
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 Αριθμ. 144 
Σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για 

τη διενέργεια προγραμματισμένου τακτικού δια-

χειριστικού ελέγχου στον «ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙ-

ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)» .

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου 

για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του 
κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις», 
(Α΄ 210), όπως ισχύει, και ιδίως το εδάφιο α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 13 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14, όπως 
η τελευταία αυτή τροποποιήθηκε με τον ν. 4484/2017, 
άρθρο 42.

2. Την περ. ιδ΄ του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 143).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

4. Την υπό στοιχεία 2/42159/ΔΥΕΠ/25-04-2013 κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δη-
μοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Β’ 1083).

5. Την υπό στοιχεία 2/40366/ΔΥΕΠ/19-04-2013 απόφα-
σης του Υπουργού Οικονομικών («Έγκριση Κανονισμού 
Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών 
Ελέγχων (ΓΔΔΕ) (παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3492/2006)» 
(Β’ 1075).

6. Την υπό στοιχεία 2/40371/ΔΥΕΠ/19-04-2013 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων 
(Γ.Δ.Δ.Ε.)» (Β’ 1075).

7. Την υπό στοιχεία 36867 ΕΞ 2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονισμού Διε-
νέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε)» (Β’ 1519).

8. Την υπ’ αρ. 2/95230/0004/24-10-2013 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώ-
ου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. 
(ν.  4151/2013), 2) Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου 
Εμπειρογνωμόνων (ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονο-
μικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013)» 
(Β’ 2730), όπως ισχύει.

9. Το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Συντονισμού 
Ελέγχων (ΕΣΕΛ) πρόγραμμα ελέγχων της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για την ελεγκτική πε-
ρίοδο 01-07-2020 έως 30-06-2021 (απόφαση της υπ’ αρ. 
91/30-06- 2020 Συνεδρίασης της ΕΣΕΛ).

10. Την υπό στοιχεία 76107 ΕΞ 2020-17/7/2020 απόφα-
ση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Συντονισμού Ελέγχων περί κατανομής στη Ζ’ ΔΥΕΕ, 
προγραμματισμένου τακτικού διαχειριστικού ελέγχου 
στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής 
(Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), κατά την ελεγκτική περίοδο από 01.07.2020 
έως και 30.06.2021».

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις 
του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους (2020), Ειδικός Φορέας 1023-204-0000000 και 
Λογαριασμός 2.1.2.02.07.001, για την ελεγκτική αποζη-
μίωση υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(ν. 4613/2019, άρθρο 22), καθώς και την υπό στοιχεία 
62145 ΕΞ 2020-19/06/2020 σχετική απόφαση δέσμευσης 
πίστωσης (ΑΔΑ: Ω6Ω3Η-ΥΝΓ), αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε και συγκροτούμε ελεγκτική ομάδα για 
τη διενέργεια προγραμματισμένου τακτικού διαχειριστι-
κού ελέγχου στο φορέα «ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΣΥΝ-
ΔΕΣΜΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
α. Εμμανουήλ Γρατσίας του Δημητρίου, με Αριθμό 

Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ΑΕ 575732, υπάλληλος της Ζ’ 
Δ.Υ.Ε.Ε., κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών, ως συντονιστής.

β. Ανδρονίκη Πατηνιώτη του Νικολάου, με Αριθμό 
Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ΑΕ 546740, υπάλληλος της Ζ’ 
Δ.Υ.Ε.Ε., κλάδου ΤΕ/Δημοσιονομικών, ως μέλος.

γ. Ευτέρπη-Ζωή Αγγελακοπούλου του Χρήστου, με 
Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ΑΙ 079149, υπάλληλος 
της Ζ’ Δ.Υ.Ε.Ε., κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην έδρα του φορέα 
(Αθήνα) ή όπου αλλού απαιτηθεί από 21-9-2020 έως 
28-9-2020.

4. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί η 
επάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του 
Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και να ελεγχθεί η χρηστή διαχείριση του προ-
ϋπολογισμού του για την οικονομική χρήση έτους 2019.

