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ΑΔΑ: Β43Δ469Β7Θ-8ΗΘ
ΠΡΟΣ : - Τους Καθηγητές, Αναπληρωτές
Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές
και Λέκτορες Πανεπιστημίου Πατρών
(με τη φροντίδα των αντίστοιχων
Γραμματειών των Τμημάτων)
ΕΝΤΑΥΘΑ
ΚΟΙΝ: - Νομική Υπηρεσία
- Κοσμήτορες Σχολών
- Προέδρους Τμημάτων
- Γραμματείες Κοσμητειών Σχολών
- Γραμματείες Τμημάτων
- Μέλη εφορευτικής επιτροπής
- Αναφερόμενους στο παρόν
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ: «Ανασυγκρότηση εφορευτικής επιτροπής διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας
για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Πατρών»
Σας γνωρίζουμε, ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο στην αριθ. 1064/30.10.2012
συνεδρίασή του, στην οποία συζήτησε αιτήματα των κ.κ. Παναγιώτη Βαφέα, Επίκουρου
Καθηγητή του Γενικού Τμήματος και Ιωάννη Αίσωπου, Αναπληρωτή Καθηγητή, Προέδρου
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, περί αντικατάστασής τους από μέλη της
εφορευτικής επιτροπής διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των
εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, που συγκροτήθηκε στην
αριθ. 1062/16.10.2012 συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, αποδέχθηκε τους λόγους
που επικαλείται ο κ. Βαφέας για την αντικατάστασή του από αναπληρωματικό μέλος της
παραπάνω επιτροπής. Κατόπιν αυτού όρισε, μετά από κλήρωση, μεταξύ των
εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 § 1
της αριθ. Φ.122.1/311/125673α/Β2/4.11.2011 Υπουργικής Απόφασης αναπληρωματικό
μέλος τον κ. Αθανάσιο Αργυρίου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής.
Αναφορικά με το αίτημα του κ. Αίσωπου το Πρυτανικό Συμβούλιο θεωρεί, ότι δεν
συντρέχει λόγος αντικατάστασής του. Κατόπιν αυτού ο κ. Αίσωπος παραμένει τακτικό
μέλος της εφορευτικής επιτροπής.
Τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, ο γραμματέας, ο αναπληρωτής
γραμματέας αυτής, καθώς και τα μέλη υποβοήθησης του έργου της εφορευτικής
επιτροπής σε θέματα πληροφορικής παραμένουν, όπως αυτά ορίσθηκαν στην αριθ.
1062/16.10.2012 συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (σχετ. το αριθ.
17403/16.10.2012 έγγραφό μας).
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί, με ευθύνη της Διεύθυνσης Δικτύων και
Μηχανοργάνωσης, στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
- Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης

