
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου  2014  

Αριθμ. Πρωτ.: 7862 

        
Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους 

Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ Α’ 31)  «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου 

Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει, 

 Την με αριθμ.Φ.129.61/42/26498/Β2 (ΦΕΚ 82/28.02.2013, τ. Υ.Ε.Θ, κλπ) διαπιστωτική 

πράξη του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με 

την οποία συγκροτήθηκε το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  

 Tην υπ’ αρ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ-

ΖΚΒ) η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ,    

 Την υπ’ αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει», 

 Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 17 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195A΄/06.09.2011) «Δομή, 

λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», 

 Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 Την απόφαση του Συμβουλίου στη συνεδρίαση με αριθμό 22/08.09.2014 θέμα 3.2 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη», μετά από τη με 

αριθμ.πρωτ. 7778/05.09.2014 απόφαση - εισήγηση του Πρύτανη Καθηγητή 

Στέφανου Γκρίτζαλη, σχετικά με το θέμα,   

 Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α’), 

 Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του 

Κρατικού Προϋπολογισμού (άρθρο 90 του ΠΔ 63/ 2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»),  

 

Καθώς και μετά από συζήτηση,  
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Αποφασίζει, 

 

Και εγκρίνει, τον ορισμό των Αναπληρωτών Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατά 

σειρά, ως ακολούθως: 

 

α. Την Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αμαλία 

Πολυδωροπούλου του Χρήστου, με Α.Δ.Τ.: Τ126128, ως Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, 

Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών. 

 

β. Την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας Αλεξάνδρα Μπούνια του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: Φ147518, ως 

Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας. 

 

γ. Τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Σπυρίδωνα 

Συρόπουλο του Δανιήλ, με Α.Δ.Τ.: Μ937778, ως Αναπληρωτή Πρύτανη Διεθνών 

Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων. 

 

1. Ο Πρύτανης ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από την 

κείμενη νομοθεσία και όσες ακόμη περιλαμβάνονται στον Οργανισμό και τον 

Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. 

 

2.  Αναθέτει στην Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού 

Προγραμματισμού και Υποδομών Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α.  την ανάπτυξη νέων και αναβάθμιση υπαρχουσών ερευνητικών 

συνεργασιών με ελληνικά Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, 

με Ερευνητικούς και άλλους Φορείς 

β.  την Προεδρία της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 4 του π.δ. 432/1981 και του άρθρου 4 της ΚΥΑ Β1/819/20.12.1988 (ΦΕΚ 

920/1988 τ.Β), όπως αντικαταστάθηκε από την ΚΑ 679/1996 (ΦΕΚ 826 τ.Β΄) και 

ισχύει σήμερα και στο πλαίσιο αυτό: i) την επίβλεψη των πάσης φύσεως 

έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΕ, ii) την υπογραφή συμβάσεων και σχετικών με 

αυτές εγγράφων, iii) την εποπτεία επί θεμάτων χρηματοδότησης και την 

αναζήτηση νέων χρηματοδοτικών πόρων, iv) την ενίσχυση της ερευνητικής 

δραστηριότητας από ιδίους πόρους, v) τη μέριμνα για τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας 

γ. τη διαχείριση ως δευτερεύουσα διατάκτης των οικονομικών πόρων του 

Πανεπιστημίου που προέρχονται από την κρατική επιχορήγηση και δεν 

εμπίπτουν στη διαχείριση της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης 

Περιουσίας του Πανεπιστημίου  

δ. την υπογραφή: i) των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και την υπογραφή 

ως εκκαθαρίστρια των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών του 

Πανεπιστημίου που πραγματοποιούνται από πόρους που διατίθενται προς 

άμεση χρήση των Υπηρεσιών του Ιδρύματος, ii) των Αποφάσεων Ανάληψης 

Υποχρέωσης – ανεξαρτήτως ποσού, χωρίς να χρειάζεται ειδική Απόφαση 

Πρύτανη, για:  

