου Τμήματος, 
με τριετή θητεία αρχής γενομένης από τη δημοσίευση 
της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 19 Noεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αριθμ. 22758/20/ΓΠ 
   Εκλογή Διευθυντών σε Εργαστήρια του Τμήμα-

τος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχο-

λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλίας .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 «Ορ-

γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 4692/2020 «Ανα-
βάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111). 

4. Την υπό στοιχεία 77561/Ζ1/19-06-2020 υπουργι-
κή απόφαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων 
των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών 
μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινι-
κών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο 
πλαίσιο των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β’ 2481). 

5. Την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-7-2018 (ΥΟΔΔ 
463, ΑΔΑ: ΨΡΠΑ4653ΠΣ-ΠΣΧ) διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί 
εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία τεσσάρων (4) ετών 
από 1-9-2018 έως 31-8-2022. 

6. Την υπ’ αρ. 3739/16-10-2020 Πρόσκληση του Προέ-
δρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας για την Προκήρυξη Εκλογών/Εκδήλωση Ενδια-
φέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη 
Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
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7. Τo υπ’ αρ. 4293/12-11-2020 έγγραφο του Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με συνημμένα τα: α) 
υπ’ αρ. 4287/12-11-2020 πρακτικό εκλογής και καταμέ-
τρησης ψήφων για την εκλογή Διευθυντή του Εργαστη-
ρίου Ρομποτικής και Αυτόματου Ελέγχου και β) υπ’ αρ. 
4288/12-11-2020 πρακτικό εκλογής και καταμέτρησης 
ψήφων για την εκλογή Διευθυντών: 1) του Εργαστηρίου 
Επικοινωνιακών Δικτύων Ευρείας Ζώνης και 2) του Ερ-
γαστηρίου Ευφυών Συστημάτων για την Ενορχήστρωση 
Εφαρμογών Διάχυτου Υπολογισμού. 

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Α) Ως Διευθυντής του Εργαστηρίου Ρομποτικής και 
Αυτόματου Ελέγχου του Τμήματος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει εκλεγεί ο Γεώργιος Φούρ-
λας του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΒ 491670, Αναπληρω-
τής Καθηγητής του οικείου Τμήματος με τριετή θητεία, 
η οποία ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Β) Ως Διευθύντρια του Εργαστηρίου Επικοινωνιακών 
Δικτύων Ευρείας Ζώνης του Τμήματος Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει εκλεγεί η Περιστέ-
ρα Μπαζιάνα του Αχιλλέα με Α.Δ.Τ. Χ 575846 Επίκουρη 
Καθηγήτρια του οικείου Τμήματος με τριετή θητεία, η 
οποία ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Γ) Ως Διευθυντής του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημά-
των για την Ενορχήστρωση Εφαρμογών Διάχυτου Υπο-
λογισμού του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-
νιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας έχει εκλεγεί ο Κωνσταντίνος Κολομβάτσος 
του Μιλτιάδη με Α.Δ.Τ. ΑΗ 063242, Επίκουρος Καθηγητής 
του οικείου Τμήματος με τριετή θητεία, η οποία ξεκινά 
από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Βόλος,19 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης 

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ 

 

Αριθμ. 22823/20/ΓΠ1 
   Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 

του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνο-

λογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (Α’ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σή-
μερα.

2. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-

κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13) και ειδικότερα της 
παρ. 11 του άρθρου 13 και της περ. ια της παρ. 1 του 
άρθρου 22.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 «Αυτοδυνα-
μία Τμημάτων και Σχολών», της παρ. 3 του άρθρου 24 
«Όργανα μη αυτοδύναμων Τμημάτων» και του άρθρου 
23 «Πρόεδρος Τμήματος» του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως αυτό τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 97 του ν. 4692/2020 
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).

4. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 6 του άρθρου 18 
του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανε-
πιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142), οι οποίες ορίζουν 
ότι οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των 
Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη.

