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ΠΡΟΣ:-  Το Εθνικό Τυπογραφείο 
               Καποδιστρίου 34 
               Τ.Κ. 10432     
                Αθήνα        
 
 Κοιν.:  - Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων   
               Α. Παπανδρέου 37 
               Τ.Κ. 15180 Μαρούσι  
               Αθήνα     
        
 
ΘΕΜΑ: «∆ηµοσίευση µιας ταυτάριθµης Πρυτανικής Πράξης ορισµού τοµέων ευθύνης και αρµοδιοτήτων 
στους εκλεγέντες Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστηµίου Πατρών 
 
 
Σας αποστέλλουµε ταυτάριθµη Πρυτανική Πράξη ορισµού τοµέων ευθύνης και αρµοδιοτήτων στους 
εκλεγέντες Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστηµίου Πατρών και παρακαλούµε για τη δηµοσίευσή της στο 
Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 
   
 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
 
 
  ΧΡΗΣΤΟΣ Ι.ΜΠΟΥΡΑΣ 
 
 
Κοινοποίηση:  
- Γραµµατεία Πρυτανείας   
- Γενική ∆ιεύθυνση Ακαδηµαϊκών και ∆ιοικητικών Υποθέσεων 
- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών   
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 
 

Έχοντας υπ’ όψη: 
α) Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195): «∆οµή, Λειτουργία, ∆ιασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών 
και ∆ιεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων», όπως ισχύουν. 
β) Τις διατάξεις των άρθρων 12 «Όργανα του Ιδρύµατος», 13 «Σύγκλητος» και 15 «Πρύτανης-
Αντιπρυτάνεις» του ν. 4485/2017 (Α΄ 114): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
Ρυθµίσεις για την Έρευνα και Άλλες ∆ιατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί µε τις διατάξεις του ν. 4589/2019 
(Α΄ 13) και της παρ. 2 του άρθρου 65, καθώς και του άρθρου 128 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).  
γ) Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70): «Συνέργειες Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., Πρόσβαση στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, Πειραµατικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και Λοιπές ∆ιατάξεις».  
δ) Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
ε) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112): «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την Υποχρεωτική ανάρτηση 
Νόµων και πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» και η τροποποίηση αυτού µε το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 
(Α΄ 254). 
στ) Την υπ΄ αριθ. 108176/Ζ1/21.8.2020 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων 
περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήµιο Πατρών, (ΦΕΚ 677/28.8.2020, 
τ. Υ.Ο.∆.∆) 
ζ) Την υπ΄ αρ. 831/28175/1.9.2020 (Α∆Α: ΨΦ34469Β7Θ-24Ο) Πρυτανική πράξη «Συγκρότησης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πατρών». 
η) Την απόφαση της υπ΄αριθ. 174/10.9.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πατρών 
περί έγκρισης ορισµού των τοµέων ευθύνης και ανάθεσης των επιµέρους αρµοδιοτήτων στους τέσσερις 
(4) Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστηµίου Πατρών  
θ) Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισµού.   

Αποφασίζει 
 
Τον ορισµό των παρακάτω τοµέων ευθύνης και των αρµοδιοτήτων στους εκλεγέντες Αντιπρυτάνεις του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, Καθηγητές κ.κ. ∆ιονύσιο Μαντζαβίνο, ∆ηµήτριο Σκούρα, Παναγιώτη 
∆ηµόπουλο και Μάρκο Μαραγκό, επιφυλασσοµένων των διατάξεων της υπ’ αριθ. 2581/1.4.1993 
Πρυτανικής πράξης (ΦΕΚ 530/15.7.1993 τ. Β’), ως ακολούθως: 
  
 Α. Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών και ∆ιεθνών Θεµάτων τον κ. ∆ιονύσιο Μαντζαβίνο, Καθηγητή 

πρώτης βαθµίδας του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, µε αρµοδιότητες 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
Αρµόδια: κ. Κλεοπάτρα Παπαγιάννη 
Τηλ.: 2610 969025 
Τelefax: 2610 996664 
E-mail:syglitos@upatras.gr 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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  Πάτρα  14  Σεπτεµβρίου  2020 
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την ευθύνη και εποπτεία της  διαχείρισης θεµάτων: α) των ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Ακαδηµαϊκών και ∆ιοικητικών Υποθέσεων, πλην της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσιευµάτων και 
Εκδόσεων και ειδικότερα: της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, πλην θεµάτων διοικητικού 
προσωπικού, της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας και των αυτοτελών Τµηµάτων ∆ιεθνών 
Σχέσεων και Επιστασίας και Φύλαξης, β) της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης, του 
αυτοτελούς Τµήµατος Βιβλιοθήκης και Πληροφοριακού υλικού ένταξης και των Βιβλιοθηκών των 
Τµηµάτων του Ιδρύµατος, γ) των ακαδηµαϊκών µονάδων και του ∆ιδασκαλείου Ξένων Γλωσσών, δ) 
του αυτοτελούς Γραφείου Πρωτοκόλλου – ∆ιεκπεραίωσης και Αρχείου, ε) του ΚΕ∆ΙΒΙΜ,  στ) της 
Μονάδας ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.∆Ι.Π) και ζ) του Τµήµατος ∆ιεθνών Αξιολογήσεων και 
Ακαδηµαϊκών Κατατάξεων, ως ακολούθως: 

   
1. Την υπογραφή εγγράφων, που αφορούν σε θέµατα των Καθηγητών και των Λεκτόρων, ΕΕΠ, 

Ε∆ΙΠ, ΕΤΕΠ, Επιστηµονικών Συνεργατών του Ιδρύµατος, καθώς και πράξεων αδειών και λοιπών 
υπηρεσιακών θεµάτων, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία και στον Εσωτερικό Κανονισµό 
του Ιδρύµατος. 

2. Την υπογραφή εγγράφων, που αφορούν σε θέµατα προπτυχιακών, µεταπτυχιακών, 
διδακτορικών και µεταδιδακτορικών σπουδών, καθώς και σε θέµατα προγραµµάτων σπουδών 
δια βίου µάθησης και ξενόγλωσσων προγραµµάτων σπουδών. 

3. Την υπογραφή εγγράφων και συµβάσεων, που αναφέρονται στην πρόσληψη διδασκόντων   µε    
σύµβαση, µετά από πρόταση των αρµοδίων συλλογικών οργάνων. 

4. Την υπογραφή εγγράφων καθώς και συµβάσεων που αναφέρονται την άσκηση επικουρικού 
διδακτικού έργου από µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες, τη χορήγηση 
δανείων, υποτροφιών και βραβείων σε φοιτητές του Ιδρύµατος, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, τον Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος και τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων. 

5. Την υπογραφή εγγράφων, που σχετίζονται µε θέµατα εγγραφών και µετεγγραφών φοιτητών και 
κατατάξεων πτυχιούχων, καθώς και µε θέµατα αλλοδαπών φοιτητών.  

6. Την υπογραφή εγγράφων, που αφορούν σε θέµατα ανταλλαγής φοιτητών και προσωπικού,  στο 
πλαίσιο προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλων ∆ιεθνών, ή Περιφερειακών 
Οργανισµών, ή στο πλαίσιο διµερών συµφωνιών καθώς και τις αντίστοιχες συµφωνίες. 

7. Την υπογραφή εγγράφων που αναφέρονται εν γένει στην αξιολόγηση του Ιδρύµατος, του 
διδακτικού έργου των Τµηµάτων, των Τοµέων, των Υπηρεσιών και ακαδηµαϊκών δοµών και των 
µελών του ∆ιδακτικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 

8. Την υπογραφή εγγράφων, που αναφέρονται στον προγραµµατισµό εκπαιδευτικών Ελεύθερων 
∆ράσεων του Πανεπιστηµίου. 

9. Την υπογραφή εγγράφων, µνηµονίων συνεργασίας και συµφωνιών που αναφέρονται εν γένει στις 
διεθνείς σχέσεις του Πανεπιστηµίου, επιφυλασσοµένων αυτών, που αναφέρονται στην παρακάτω 
Γ.1 περίπτωση. 

10. Την υπογραφή εγγράφων, αιτήσεων, προτάσεων για θέµατα που αφορούν τη Βιβλιοθήκη και 
Υπηρεσία Πληροφόρησης, το αυτοτελές Τµήµα Βιβλιοθήκης και Πληροφοριακού υλικού ένταξης  
και τις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων του Ιδρύµατος, επιφυλασσοµένων αυτών, που αναφέρονται 
στην παρακάτω Γ.2 περίπτωση. 

11. Την υπογραφή εγγράφων, που αναφέρονται στο  Κέντρο ∆ια βίου Μάθησης (ΚΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ) και στο 
Κέντρου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε) , αιτήσεων, προτάσεων συµµετοχής σε 
προκηρυχθησόµενους διαγωνισµούς, για την ανάληψη προγραµµάτων συνεχιζόµενης 
εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης, καθώς και των σχετικών 
συµφωνητικών επιφυλασσοµένων αυτών, που αναφέρονται στις Γ.2 και Γ.3 περιπτώσεις.  