5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί προσω-
ρινή έκθεση ελέγχου, που θα υποβληθεί σε φυσική και 
ηλεκτρονική μορφή στη Ζ’ Δ.Υ.Ε.Ε., το αργότερο εντός 
μηνός από την περαίωση του ελέγχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Αυγούστου 2020

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

    Αριθμ. 613 
Σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για 

τη διενέργεια ελέγχου στο φορέα «Δήμο Σπάρτης». 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου 

για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του 
κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄210), όπως ισχύει, και ιδίως το εδάφιο α΄ της παρ. 1  
του άρθρου 13 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14, όπως 
η τελευταία αυτή τροποποιήθηκε με τον ν. 4484/2017, 
άρθρο 42.

2. Την περ. ιδ΄ του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄143).

3. Την υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός 
και εκτός επικράτειας» του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
(Α΄ 94).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄181).

5. Την υπό στοιχεία 2/42159/ΔΥΕΠ/25.04.2013 κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Καθορισμός Φορέων του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δη-
μοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικο-
νομικών», (Β’ 1083).

6. Την υπό στοιχεία 2/40366/ΔΥΕΠ/19-4-2013 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημο-
σιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) (παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν. 3492/2006)» (Β΄ 1075).

7. Την υπό στοιχεία 2/40371/ΔΥΕΠ/19-4-2013 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων 
(ΓΔΕΕ)» (Β΄1075).

8. Την υπό στοιχεία οικ.36867ΕΞ2020/08.04.2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Έγκριση Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευ-
νών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων 
(ΓΔΔΕ)»(Β΄ 1519).

9. Την υπ’ αρ. 2/95230/0004/24-10-2013 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώ-
ου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. 
(ν. 4151/2013), 2) Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπει-
ρογνωμόνων (ν. 4151/2013), 3) Θητεία Δημοσιονομι-
κών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013)» 
(Β΄ 2730), όπως ισχύει.

10. Το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Συντονισμού 
Ελέγχων (ΕΣΕΛ) πρόγραμμα ελέγχων της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για την ελεγκτική πε-
ρίοδο από 1-7-2020 έως 30-6-2021 (απόφαση της υπ’ αρ. 
91/30-6-2020 Συνεδρίασης της ΕΣΕΛ).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του 
τακτικού κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020, Ειδικός Φορέας 1023-204-0313300 και Λογαρια-
σμοί 2.4.2.04.03.001 («Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης 
προσωπικού»), 2.4.2.04.04.001 («Έξοδα κίνησης προσω-
πικού»), για τη μετακίνηση υπαλλήλων του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους, καθώς και τις υπ’ αρ. 60210/2020 
και 60211/2020 σχετικές αποφάσεις δέσμευσης πίστω-
σης αντίστοιχα(ΑΔΑ: Ψ9ΔΦΗ-Ο4Α, ΩΕ74Η-ΛΣΨ).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις 
του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2020, Ειδικός Φορέας 1023-204-0313300 και Λο-
γαριασμός 2.1.2.02.07.001, για την ελεγκτική αποζη-
μίωση υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους (ν. 4613/2019, άρθρο 22), καθώς και την υπ’ αρ. 
56220/2020 σχετική απόφαση δέσμευσης πίστωσης 
(ΑΔΑ: ΨΚΚΗΗ-ΖΝ3), αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε και συγκροτούμε ελεγκτική ομάδα για 
τη διενέργεια προγραμματισμένου τακτικού διαχειριστι-
κού ελέγχου στο φορέα «Δήμο Σπάρτης».

2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
α. Παυλάκος Κωνσταντίνος του Θεόφιλου, με Α.Δ.Τ 

ΑΟ 475825, υπάλληλος της Δ.Υ.Ε.Ε στο Νομό Λακωνίας, 
κλάδου Π.Ε/Δημοσιονομικών, ως συντονιστής.

β. Λαμπροπούλου Δήμητρα του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ ΑΕ 
254417, υπάλληλος της Δ.Υ.Ε.Ε στο Νομό Αρκαδίας, κλά-
δου Π.Ε/Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, ως μέλος.
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γ. Βασιλείου Γεώργιος του Νικολάου, με Α.Δ.Τ ΑΕ 
251432, υπάλληλος της Δ.Υ.Ε.Ε στο Νομό Αρκαδίας , 
κλάδου Τ.Ε/Δημοσιονομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην έδρα του φορέα στη 
Σπάρτη ή όπου αλλού απαιτηθεί, από 7/12/2020 έως 
11/12/2020.

4. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί: 
α) η επάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 
του φορέα και β) να ελεγχθεί η διαχείριση του προϋ-
πολογισμού του για την οικονομική χρήση έτους 2019.

5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση 
ελέγχου, που θα υποβληθεί, σε φυσική και ηλεκτρονική 
μορφή, στη Δ.Υ.Ε.Ε στο Νομό Λακωνίας, το αργότερο 
εντός μηνός από την περαίωση του ελέγχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Σπάρτη, 17 Αυγούστου 2020

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

2     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αριθμ. 108182/Ζ1 
Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσ-

σάρων Αντιπρυτάνεων στο Χαροκόπειο Πανε-

πιστήμιο. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Των άρθρων 65 έως 70 του ν. 4692/2020 «Αναβάθ-

μιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133).

γ) Της υπό στοιχεία 77561/Ζ1/19-06-2020 κοινής από-
φασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
του Υπουργού Επικρατείας (ΑΔΑ: 9ΕΒΩ46ΜΤΛΗ-ΡΒΕ) 
«Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδει-
ξη 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 ακαδημαϊ-
κών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 2481).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121).

4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

6. Την υπ’ αρ. 86999/16-06-2020 (ΑΔΑ: 96ΓΦ4691ΒΣ-
ΠΡΝ) προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρυτανικών 
Αρχών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Χαροκό-
πειου Πανεπιστημίου.

7. Το υπ’  αρ. 87272/21059/30-06-2020 έγγραφο 
που αφορά στην απόφαση ορισμού της Συγκλήτου 
του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 399/
30-06-2020), των τακτικών και αναπληρωματικών με-
λών της Κεντρικής Εφορευτικής, για την διεξαγωγή των 
εκλογών και την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών του 
Ιδρύματος.

8. Tο υπ’ αρ. 2/15-07-2020 Πρακτικό Εκλογής της Κε-
ντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

9. Το υπ’  αρ. 87744/20-07-2020 έγγραφο του Ανα-
πληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, 
Φοιτητικής Μέριμνας και Διοίκησης του Χαροκόπειου 
Πανεπιστημίου.

10. Την υπό στοιχεία 104167/Β1/06-08-2020 εισήγηση 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει, 
από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), σύμ-
φωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως αναφέρεται στο 
από 31-07-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του Τμ. Π/Υ και Εκκαθάρισης Δαπανών και Αποδοχών του 
Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, για το τρέχον οικονομικό 
έτος και για το χρονικό διάστημα από 01-09-2020 έως 
31-12-2020, ύψους 840€ (1 επιπλέον Αντιπρύτανης Χ 
210,00€ έξοδα παράστασης μηνιαίως Χ 4 μήνες = 840 
€), καθώς η σχετική δαπάνη για τις υπάρχουσες θέσεις 
του Πρύτανη και των 3 Αντιπρυτάνεων καλύπτεται ήδη 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. Για κάθε επόμενο έτος η συνολική 
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 13.080,00€ και αναλύε-
ται ως εξής: α)1 Πρύτανης Χ 3.000€ έξοδα παράστασης 
(250,00€ μηνιαίως Χ 12 μήνες) και β) 4 Αντιπρυτάνεις Χ 
2.520,00€ έξοδα παράστασης (210,00€ μηνιαίως Χ 12 
μήνες). Για το σκοπό αυτό έχει πραγματοποιηθεί η υπό 
στοιχεία 201644/Β3/19-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΣΟ46ΜΤΛΗ-
Ψ0Ρ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους ενός εκα-
τομμυρίου είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (1.022.000,00€) 
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΕΦ 1019-905-0000000, ΑΛΕ 2120108005) 
οικονομικού έτους 2020 για την καταβολή εξόδων πα-
ράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π. - Α.Ε.Ι., 
εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ. της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, διαπιστώνουμε:

α) Την εκλογή ως Πρύτανη του Χαροκόπειου Πανε-
πιστημίου, της Μαρίας Νικολαΐδη του Παύλου, με ΑΔΤ 
Μ 310970, Καθηγήτριας του Τμήματος Πληροφορικής 
και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του 
Ιδρύματος, με θητεία από 01-09-2020 έως 31-08-2024.

