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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Αριθμ. 15508 
  Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων 

Θεσσαλονίκης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2298/1995 «Συμ-

βιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών...Σχεδιασμός και 
εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄62), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2331/1995 «Πρόληψη 
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη-
ματικές δραστηριότητες...και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173) 
και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για 
τους ανηλίκους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της 
θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλί-
κων» (Α΄ 111), όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 7 και 8 του ν. 4109/2013 
«Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του 
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητι-
κού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).

2. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανι-

σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών» (35 Α΄), όπως ισχύει.

β) του άρθρου 13 του ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο 
Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (6 Α΄).

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα», όπως  ισχύει,

δ) του ν. 2690/1999 (Α΄ 145) «Κύρωση του Κώδικα Δι-
οικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

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

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

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

η) του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 
(Α΄ 136), όπως ισχύει.

3. Το αριθμ. 11345/27-2-2020 έγγραφο του Τμήματος 
Οργάνωσης Δικαστηρίων και Υπηρεσιακής Κατάστασης 
Δικαστικών Λειτουργών της Διεύθυνσης Στρατηγικού 
Σχεδιασμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

4. Το αριθμ. 102/11-3-2020 έγγραφο της Εταιρείας 
Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, ως εξής:

1. Ειρήνη Χρυσογιάννη του Κωνσταντίνου, Αντεισαγ-
γελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 972823, ως 
Πρόεδρος, με αναπληρώτρια αυτής τη Φωτεινή Κρεω-
νίδου του Ιωνά, Αντεισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, 
με Α.Δ.Τ. ΑΝ 205373.

2. Αικατερίνη Καούκη του Ιωσήφ, Καθηγήτρια Μέσης 
Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 877213, ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτρια αυτής τη Φωτεινή Καραλίδου του Στρατή, 
Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 236427.

3. Βασιλική Τσέλιου του Σωτηρίου, Κοινωνική Λειτουρ-
γός, με Α.Δ.Τ. Φ329126, ως τακτικό μέλος, με αναπληρω-
τή αυτής τον Ευάγγελο Αληγιζάκη του Αντωνίου, Επιμε-
λητή Ανηλίκων της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και 
Κοινωνικής Αρωγής Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 144765.
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4. Αναστάσιος Ντούγκας του Ιωάννη, Δικηγόρος Θεσ-
σαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 715575, ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτρια αυτού τη Γεωργία Βελιτζέλου του Βασι-
λείου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 161945.

5. Θεόδωρος Λουκατάρης του Θεοδώρου, Ιερέας-Αρ-
χιμανδρίτης Αθηναγόρας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 690024, ως τακτι-
κό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού τη Δήμητρα Καμπου-
ράκη του Διογένους, Δικηγόρο-εκπρόσωπο του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. Ξ 498445.

6. Εμμανουήλ Φαϊτάκης του Δημήτριου, Παιδοψυχί-
ατρος, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 358633, ως τακτικό μέλος, με ανα-
πληρώτρια αυτού την Αναστασία Μπέκα του Ιωάννη, 
Παιδοψυχίατρο, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 279254.

7. Γρηγόριος Αμπατζόγλου του Φαίδωνα, Ομότιμος 
Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 893385, 
ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού τη Μαρία 
Κωνσταντινίδου του Μητροφάνη, Κλινική Ψυχολόγο, με 
Α.Δ.Τ. Λ 124043.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και 
αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

I

2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

    Αριθμ. 61965 
Ορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, - Αποχέτευ-

σης Τριφυλίας, ως μέλους με πλήρη απασχόλη-

ση στην Επιχείρηση-Καθορισμός αρμοδιοτήτων 

και αμοιβής αυτού .

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 «Περί 
κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και 
αποχέτευσης» (ΦΕΚ 191/τ. Α΄/1980), όπως αντικαταστά-
θηκαν με τις όμοιες του άρθρου 99 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50/τ. Α΄/26.3.2019), και ειδικότερα τις διατάξεις της 
παρ. 10 αυτού.