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτού εκδοθείσα υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ Δ6 11 27865/
ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

6. Την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-07-2018 διαπιστω-
τική πράξη του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 463) για την εκλογή του Πρύτανη 
και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία από 
01-09-2018 έως 31-08-2022.

7. Την υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15-09-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με 
θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών 
για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. 
και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των 
μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλή-
λων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. 
κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β’ 3255).

8. Την υπό στοιχεία 77561/Ζ1/19-06-2020 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων 
των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών 
μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, 
Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαί-
σιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β’ 2481).

9. Την υπό στοιχεία 20780/20/ΓΠ/22-10-2020 Πρυ-
τανική Πράξη με θέμα «Συγκρότηση Συνέλευσης του 
Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ορισμός του Προέδρου 
και Αναπληρωτή Προέδρου της».

10. Την υπό στοιχεία 21047/20/ΓΠ1/26-10-2020 (ΑΔΑ: 
6Ξ51469Β7Ξ-ΔΣ5) Πρόσκληση του Πρύτανη του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας για την Προκήρυξη Εκλογών για 
την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του 
Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
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11. Την υπό στοιχεία 21259/20/ΓΠ1/29-10-2020 αί-
τηση υποψηφιότητας του εκλεγέντος στο αξίωμα του 
Προέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος, Αναπληρωτή 
Καθηγητή Ευθυμίου Προβίδα.

12. Την υπό στοιχεία 21400/20/ΓΠ1/02-11-2020 αί-
τηση υποψηφιότητας του εκλεγέντος στο αξίωμα του 
Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος, 
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας Γεωργίου Παπαπολυμέρου.

13. Την υπό στοιχεία 21714/20/ΓΠ1/05-11-2020 (ΑΔΑ: 
ΨΓΛ0469Β7Ξ-ΘΜΜ) απόφαση του Πρύτανη για τον ορι-
σμό τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ως 
Αρμόδιο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε), για την 
ανάδειξη του (της) Προέδρου και του (της) Αναπληρωτή 
(τριας) Προέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχο-
λής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

14. Το υπ’ αρ. 6/18-11-2020 (υπ’ αρ. ΠΘ 22765/20/
ΓΠ1/19-11-2020) έγγραφο του Προέδρου της Τριμε-
λούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, για την εκλογή 
Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 
Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας με συνημμένα μεταξύ άλλων: τα αποτε-
λέσματα από το σύστημα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας 
«Ζευς», το από 18-11-2020 Πρακτικό καταμέτρησης ψη-
φοδελτίων και το από 18-11-2020 Πρακτικό εκλογής, για 
την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του 
Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διαπιστώνουμε: 

- Την εκλογή του Ευθυμίου Προβίδα του Δημητρίου με 
Α.Δ.Τ. ΑΝ 866435, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος 
Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας, ως Προέδρου του ανωτέρω Τμήματος, 
με θητεία από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρού-
σης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31-08-2022 
(ημερομηνία εκλογής 18-11-2020).

- Την εκλογή του Γεωργίου Παπαπολυμέρου του Πολύ-
μερου με Α.Δ.Τ. ΑΝ 317081, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας 
του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Αναπληρωτή Προέδρου 
του ανωτέρω Τμήματος, με θητεία από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως έως 31-08-2022 (ημερομηνία εκλογής 18-11-2020).

   Λάρισα, 20 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης 

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

I

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Aριθμ. 5318 
Εκλογή Διευθυντών των εργαστηρίων του Τμή-

ματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

    Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017, 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για τη έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4559/
2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και 
άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4690/
2020.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 114 και 115 του ν. 4692/
2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 111).

5. Την υπό στοιχεία 77561/Ζ1/19.06.2020 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Β’ 2481).

6. Το π.δ. 227/2001 «Ίδρυση Εργαστηρίου Τεκμηρίω-
σης και Μελέτης της Ιστορίας των Κοινωνικών και Πολι-
τικών Ιδεών στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Ψυ-
χολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός 
του εσωτερικού κανονισμού» (Α’ 175).