β) Την εκλογή των κάτωθι Καθηγητών, ως Αντιπρυτά-
νεων του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, με την ίδια ως 
άνω θητεία:
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i. Κωνσταντίνου Αμπελιώτη του Γεωργίου, με ΑΔΤ Χ 
645332, Καθηγητή του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας 
και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας 
και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Ιδρύματος.

ii. Γεωργίου Δεδούση του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΟ 006709, 
Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας - 
Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής 
του Ιδρύματος.

iii. Γεωργίου Μαλινδρέτου του Παύλου, με ΑΔΤ ΑΒ 
520734, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οικια-
κής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλο-
ντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του 
Ιδρύματος.

iv. Χρίστου Χαλκιά του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΚ 717191, 
Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περι-
βάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομι-
κών του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

    Αριθμ. 108176/Z1 
Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσά-
ρων Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Των άρθρων 65 έως 70 του ν. 4692/2020 «Αναβάθ-

μιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133).

γ. Της υπό στοιχεία 77561/Ζ1/19-06-2020 κοινής από-
φασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντι-
πρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακα-
δημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών 
Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν 
στα πλαίσια ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι» (Β΄ 2481).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α΄ 119).

3. Το π.δ. 83/2019»Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυ-
πουργών (Α’ 121).

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

5. Το πδ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31) όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

6. Την υπ’  αρ. 531/19938/23-06-2020 (ΑΔΑ: 6Α8Φ
469Β7Θ-63Φ) προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

7. Το υπ’  αρ. 587/21059/01-07-2020 έγγραφο της 
Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών που αφορά την 
απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος (συνεδρίαση 
170/01-07-2020 ) για τον ορισμό των τακτικών και ανα-
πληρωματικών μελών της Κεντρικής Εφορευτικής Επι-
τροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών και την ανάδειξη 
των Πρυτανικών Αρχών.

8 .Το υπ’ αρ. 24109/22-07-2020 πρακτικό εκλογής της 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

9. Την υπό στοιχεία 104166/Β1/06-08-2020 εισήγηση 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύ-
ει, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), 
σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως αναφέρεται στο 
υπ’ αρ. 4816/25655/3-8-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, 
για το τρέχον οικονομικό έτος και για το χρονικό διά-
στημα από 01-09-2020 έως 31-12-2020, ύψους 840€ 
(1 επιπλέον Αντιπρύτανης Χ 210,00€ έξοδα παράστασης 
μηνιαίως Χ 4 μήνες 840,00 €), καθώς η σχετική δαπάνη 
για τις υπάρχουσες θέσεις του Πρύτανη και των 3 Αντι-
πρυτάνεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώ-
σεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. Για κάθε 
επόμενο έτος η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 
των 13.080,00€ και αναλύεται ως εξής: α)1 Πρύτανης Χ 
3.000€ έξοδα παράστασης (250,00€ μηνιαίως Χ 12 μήνες) 
και β) 4 Αντιπρυτάνεις Χ 2.520,00€ έξοδα παράστασης 
(210,00€ μηνιαίως Χ 12 μήνες). Για το σκοπό αυτό έχει 
πραγματοποιηθεί η υπό στοιχεία 201644/Β3/19-12-2019 
(ΑΔΑ: ΩΙΣΟ46ΜΤΛΗ-Ψ0Ρ) απόφαση δέσμευσης πίστω-
σης ύψους ενός εκατομμυρίου είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ 
(1.022.000,00€) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολο-
γισμού εξόδων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΕΦ 1019-905-0000000, ΑΛΕ 
2120108005) οικονομικού έτους 2020 για την καταβολή 
εξόδων παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π. - 
Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ. της Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης, διαπιστώνουμε:

α) Την εκλογή ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, 
του Χρήστου Μπούρα του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΙ 205850, Κα-
θηγητή του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολο-
γιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Ιδρύματος, με θητεία από 01-09-2020 έως 31-08-2024.