 
Β. Αντιπρύτανη Οικονοµικών και Προγραµµατισµού  τον κ. ∆ηµήτριο Σκούρα, Καθηγητή πρώτης 
βαθµίδας του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών και ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων, µε αρµοδιότητες: 
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α.  την ευθύνη και την εποπτεία διαχείρισης των θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και 
ειδικότερα: 

1. Την υπογραφή εγγράφων, που αφορούν στην κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση και έλεγχο 
του τακτικού προϋπολογισµού, δηµοσίων επενδύσεων και λοιπών πηγών χρηµατοδότησης, 
του ισολογισµού και απολογισµού, προγραµµατισµού, καθώς και των πράξεων έγκρισης 
δαπανών εντός του πλαισίου των πιστώσεων, που αναγράφονται στους παραπάνω 
προϋπολογισµούς.  

2. Την υπογραφή διακηρύξεων δηµοσίων µειοδοτικών διαγωνισµών, για την ανάδειξη αναδόχων 
προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών.  

3. Την υπογραφή συµβάσεων περί εκτέλεσης προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών.  

4. Την υπογραφή πράξεων συγκρότησης επιτροπών διενέργειας µειοδοτικών διαγωνισµών, για 
την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών και πράξεων 
συγκρότησης επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης αυτών.  

5. Την υπογραφή επιταγών ανεξαρτήτως ποσού, µε τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

6. Την υπογραφή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης. 

7. Την υπογραφή µισθοδοτικών καταστάσεων του πάσης φύσεως προσωπικού του Ιδρύµατος, 
υπό την ιδιότητα του διατάκτη των δαπανών µισθοδοσίας. 

8. Την παροχή εξουσιοδότησης σε προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την 
διεκπεραίωση συγκεκριµένων τραπεζικών ή άλλων συναλλαγών µε υπηρεσίες και φορείς του 
∆ηµόσιου Τοµέα.   

β. Την ευθύνη και εποπτεία της διαχείρισης θεµάτων του Τµήµατος Προγραµµατισµού, του Τµήµατος 
∆ιοικητικής Υποστήριξης καθώς και θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Μελετών, 
πλην των θεµάτων αυτής που έχουν σχέση µε αειφόρο ανάπτυξη – πράσινο Πανεπιστήµιο,  της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραµµατισµού & ∆ικτύων. Ειδικότερα: 
1. Την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων, αιτήσεων, προτάσεων των ανωτέρω 

οργανικών µονάδων  
2. Την υπογραφή διακηρύξεων διαγωνισµών, για την ανάδειξη αναδόχων προµηθειών, 

υπηρεσιών και εκτέλεσης τεχνικών έργων και την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων, 
αιτήσεων, προτάσεων που αναφέρονται σε θέµατα προγραµµατισµού, µελετών και δράσεων 
της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Μελετών πλην θεµάτων αειφόρου ανάπτυξης – 
πράσινου Πανεπιστηµίου. 

 

Γ. Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης τον κ. Παναγιώτη ∆ηµόπουλο, Καθηγητή πρώτης 
βαθµίδας του Τµήµατος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστηµών, µε αρµοδιότητες την ευθύνη και 
εποπτεία της διαχείρισης  θεµάτων του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας, των θεµάτων του 
Τµήµατος Συντήρησης Ελεύθερων χώρων της ∆ιεύθυνσης Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων, των 
θεµάτων αειφόρου ανάπτυξης – πράσινου Πανεπιστηµίου της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και 
Μελετών, καθώς και θεµάτων των Μουσείων και λοιπών συναφών δοµών, του Τµήµατος 
Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας και των δράσεων εθελοντισµού. Ειδικότερα: 

1. Την υπογραφή εγγράφων, που αναφέρονται στην εν γένει ερευνητική δραστηριότητα του 
Ιδρύµατος, καθώς και εγγράφων, που αφορούν στην ερευνητική συνεργασία µε ελληνικά ή 
αλλοδαπά Α.Ε.Ι. και την υπογραφή των απαιτούµενων συµβάσεων. 

2. Την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων, αιτήσεων, προτάσεων για την ανάληψη από το 
Πανεπιστήµιο ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών έργων, στο πλαίσιο 
προκηρυσσοµένων προγραµµάτων, συµµετοχής του Πανεπιστηµίου σε προκηρυχθέντες 
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διαγωνισµούς, για την ανάληψη ερευνητικών έργων, την υπογραφή των σχετικών Τ∆Ε/Τ∆Υ, 
καθώς και συµβάσεων, συµβολαίων πληρεξούσιων ή οποιωνδήποτε άλλων απαιτούµενων 
εγγράφων.  