3. Τις διατάξεις του ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.  Α΄/
7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.  Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ. Α΄/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης-Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις».

6. Την 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με τον 
διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

7. Την 82/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
Τριφυλίας, με την οποία προτείνεται να οριστεί το μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, Γκόγκα 
Χριστίνα του Γεωργίου, ως μέλος με πλήρη απασχόληση 
στην εν λόγω Επιχείρηση και καθορίζονται οι αρμοδιό-
τητες και η αμοιβή αυτού.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος των Κ.Α. 
60.00.01 και 60.00.04 του προϋπολογισμού της Επιχεί-
ρησης, ύψους έντεκα χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι ευρώ 
(11.136,00 €), αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τριφυ-
λίας, Γκόγκα Χριστίνα του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Ρ413627, 
ως μέλος με πλήρη απασχόληση στην εν λόγω Επιχεί-
ρηση.

Β. Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω στην Επιχείρηση θα 
είναι:

1. Να επιμελείται τον ορθολογικό προγραμματισμό 
ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, τη διάθεση των 
οχημάτων και μηχανημάτων της επιχείρησης, ύστερα 
από επιλογή προτεραιοτήτων και αξιολόγηση των ανα-
γκών.

2. Να συντάσσει, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο 
του Τμήματος, τις τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια 
ή μίσθωση οχημάτων ή μηχανημάτων και να τις προω-
θεί στο γραφείο Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και 
Αποθηκών. Να εισηγείται για την απόσυρση οχημάτων 
ή μηχανημάτων.

3. Να παρακολουθεί την καλή συντήρηση και καθαρι-
ότητα των οχημάτων και μηχανημάτων εκ μέρους των 
οδηγών. Να διαπιστώνει αν η φθορά των οχημάτων και 
μηχανημάτων οφείλεται σε κακή χρήση τους ή όχι.

4. Να θέτει σε εφαρμογή τη διαδικασία επισκευής σε 
περίπτωση βλάβης που ακινητοποιεί τα οχήματα και μη-
χανήματα, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον Προϊστάμε-
νο του Τμήματος. Η επισκευή μπορεί να γίνει είτε από 
συνεργείο της επιχείρησης είτε από ιδιωτικό εξωτερικό 
συνεργείο με απόφαση του Γενικού Διευθυντή μετά από 
πρόταση του Προϊσταμένου του Τμήματος.

5. Να ελέγχει την κανονική διεξαγωγή των δρομολο-
γίων και την κανονική κατανάλωση καυσίμων και να 
ενημερώνει τους οδηγούς για όλες τις αποφάσεις που 
αφορούν την κίνηση και συντήρηση των οχημάτων και 
μηχανημάτων.
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6. Να μεριμνά για τον έγκαιρο ανεφοδιασμό των οχη-
μάτων και μηχανημάτων σε καύσιμα και λιπαντικά, ώστε 
να αποφεύγεται κάθε καθυστέρηση στη χρησιμοποίησή 
τους.

7. Να μεριμνά για την ασφάλιση των οχημάτων και 
μηχανημάτων.

8. Να μεριμνά για την εξασφάλιση μεταφορικού μέσου 
στο συνεργείο επιφυλακής.

Γ. Καθορίζουμε τη μηνιαία αμοιβή της σε εννιακόσια 
είκοσι οκτώ ευρώ (928,00) μεικτά, που θα καταβάλλεται 
σε αυτήν μετά τις νόμιμες κρατήσεις.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2020 της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τριφυ-
λίας, ύψους επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων 
ευρώ (7.424,00 €), που θα βαρύνει τους Κ.Α. 60.00.01 και 
60.00.04 των εξόδων του.

Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
έντεκα χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι ευρώ (11.136,00 €), η 
οποία και θα προβλέπεται στους αντίστοιχους κωδικούς 
αριθμούς των προϋπολογισμών των επόμενων ετών της 
Επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 6 Μαΐου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

    Αριθμ. 63194 

Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχεί-

ρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Ανατο-

λικής Μάνης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 «Περί 
κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και 
αποχέτευσης» (ΦΕΚ 191/τ. Α΄/1980), όπως αντικαταστά-
θηκαν με τις όμοιες του άρθρου 99 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50/τ. Α΄/26.3.2019), και ειδικότερα τις διατάξεις των 
παρ. 9 και 10 αυτού.

3. Τις διατάξεις του ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.  Α΄/
7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.  Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ. Α΄/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης-Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις».

6. Την 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με τον 
διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

7. Την 16/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης, με 
την οποία προτείνεται να καθοριστεί η αποζημίωση του 
Προέδρου της Επιχείρησης στο ποσό των χιλίων διακο-
σίων ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (1.282,50 €) 
μηνιαίως.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του 
Κ.Α. 61.01.001 του προϋπολογισμού της Επιχείρησης, 
ύψους δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ 
(15.390,00 €), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης στο 
ποσό των χιλίων διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και πενή-
ντα λεπτών (1.282,50 €) μικτά, που θα καταβάλλεται σε 
αυτόν μετά τις νόμιμες κρατήσεις. Η ανωτέρω αποζημί-
ωση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 9
του ν. 1069/1980, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις 
όμοιες του άρθρου 99 του ν. 4604/2019.

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, λόγω ασθένειας ή άδειας πέραν του 
μηνός, η αποζημίωση αυτή θα καταβάλλεται εξ ημισείας 
σε αυτόν και τον αναπληρωτή του.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2020 της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου 
Ανατολικής Μάνης, ύψους δέκα χιλιάδων διακοσίων εξή-
ντα ευρώ (10.260,00 €), που θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.01.001 
των εξόδων του.

Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ 
(15.390,00 €), η οποία και θα προβλέπεται στον αντίστοι-
χο κωδικό αριθμό των προϋπολογισμών των επόμενων 
ετών της Επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 7 Μαΐου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

    Αριθμ. 3880 
Εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου «Οργάνωση 

και Διοίκηση Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής» 

του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλη-

τισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνη-

σης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πε-

λοποννήσου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 118/2003 «Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 102/05.05.2003, 
τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 1-10 και 29 
παρ. 1-3 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04-08-2017 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 
258/08-12-2014 τ. Α΄)»Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 ΦΕΚ 83/Α΄/
15-05-2016 και ισχύει.

4. Το υπ' αριθμ. 144363/Ζ1/01.09.2017 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με 
θέμα: «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη 
δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

5. Την 153348/Ζ1/15.09.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3255/ 
15.09.2017 τ. Β΄).

6. Τον ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/7-5-2019) «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις».

7. Την 5961/07-08-2015 απόφαση ίδρυσης Εργαστηρί-
ου, με τίτλο: «Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία “Ορ-
γάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής” 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 
της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιό-
τητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 
1911/08-09-2015, τ. Β΄).

8. Το υπ' αριθμ. 311/10-04-2020 έγγραφο του Τμήμα-
τος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής 
Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με συνημμένο το από 
13-02-2020 πρακτικό της 94ης συνεδρίασης (9ης ακαδ. 
έτους 2019-2020) της Συνέλευσης του Τμήματος Οργά-
νωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστη-
μών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου για την εκλογή Διευθυντή 
του Eργαστηρίου «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών 
και Ποιότητας Ζωής» του Τμήματος.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, διαπιστώνουμε:

Ότι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξό-
πουλος του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. Σ129860, έχει εκλεγεί 
στη θέση του Διευθυντή στο Εργαστήριο «Οργάνωση και 
Διοίκηση Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής» του Τμήμα-
τος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής 
Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η θητεία του Διευθυντή 
του Εργαστηρίου είναι τριετής.

  Τρίπολη, 4 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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