β) Την εκλογή των κάτωθι Καθηγητών, ως Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστήμιου Πατρών, με την ίδια ως άνω 
θητεία:

i. Παναγιώτη Δημόπουλου του Διονυσίου, με ΑΔΤ ΑΕ 
036741, Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Ιδρύματος.

ii. Διονυσίου Μαντζαβίνου του Σπυρίδωνα, με ΑΔΤ ΑΒ 
992773, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Ιδρύματος.

iii. Μάρκου Μαραγκού του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΙ 
751363, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος.
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iv. Δημήτριου Σκούρα του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΝ 
251761, Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

    Αριθμ. 108159/Ζ1 
Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσ-

σάρων Αντιπρυτάνεων στο Οικονομικό Πανεπι-

στήμιο Αθηνών. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Των άρθρων 65 έως 70 του ν. 4692/2020 «Αναβάθ-

μιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133).

γ) Της υπό στοιχεία 77561/Ζ1/19-06-2020 κοινής από-
φασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντι-
πρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακα-
δημαϊκών 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).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121).

4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

6. Την υπ’ αρ. 3527/24-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΑ8Α469Β4Μ-
40Β) προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη 
και Αντιπρυτάνεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

7. Το από 07-07-2020 έγγραφο του Πρύτανη του Οι-
κονομκού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ: 63ΓΑ469Β4Μ-
ΥΨΞ), που αφορά στην απόφαση της Συγκλήτου του 
Ιδρύματος (συνεδρίαση 11/07-07-2020), για τον ορισμό 
των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Κεντρι-
κής Εφορευτικής Επιτροπής, για την διεξαγωγή των εκλο-
γών και την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών.

8. Tο υπ’ αρ. 4382/24-07-2020 Πρακτικό Εκλογής της 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

9. Την υπό στοιχεία 104561/Β1/07-08-2020 εισήγηση 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύ-
ει, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), 
σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση 
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως αναφέρεται 
στο από 07-08-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου της Διεύθυνσης Οικονομικού, Τμ. Μισθοδοσίας, 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το τρέ-
χον οικονομικό έτος και για το χρονικό διάστημα από 
01-09-2020 έως 31-12- 2020, ύψους 1049,40€ (1 επιπλέον 
Αντιπρύτανης Χ 210,00€ έξοδα παράστασης μηνιαίως 
Χ 4 μήνες = 840 € + 209,40€ εργοδοτικές εισφορές = 
1049,40€), καθώς η σχετική δαπάνη για τις υπάρχουσες 
θέσεις του Πρύτανη και των 3 Αντιπρυτάνεων καλύπτε-
ται ήδη από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Για για κάθε επόμενο έτος 
η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.915,74€ 
και αναλύεται ως εξής: α)1 Πρύτανης Χ 3.000€ έξοδα 
παράστασης (250,00€ μηνιαίως Χ 12 μήνες) = 3000€, β)4 
Αντιπρυτάνεις Χ 2.520,00€ έξοδα παράστασης (210,00€ 
μηνιαίως Χ 12 μήνες) = 10080€ και γ) Εργοδοτικές Εισφο-
ρές για Πρύτανη και 4 Αντιπρυτάνεις ετησίως = 2835,74€. 
Για το σκοπό αυτό έχει πραγματοποιηθεί η υπό στοιχεία 
201644/Β3/19-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΣΟ46ΜΤΛΗ-Ψ0Ρ) από-
φαση δέσμευσης πίστωσης ύψους ενός εκατομμυρίου 
είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (1.022.000,00€) σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
(ΕΦ 1019- 905-0000000, ΑΛΕ 2120108005) οικονομικού 
έτους 2020 «για την καταβολή εξόδων παράστασης ει-
δικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π. - Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού 
προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ. της Ανώτατης Εκπαίδευσης», 
διαπιστώνουμε:

α) Την εκλογή ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, του Δημητρίου Μπουραντώνη του 
Χαραλάμπους, με ΑΔΤ ΑΕ 119328, Καθηγητή του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιδρύματος, με 
θητεία από 01-09-2020 έως 31-08-2024.

β) Την εκλογή των κάτωθι Καθηγητών, ως Αντιπρυτά-
νεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την 
ίδια ως άνω θητεία:

i. Βασιλείου Βασδέκη του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΝ 531436, 
Καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστη-
μών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Ιδρύματος.

ii. Κωνσταντίνου Δράκου του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΚ 
528686, Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Ιδρύματος.

iii. Βασιλείου Παπαδάκη του Μιχαήλ, με ΑΔΤ Ρ 501141, 
Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Ιδρύματος.

iv. Γεωργίου Λεκάκου του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΝ 
128115, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοικη-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ3158 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 677/28.08.2020

τικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

   Αριθμ. 108169/Ζ1 
Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσ-

σάρων Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρή-

της. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Των άρθρων 65 έως 70 του ν. 4692/2020 «Αναβάθ-

μιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133).