 τις δαπάνες σταθερού και πάγιου χαρακτήρα, όπως δαπάνες για τέλη 

ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, αποδοχές προσωπικού, 

τακτικές και έκτακτες, αποζημιώσεις, έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής 

περίθαλψης φοιτητών, μισθώματα κ.α.,  
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 τις δαπάνες πολυετών υποχρεώσεων σε συνέχεια υπογεγραμμένων κατά 

τα παρελθόντα έτη συμβάσεων ευρισκόμενων εν ισχύ κατά το μέρος που 

αφορούν δαπάνη που βαρύνει το τρέχον έτος,  

 τις δαπάνες ανειλημμένων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών, 

iii) των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης χωρίς να χρειάζεται ειδική 

Απόφαση Πρύτανη για τις δαπάνες κάτω των 1.000 ευρώ, ελέγχοντας την 

σκοπιμότητα τους, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα δαπάνης. Για τις δαπάνες 

για τις οποίες απαιτείται υπογραφή συμφωνητικού, απαραίτητη είναι η 

έκδοση ειδικής Απόφασης Πρύτανη. 

ε.  την υπογραφή όλων των συμβάσεων του Πανεπιστημίου  

στ.  την εκκαθάριση των αποδοχών (πληρωμή μισθών, λοιπών σταθερών 

αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων) του συνόλου του 

προσωπικού του Πανεπιστημίου  

ζ.  την εποπτεία επί δωρεών και κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου που δεν 

εμπίπτουν στη διαχείριση της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης 

Περιουσίας του Πανεπιστημίου  

η. την εποπτεία των τεχνικών έργων που υλοποιούνται στο Ίδρυμα, την 

εποπτεία της επάρκειας και καλής λειτουργίας των υποδομών, καθώς και 

των αναγκών σε συντηρήσεις και επισκευές, όπως και την εποπτεία για τον 

ποιοτικό έλεγχο των τεχνικών έργων και την τήρηση της τεχνικής 

νομοθεσίας, χωρίς διοικητική παρέμβαση στη λειτουργία των Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

 

Απουσιαζούσης ή κωλυομένης της Αναπληρώτριας Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, 

Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται, 

κατά σειρά, από την Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Διασφάλισης Ποιότητας και τον Αναπληρωτή Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, 

Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων. 

 

3.  Αναθέτει στην Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης 

Ποιότητας Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

α.  την εποπτεία και το συντονισμό επί θεμάτων οργάνωσης σπουδών  

β.  το συντονισμό των διαδικασιών για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 

σπουδών 

γ.  την ανάπτυξη νέων και την αναβάθμιση υπαρχουσών εκπαιδευτικών 

συνεργασιών με ελληνικά Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια της αλλοδαπής 

δ. την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων διεθνοποίησης των σπουδών 

ε.  την εποπτεία επί θεμάτων κινητικότητας φοιτητών και φοιτητριών και 

προσωπικού στο πλαίσιο εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργασιών και 

την εποπτεία της υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων, όπως του 

Προγράμματος Erasmus+ 

στ. τον έλεγχο της ορθότητας και την ομογενοποίηση πρωτογενών δεδομένων 

σχετιζόμενων με την ποιότητα, που αξιοποιούνται από διαφορετικά 

πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές λογισμικού και το συντονισμό 

λειτουργιών τεκμηρίωσης 

ζ.  Την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και τη 

μέριμνα για τη σύνδεση με συναφείς εθνικούς και διεθνείς συνδέσμους. 

 

Απουσιαζούσης ή κωλυομένης της Αναπληρώτριας Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

και Διασφάλισης Ποιότητας οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται, κατά σειρά, από τον 
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Αναπληρωτή Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων 

Αποφοίτων και την Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού 

Προγραμματισμού και Υποδομών. 