7. Το π.δ. 349/2002 «Ίδρυση Εργαστηρίων α) Νεοελλη-
νικής Φιλοσοφίας και β) Πλατωνικών και Αριστοτελικών 
Μελετών στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Ψυχολο-
γίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του 
εσωτερικού τους κανονισμού» (Α’ 290).

8. Τα π.δ. 107/2003 (Α’ 98) και την υπ’ αρ. 24264/
26.8.2020 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων «Μετονομασία του Εργαστηρίου Πλωτινικών 
Ερευνών στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυ-
χολογίας της Φιλοσοφικής Σχόλης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (π.δ. 107/2003, Α’98) σε Εργαστήριο με τίτλο: 
«Εργαστήριο Φιλοσοφικών Ερευνών για τις Επιστήμες, 
την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό» (ΕΦΕ-ΕΤΠ) του Τμήμα-
τος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού 
του» (Β’ 3933).

9. Την υπ’ αρ. 24266/26.8.2020 απόφαση του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Συγχώνευση του 
«Εργαστηρίου Εμπειρικής Εκπαιδευτικής Έρευνας» 
(π.δ.  332/2002 (Α’  279) και του «Εργαστηρίου Μελέ-
της και Έρευνας της Διδασκαλίας και Αξιολόγησης της 
Γλώσσας στης Εκπαίδευση» (π.δ. 332/6-11-2002 (Α’ 279) 
και ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Εκπαι-
δευτικής Έρευνας και Μελέτης της Σχολικής Ζωής» 
(Ε.Ε.Ε.Μ.Σ.Ζ.)/«Laboratory of Educational Research and 
Study of School Life» στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσο-
φικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση 
του εσωτερικού κανονισμού του» (Β’ 3824).

10. Την υπ’ αρ. 24265/26.8.2020 απόφαση του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Συγχώνευση των εργα-
στηρίων: «Έρευνας Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επιμόρ-
φωσης Εκπαιδευτικών» (π. δ. 332/2002, Α’ 279), «Έρευνας 
του Κοινωνικού Αποκλεισμού και της Αξιολόγησης στην 
Εκπαίδευση» (π.δ. 332/2002, Α’ 279) και «Ιστορίας της 
Εκπαίδευσης» (π.δ. 332/2002, Α’ 279) και ίδρυση εργα-
στηρίου με τίτλο: «Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας και Ιστο-
ρίας της Εκπαίδευσης (Ε.Κ.Ι.Ε.) /Laboratory of Sociology 
και History of Education» στο Τμήμα Φιλοσοφίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 
έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του» (Β’ 3824).
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11. Την υπό στοιχεία 131955/Ζ1/03.08.2018 (ΥΟΔΔ 
465) διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών 
(3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

12. Την υπ’ αρ. 217/15.10.2020 Προκήρυξη εκλογών για 
την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος 
Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

13. Των 02.11.2020 Ανακοινώσεων ανακήρυξης υπο-
ψηφίων για τις θέσεις των Εργαστηρίων του Τμήματος 
Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

14. Το 10.11.2020 Τελικό Πρακτικό Εκλογής Διευθυ-
ντών Εργαστηρίων του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα 
επισυναπτόμενα σε αυτό Πρακτικά Οργάνου Διενέργειας 
Εκλογών (Ο.Δ.Ε.).

15. Το υπ’ αρ. 5318/13.11.2020 έγγραφο με θέμα «Εκλο-
γές Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Φιλο-
σοφίας» της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνει:

1. Ότι ως Διευθυντής του Εργαστηρίου «Τεκμηρίωσης 
και Μελέτης της Ιστορίας των Κοινωνικών και Πολιτι-
κών Ιδεών» του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκλέχθηκε 
ο Κωνσταντίνος Ράντης του Ηλία με Α.Δ.Τ. ΑΕ 089931, 
Αναπληρωτής Καθηγητής του οικείου Τμήματος, με τρι-
ετή θητεία από 01.12.2020 έως 30.11.2023.