γ) Της υπό στοιχεία 77561/Ζ1/19-06-2020 κοινής από-
φασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντι-
πρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακα-
δημαϊκών 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).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών Υφυ-
πουργών» (Α΄121).

4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

6. Την υπ’ αρ. 6462/24-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΤΜ469Β7Γ-
9ΔΚ) προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Πρυτα-
νικών Αρχών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

7. Τα από 02-07-2020 και 03-07-2020 έγγραφα του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που αφορούν στις 
αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύματος, για τον ορισμό 
των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Κεντρι-
κής Εφορευτικής, για την διεξαγωγή των εκλογών και την 
ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών (ΑΔΑ: Ω60Κ469Β7Γ-
6ΒΦ και συνεδρίαση 436/02-07-2020) και την ανασυ-
γκρότησή της (ΑΔΑ: ΩΣΙΝ469Β7Γ-8ΝΠ και συνεδρίαση 
437/03-07-2020) αντιστοίχως.

8. Tο υπ’ αρ. 8485/29-07-2020 έγγραφο του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Κρήτης με τα αποτελέσματα των 
εκλογών της 20/07-2020 και το Πρακτικό Εκλογής της 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

9. Την υπό στοιχεία 104565 /Β1/07-08-2020 εισήγηση 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύ-
ει, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), 
σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως αναφέρεται στα 
από 06-08-2020 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, Τμ. 
Μισθοδοσίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το τρέ-
χον οικονομικό έτος και για το χρονικό διάστημα από 
01-09-2020 έως 31-12-2020, ύψους 2035,00€ (2 επιπλέον 
Αντιπρύτανεις Χ 210,00€ έξοδα παράστασης μηνιαίως 
Χ 4 μήνες = 1680 € + 355,00€ εργοδοτικές εισφορές = 
2035,00€), καθώς η σχετική δαπάνη για τις υπάρχουσες 
θέσεις του Πρύτανη και των 2 Αντιπρυτάνεων καλύπτε-
ται ήδη από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. Για κάθε επόμενο έτος 
η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.843,96€ 
και αναλύεται ως εξής: α)1 Πρύτανης Χ 3.000€ έξοδα 
παράστασης (250,00€ μηνιαίως Χ 12 μήνες) = 3000€, 
β) 4 Αντιπρυτάνεις Χ 2.520,00€ έξοδα παράστασης 
(210,00€ μηνιαίως Χ 12 μήνες) = 10.080€ και γ) Εργο-
δοτικές Εισφορές για Πρύτανη και 4 Αντιπρυτάνεις σε 
ετήσια βάση = 2763,96€. Για το σκοπό αυτό έχει πραγμα-
τοποιηθεί η υπό στοιχεία 201644/Β3/19-12-2019 (ΑΔΑ: 
ΩΙΣΟ46ΜΤΛΗ-Ψ0Ρ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης 
ύψους ενός εκατομμυρίου είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ 
(1.022.000,00€) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολο-
γισμού εξόδων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΕΦ 1019-905-0000000, ΑΛΕ 
2120108005) οικονομικού έτους 2020 «για την καταβολή 
εξόδων παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π. - 
Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ. της Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης», διαπιστώνουμε:

α) Την εκλογή ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρή-
της, του Γεωργίου Κοντάκη του Μιχαήλ, με ΑΔΤ ΑΒ 
955581, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Ιατρικής 
Σχολής του Ιδρύματος, με θητεία από 01-09-2020 έως 
31-08-2024.

β) Την εκλογή των κάτωθι Καθηγητών, ως Αντιπρυ-
τάνεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, με την ίδια ως άνω 
θητεία:

i. Γεωργίου Κοσιώρη του Θεοδώρου, με ΑΔΤ ΑΕ 039457, 
Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμέ-
νων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών του Ιδρύματος.

ii. Δημητρίου Μυλωνάκη του Μιχαήλ, με ΑΔΤ ΑΝ 
058349, Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ιδρύματος.

iii. Μιχαήλ Παυλίδη του Αντωνίου, με ΑΔΤ ΑΙ 442719, 
Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών 
και Τεχνολογικών Επιστημών του Ιδρύματος.

iv. Κωνσταντίνου Σπανουδάκη του Λεωνίδα, με ΑΔΤ 
ΑΒ 187387, Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

   Αριθμ. 108151/Z1 
Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσ-

σάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Των άρθρων 65 έως 70 του ν. 4692/2020 «Αναβάθ-

μιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄133).