3. Την  υπογραφή συµβάσεων µε τους φορείς χρηµατοδότησης και τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
στο πλαίσιο των έργων και προγραµµάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.,  

4. Την ανάληψη υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Ε.Λ.Κ.Ε. και την 
υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 

5. Την έκδοση αποφάσεων απευθείας ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων. 
6. Την υπογραφή εγγράφων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής, 
7. Την εκπροσώπηση δικαστικώς και εξωδίκως του Ε.Λ.Κ.Ε.  
8. Την άσκηση αρµοδιοτήτων που του εκχωρεί ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτηση των 

σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε.  
9. Την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου ή αίτησης ή πρότασης ή Τ∆Ε/Τ∆Υ, που αναφέρεται σε 

θέµατα Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας και την από αυτό διεκδίκηση σχετικών προγραµµάτων.  
10. Την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων, αιτήσεων, προτάσεων ή Τ∆Ε/Τ∆Υ που αναφέρονται 

σε θέµατα προγραµµατισµού, µελετών και δράσεων σχετικών µε αειφόρο ανάπτυξη και πράσινο 
Πανεπιστήµιο. 

11. Την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων, αιτήσεων, προτάσεων ή Τ∆Ε/Τ∆Υ που αναφέρονται 
σε θέµατα οργάνωσης και συντονισµού δράσεων εθελοντικού χαρακτήρα. 

12. Την υπογραφή διακηρύξεων διαγωνισµών, για την ανάδειξη αναδόχων προµηθειών, υπηρεσιών 
και εκτέλεσης τεχνικών έργων και την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων, αιτήσεων, 
προτάσεων που αναφέρονται σε θέµατα του Τµήµατος συντήρησης ελεύθερων χώρων της 
∆ιεύθυνσης Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων  

13. Την υπογραφή διακηρύξεων διαγωνισµών, για την ανάδειξη αναδόχων προµηθειών, υπηρεσιών 
και εκτέλεσης τεχνικών έργων και την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων, αιτήσεων, 
προτάσεων που αναφέρονται σε θέµατα προγραµµατισµού, µελετών και δράσεων αειφόρου 
ανάπτυξης – πράσινου Πανεπιστηµίου της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Μελετών. 

14. Την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων, αιτήσεων, προτάσεων ή Τ∆Ε/Τ∆Υ που αναφέρονται 
σε θέµατα προγραµµατισµού, µελετών και δράσεων σχετικών µε τα Μουσεία και συναφείς δοµές 
του Πανεπιστηµίου 
 

∆.  Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριµνας τον κ. Μάρκο Μαραγκό, Καθηγητή πρώτης βαθµίδας του 
Τµήµατος Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας, µε αρµοδιότητες την ευθύνη και την εποπτεία 
διαχείρισης των θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Φοιτητικής Μέριµνας, του Συνεδριακού και Πολιτιστικού 
Κέντρου, του Πανεπιστηµιακού Γυµναστηρίου, του Ραδιοφωνικού Σταθµού, και ειδικότερα: 

1. Την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων που αναφέρονται σε θέµατα φοιτητικής µέριµνας και 
παροχών φοιτητών. 

2. Την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων που αναφέρονται σε θέµατα σίτισης, στέγασης και 
µετακίνησης των φοιτητών. 

3. Την υπογραφή, µε τον Αντιπρύτανη Οικονοµικών και Προγραµµατισµού, συµβάσεων που 
αναφέρονται σε θέµατα σίτισης, στέγασης και µετακίνησης των φοιτητών. 

4. Την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων που αναφέρονται σε θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και 
ασφάλεια. 

5. Την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων που αναφέρονται σε θέµατα του Συνεδριακού και 
Πολιτιστικού Κέντρου, του Πανεπιστηµιακού Γυµναστηρίου και του Ραδιοφωνικού Σταθµού του 
Ιδρύµατος. 

6. Την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων που αναφέρονται σε θέµατα πρόνοιας και εκδηλώσεων 
των φοιτητών.  



Σελίδα 6 από 6 
 

Ε.  Με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2 του άρθρου 71 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α’ 111), σε περίπτωση 
που ο Πρύτανης ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται κατά σειρά από τον Αντιπρύτανη 
Ακαδηµαϊκών και ∆ιεθνών Θεµάτων, Καθηγητή κ. ∆ιονύσιο Μαντζαβίνο, τον Αντιπρύτανη 
Οικονοµικών και Προγραµµατισµού, Καθηγητή κ.  ∆ηµήτριο Σκούρα, τον Αντιπρύτανη Έρευνας και 
Ανάπτυξης, Καθηγητή κ. Παναγιώτη ∆ηµόπουλο και τον Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριµνας, 
Καθηγητή κ. Μάρκο Μαραγκό και σε περίπτωση που οι Αντιπρυτάνεις ελλείπουν, απουσιάζουν ή 
κωλύονται, για οποιοδήποτε λόγο, τις παραπάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες ασκεί ο Πρύτανης.  

 
ΣΤ. Οι λοιπές αρµοδιότητες που δεν αναφέρονται ασκούνται από τον Πρύτανη. 
 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της και έως 31-08-2024. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
        
                                                                                     Πάτρα, 14 Σεπτεµβρίου 2020  
 
            
 
                                                                                                   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
 
 

            ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ    
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