2. Ότι ως Διευθυντής του Εργαστηρίου «Ερευνών 
Νεοελληνικής Φιλοσοφίας» του Τμήματος Φιλοσοφίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Πέτσιος του Θεολόγου με 
Α.Δ.Τ. ΑΚ 390620, Καθηγητής του οικείου Τμήματος, με 
τριετή θητεία από 01.12.2020 έως 30.11.2023.

3. Ότι ως Διευθυντής του Εργαστηρίου «Πλατωνικών 
και Αριστοτελικών Μελετών» του Τμήματος Φιλοσοφίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
εκλέχθηκε η Ελένη Λεοντσίνη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. 
Χ 103579, Επίκουρη Καθηγήτρια του οικείου Τμήματος, 
με τριετή θητεία από 01.12.2020 έως 30.11.2023.

4. Ότι ως Διευθυντής του Εργαστηρίου «Φιλοσοφι-
κών Ερευνών για τις Επιστήμες, την Τεχνολογία και τον 
Πολιτισμό» του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκλέχθηκε η 
Γκόλφω Μαγγίνη του Ευσταθίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ ΑΟ 343874, 
Καθηγήτρια του οικείου Τμήματος, με τριετή θητεία από 
01.12.2020 έως 30.11.2023.

5. Ότι ως Διευθυντής του Εργαστηρίου «Κοινωνιολο-
γίας και Ιστορίας της Εκπαίδευσης» του Τμήματος Φι-
λοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, εκλέχθηκε ο Χρήστος Ζάγκος του Δημητρί-
ου με Α.Δ.Τ. ΑΚ 070121, Επίκουρος Καθηγητής του οι-
κείου Τμήματος, με τριετή θητεία από 01.12.2020 έως 
30.11.2023.

6. Για τη θέση του Διευθυντή/-ντριας του Εργαστηρί-
ου «Εκπαιδευτικής Έρευνας και Μελέτης της Σχολικής 

Ζωής» δεν κατατέθηκαν υποψηφιότητες διότι τα υπη-
ρετούντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που θα μπορούσαν 
να θέσουν υποψηφιότητα πρόκειται να αφυπηρετήσουν 
προ της τριετίας που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για 
τη θητεία του Διευθυντή.

    Ιωάννινα, 18 Νοεμβρίου 2020

O Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμ. 10861/25.09.2020 
Εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Επεξεργα-

σίας Δεδομένων της Σχολής Θετικών και Τεχνο-

λογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης 

σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 

(Α΄114), όπως ισχύει με τον ν. 4690/2020 (Α΄ 104) 

και τον ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

    Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 87/1973 περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 

Θράκην και εις Κρήτην (Α’ 159), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει με το ν.δ. 114/1974 (Α’ 310) 
και τον ν. 259/1976 (Α’ 25), το π.δ. 296/1973 (Α’ 239) περί 
καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυ-
θέντος Πανεπιστημίου, το π.δ. 103/1983 (Α’ 48) περί δι-
αδικασίας ένταξης καθηγητών, πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ, 
διάρθρωσης σε Σχολές Τμήματα και Τομείς, και προϋπο-
θέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί ιδρύσεως, 
μετονομασίας ακαδημαϊκών μονάδων αυτού.

2. Το π.δ. 654/1976 περί ιδρύσεως της Φυσικομαθη-
ματικής Σχολής εις το Πανεπιστήμιον Κρήτης (Α’ 241), 
το π.δ. 452/1984 περί μετονομασίας της Φυσικομαθη-
ματικής Σχολής (Α’ 162), το π.δ. 209/1999 περί ιδρύσεως 
Τμημάτων στη Σχολή Θετικών Επιστημών (Α’ 179), το 
π.δ. 134/2002 περί μετονομασίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών (Α’  111), το π.δ. 96/2013 για την «Κατάρ-
γηση  - συγχώνευση τμημάτων  - Μετονομασία Σχο-
λής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» (Α’ 133), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 128/2013 (Α’ 195), και 
τις υπ’ αρ. 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και 
10.955/31.07.2013 εκδοθείσες μετ’αυτού διαπιστωτικές 
πράξεις του Πρύτανη (Β’ 1959).