γ. Της υπό στοιχεία 77561/Ζ1/19-06-2020 κοινής από-
φασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντι-
πρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακα-
δημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών 
Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν 
στα πλαίσια ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι». (Β΄ 2481).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α΄ 119).

3. Το π.δ. 83/2019»Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυ-
πουργών (Α’ 121).

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

5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

6. Την υπ’ αρ. 2910/24-06-2020 προκήρυξη εκλογών 
για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών του Ιονίου Πανε-
πιστημίου και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

7. Το υπ’ αρ. 3696/21059/24-07-2020 έγγραφο του 
Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου που αφορά την 
απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος (συνεδρίαση 
21/02-07-2020) για τον ορισμό των τακτικών και ανα-
πληρωματικών μελών της Κεντρικής Εφορευτικής Επι-
τροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών και την ανάδειξη 
των Πρυτανικών Αρχών.

8 .Το υπ’ αρ. 3623/21-07-2020 πρακτικό εκλογής της 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

9. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/371/102968/Β1/31-7-2020 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως 
ισχύει, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), 
σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως αναφέρεται στο 
από 30-07-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Ιονίου 
Πανεπιστημίου, για το τρέχον οικονομικό έτος και για 
το χρονικό διάστημα από 01-09-2020 έως 31-12-2020, 
ύψους 840€ (1 επιπλέον Αντιπρύτανης Χ 210,00€ έξοδα 
παράστασης Χ 4 μήνες 840,00 €), καθώς η σχετική δα-
πάνη για τις υπάρχουσες θέσεις του Πρύτανη και των 
3 Αντιπρυτάνεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
Για κάθε επόμενο έτος η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο 
ποσό των 13.080,00€ και αναλύεται ως εξής: α)1 Πρύ-
τανης Χ 3.000€ έξοδα παράστασης (250,00€ μηνιαίως 
Χ 12 μήνες) και β) 4 Αντιπρυτάνεις Χ 2.520,00€ έξοδα 
παράστασης (210,00€ μηνιαίως Χ 12 μήνες). Για το σκο-
πό αυτό έχει πραγματοποιηθεί η υπό στοιχεία 201644/
Β3/19-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΣΟ46ΜΤΛΗ-Ψ0Ρ) απόφαση δέ-
σμευσης πίστωσης ύψους ενός εκατομμυρίου είκοσι δύο 
χιλιάδων ευρώ (1.022.000,00€) σε βάρος της πίστωσης 
του προϋπολογισμού εξόδων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΕΦ 1019-905-
0000000, ΑΛΕ 2120108005) οικονομικού έτους 2020 για 
την καταβολή εξόδων παράστασης ειδικού μισθολογίου 
μελών Δ.Ε.Π. - Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. 
κ.λπ. της Ανώτατης Εκπαίδευσης, διαπιστώνουμε:

α) Την εκλογή ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστήμιου, 
του Ανδρέα Φλώρου του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΟ 378777, 
Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της 
Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του 
Ιδρύματος, με θητεία από 01-09-2020 έως 31-08-2024.

β) Την εκλογή των κάτωθι Καθηγητών και Καθηγητρι-
ών, ως Αντιπρυτάνεων του Ιονίου Πανεπιστήμιου, με την 
ίδια ως άνω θητεία:

i. Ηλία Γιαρένη του Αθανασίου, με ΑΔΤ ΑΙ 523061, Ανα-
πληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής 
Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιδρύματος.

ii. Ευστάθιου Μακρή του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΖ 755412, 
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπου-
δών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τε-
χνών του Ιδρύματος.

iii. Χριστίνας Μπάνου του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΙ 825902, 
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Αρχειονο-
μίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής 
Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του 
Ιδρύματος.

iv. Χριστίνας Μπενέκη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΝ 
097476, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος 
Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 
Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2020

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  
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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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