 

4.  Αναθέτει στον Αναπληρωτή Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων 

και Θεμάτων Αποφοίτων Αναπληρωτή Καθηγητή Σπυρίδωνα Συρόπουλο τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α.  τις γενικές διμερείς και διεθνείς επαφές και συνεργασίες με άλλα Ιδρύματα, 

Ερευνητικά Κέντρα, Επιστημονικούς και άλλους Φορείς της ημεδαπής και 

αλλοδαπής  

β. την εποπτεία επί θεμάτων φοιτητικής μέριμνας (σίτιση, στέγαση, 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.λπ.) και πανεπιστημιακών συγγραμμάτων 

και την εποπτεία διαχείρισης των κονδυλίων που αφορούν σε αυτά 

γ.  την εποπτεία επί θεμάτων συμβουλευτικής και πληροφόρησης των φοιτητών 

και φοιτητριών 

δ. την υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών για δραστηριότητες 

κοινωνικού, πολιτιστικού, καλλιτεχνικού και αθλητικού χαρακτήρα  

ε.  την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων πρακτικής άσκησης και 

διασύνδεσης των φοιτητών και φοιτητριών με την οικονομία και την 

παραγωγή 

στ.  την εποπτεία διαδικασιών που υποστηρίζουν τη διευκόλυνση της 

επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου, τη 

μέριμνα για την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων και τη 

διασύνδεση της κοινότητας των αποφοίτων με το Πανεπιστήμιο. 

  

Απουσιάζοντος ή κωλυομένου του Αναπληρωτή Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, 

Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται, 

κατά σειρά, από την Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Διασφάλισης Ποιότητας και την Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, 

Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών. 

 

5.  Ο Πρύτανης ασκεί αποκλειστικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες : 

α.  της εποπτείας οργάνωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών και λειτουργίας των 

Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου 

β.  της εποπτείας και μέριμνας για την υπηρεσιακή κατάσταση του συνόλου του 

προσωπικού του Πανεπιστημίου 

γ. της διαμόρφωσης, υλοποίησης και αποτίμησης πολιτικών ισότητας και ίσων 

ευκαιριών 

δ. της βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής διαχείρισης στο χώρο του 

Πανεπιστημίου 

ε. της εποπτείας για την αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών 

πληροφορικής και επικοινωνιών, με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και 

εκτός αυτής 

στ.  της δημοσιοποίησης και προβολής του έργου του Πανεπιστημίου 

ζ.  της ενίσχυσης της θέσης του Πανεπιστημίου στο εθνικό και διεθνές σύστημα 

ανώτατης εκπαίδευσης με τη συμμετοχή σε αντίστοιχους οργανισμούς και 

δίκτυα 

η.  της ενίσχυσης του ρόλου του Πανεπιστημίου ως μοχλού κοινωνικής προόδου 

και περιφερειακής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της προώθησης και νέων 

συνεργασιών με τις τοπικές κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις 
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θ.  του σχεδιασμού και της προώθησης δράσεων κοινωνικής ευθύνης 

ι.  της συνολικής εποπτείας των διεθνών σχέσεων και συνεργασιών. 

   

6.  Ο Πρύτανης μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να ασκήσει όλες ανεξαιρέτως τις ως άνω 

αναφερόμενες αρμοδιότητες των Αναπληρωτριών και Αναπληρωτή Πρύτανη. 

 

7.  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρύτανης αναπληρώνεται από την 

Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού 

και Υποδομών, εφόσον δε αυτή κωλύεται ή απουσιάζει από την Αναπληρώτρια 

Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας και εφόσον και 

αυτή κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Διεθνών 

Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων.  

 

 

 
Κοινοποίηση: 

- Πρύτανη Καθηγητή Στέφανο Γκρίτζαλη 

- Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και 

Υποδομών, κ. Αμαλία Πολυδωροπούλου, 

- Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας, κ. 

Αλεξάνδρα Μπούνια, 

- Αναπληρωτή Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων 

Αποφοίτων, κ. Σπυρίδωνα Συρόπουλο, 

- Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 

- Κεντρική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων 

- Κεντρική Δ/νση Διοικητικών Υποθέσεων   
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