3. Το π.δ. 1082/1980 «Περί ιδρύσεως Τομέων, Εργαστη-
ρίων, Σπουδαστηρίων, Μουσείου και συστάσεως θέσεως 
Διδακτικού Προσωπικού παρά τη Φυσικομαθηματική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης» (Α’ 274).

4. Το π.δ. 174/1990 «Ίδρυση Εργαστηρίων στο Πανε-
πιστήμιο Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους 
κανονισμού» δια του οποίου προβλέπεται η ίδρυση του 
Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδομένων και του Εργα-
στηρίου Πλάσματος Χαμηλής Ενέργειας, μετά από γνώμη 
των Γενικών Συνελεύσεων της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών και του Τμήματος Φυσικής της οικείας Σχολής (Α’ 63).
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5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), ειδικότερα: άρθρο 1 
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης ‐ Νομική μορφή 
των Α.Ε.Ι.» - άρθρο 2 «Ορισμοί», άρθρο 28 «Σύσταση, ορ-
γάνωση και λοιπά θέματα» ΚΕΦ. Ε’ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΑ 
ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ), κυρίως το άρθρο 29 «Διευθυντής Εργαστη-
ρίου και Μουσείου», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων 
Α’ έως Ε’», και το άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις» 
του ιδίου νόμου, όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4690/
2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID‐19 και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. 
(Α’ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συ-
νεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κανονική και οικονομική 
κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104).

7. Τις διατάξεις του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του 
Σχολείου και άλλες διατάξεις», ειδικότερα το άρθρο 115 
«Ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου και Μουσεί-
ου» (Α’ 111) με το οποίο προβλέπεται η διαδικασία εκλο-
γής για την ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου 
και Μουσείου μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

8. Την υπό στοιχεία 77561/Ζ1/22.06.2020 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για 
την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των 
Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονά-
δων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργα-
στηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακα-
δημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β’ 2481) κατά τα οριζόμενα 
στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 96 του ν. 4692/2020.

9. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-
θηκε και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της 
από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊού» (Α’ 42), 
β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID‐19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (Α’ 55)και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιο-
ρισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID‐19» (Α’ 64)» 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 76), όπως ισχύουν, καθώς και τις 
σχετικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι και σήμερα.

11. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.08.2020 
(ΥΟΔΔ 677) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα των δια-
τάξεων της παρ. 3 του άρθρου 70 «Εκλογική διαδικασία» 
του ν. 4692/2020 (Α’ 111) για την εκλογή Πρύτανη και 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
με τετραετή θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2024.

12. Τις διατάξεις της παρ.  9 του άρθρου 9 του 
ν. 3469/2006 (Α’ 131), όπως ισχύει.

13. Το γεγονός ότι έχει λήξει η θητεία του υπηρετού-
ντος Διευθυντή του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδο-
μένων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
9610/14.07.2017 πράξη περί ανάληψης καθηκόντων 
του Διευθυντή του Εργαστηρίου, ως άνω.

14. Την υπό στοιχεία 7185/06.07.2020 (ΑΔΑ: 
9ΜΣΓ469Β7Γ‐5Θ3) προκήρυξη διενέργειας, μέσω ηλε-
κτρονικής ψηφοφορίας εκλογών και ταυτόχρονη πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή των 
υποψηφιοτήτων την οποία απηύθυνε ο Κοσμήτορας της 
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών για την 
ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Επεξεργασίας 
Δεδομένων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επι-
στημών.

15. Την υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας του υπο-
ψηφίου για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου 
Επεξεργασίας Δεδομένων της Σχολής Θετικών και Τε-
χνολογικών Επιστημών, με τριετή θητεία.

16. Τα πρακτικά των εκλογών της 31ης Ιουλίου 2020 
και το σχετικό φάκελο της εκλογικής διαδικασίας του 
αρμόδιου οργάνου διενέργειας των εκλογών ήτοι, του 
επικεφαλής της Ακαδημαϊκής Μονάδας στην οποία 
εντάσσεται και λειτουργεί το Εργαστήριο, τα οποία 
εστάλησαν από τον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστημών στον Πρύτανη του Ιδρύματος 
και από τα οποία προκύπτει το αποτέλεσμα της ψηφο-
φορίας για την εκλογή του υποψηφίου στο αξίωμα του 
Διευθυντή του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδομένων 
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

17. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4485/
2017 (Α’ 114) περί εκδόσεως διαπιστωτικής πράξης εκλο-
γής για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου, ως άνω.

18. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης 
πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, ούτε του τακτικού προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, διαπιστώνουμε:

Ότι η διεξαχθείσα εκλογική διαδικασία της 31ης Ιουλί-
ου 2020 ανέδειξε το μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Επιστήμης Υπολογι-
στών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αντώνιο Σαββίδη του Ανέ-
στη, Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικεί-
μενο «Τεχνολογία Λογισμικού ή/και Γλώσσες Προγραμ-
ματισμού» και με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ‐ Α.Δ.Τ.
[ Ν 621701], ως Διευθυντή του Εργαστηρίου με την ονο-
μασία: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» της 
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
και τα διαλαμβανόμενα στο πρακτικό του αρμόδιου ορ-
γάνου διενέργειας των εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη 
του Διευθυντή του Εργαστηρίου, ως άνω.

Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής (3ετής), και άρ-
χεται στις 01 Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει στις 31 Αυ-
γούστου 2023.

   Ρέθυμνο, 25 Σεπτεμβρίου 2020

O Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αριθμ. 9545 
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3387/04-05-2020 από-

φασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελο-

ποννήσου (ΥΟΔΔ 519) σχετικά με τη συγκρότηση 

διοικητικού συμβουλίου του «Ινστιτούτου Έρευ-

νας Βυζαντινού Πολιτισμού .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 13/2000 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Πελοποννήσου» (Α’ 12).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2002 «Ίδρυση Σχολής και 

Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Α’ 113).
3. Τις διατάξεις του ν. 2083/1992 (Α’  159) και του 

ν. 1268/1982 (Α’ 87).
4. Τ άρθρα 5 και 13 του π.δ. 155/2007 (Α’ 198).
5. Το άρθρο 11 του ν. 3685/2008 (Α’ 148).
6. Την υπ’ αρ. 40 απόφαση της 158ης/18.09.2019 συνε-

δρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(ΑΔΑ: 96ΦΩ469Β7Δ-Σ9Κ).

7. Την υπ’ αρ. 41 απόφαση της 158ης/18.09.2019 συνε-
δρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(ΑΔΑ: Ω812469Β7Δ-ΕΑΤ).

8. Την υπ’ αρ. 25 απόφαση της 169ης/20.03.2020 συνε-
δρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(ΑΔΑ: ΨΟ4Κ469Β7Δ-ΒΙΜ).

9. Την υπ’ αρ. 3887/04-05-2020 απόφαση του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου «Συγκρότηση Διοικητι-
κού Συμβουλίου του “Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πο-
λιτισμού”» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (ΥΟΔΔ 519).

10. Την υπ’ αρ. 36 απόφαση της 180ης/16.10.2020 συ-
νεδρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου (ΑΔΑ: Ω77Ω469Β7Δ-ΕΒΝ), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 3387/04-05-2020 απόφα-
σης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(ΥΟΔΔ 519) με την αντικατάσταση του μέλους Σαββί-
δη Αλέξιου του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. Π 679840, Καθηγητή 
Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολι-
τισμικών Αγαθών από την Κολλυροπούλου Θεώνη του 
Λεωνίδα, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας, 
Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, με 
Α.Δ.Τ. ΑΑ 313946.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 2 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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