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ΠΡΟΣ :  Τη Γραμματεία Συγκλήτου 

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

 

ΘΕΜΑ: «Επί της λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών». 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 46/16.09.2021 συνεδρίασή του, μετά από 

εισήγηση του Πρύτανη καθηγητή κ. Χρήστου Μπούρα για την εύρυθμη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και αφού έλαβε υπόψη αφενός το 

γεγονός ότι ο αναπλ. Προϊστάμενος της, κ. Αχιλλέας Χαντζόπουλος απουσιάζει με συνεχόμενες άδειες από 

22.06.2021 και αφετέρου τα επιβαρυντικά αποτελέσματα στην λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης και 

συγκεκριμένα: 

 

1. Παρατηρείται έλλειψη καθημερινής παρακολούθησης και ενημέρωσης της Πρυτανικής Αρχής για μια 

σειρά από εργολαβίες / υπηρεσίες αλλά και άλλα σοβαρά θέματα της Γενικής Διεύθυνσης. 

 

2. Υπάρχει κίνδυνος να χαθούν χρηματοδοτήσεις από προσκλήσεις ΕΣΠΑ και άλλα χρηματοδοτικά 

εργαλεία για το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

 

3. Παρατηρούνται καθυστερήσεις στην υλοποίηση στόχων της Πρυτανικής Αρχής. 

 

4. Υπάρχει έλλειψη καθοδήγησης, συντονισμού και λήψης σημαντικών αποφάσεων σε θέματα της 

Γενικής Διεύθυνσης. 

 

5. Απουσία παρότρυνσης του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. 

 

6. Έλλειψη πρωτοβουλιών για την διαχείριση κρίσεων. 

 

7. Χειρισμό των ιδιαιτέρων συνθηκών που απαιτούνται για την αντιμετώπισης της covid-19. 

 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί στην Σύγκλητο:  

 

1. Την απαλλαγή από την 1η Οκτωβρίου 2021 του Μόνιμου Υπάλληλου κ. Αχιλλέα Χαντζόπουλου, 

κατηγορίας ΠΕ Κλάδου Μηχανικών, Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & 
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  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Τηλ.: 2610 969054 

E-mail: prytaniko@upatras.gr    

Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης 

   

 

mailto:prytaniko@upatras.gr
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/up_2017_logo_en.jpg


Σελίδα 2 από 2 
 

Επικοινωνιών, από τα καθήκοντα του αναπλ. Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, την 01-10-2021. 

 

2. Την ανάγκη για λόγους εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του συντονισμού των θεμάτων της 

Γενικής Διεύθυνσης από τον Πρύτανη και τον άμισθο σύμβουλο για τεχνικά θέματα της Πρυτανείας 

Ομότιμο Καθηγητή κ. Στέφανο Δρίτσο που θα συνεπικουρούνται από τους Αναπληρωτές Διευθυντές 

κκ. Θεόδωρο Ανδριώτη και Αθανάσιο Γιαννόπουλο και τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο κ. Φώτιο 

Σκιαδά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κάθε είδους προβλήματα που προέκυψαν και εξακολουθούν 

να προκύπτουν από τη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης λόγω μακροχρόνιας άδειας του Αναπληρωτή 

Διευθυντή και για να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι του Ιδρύματος . 

 

3. Την μη αναπλήρωση της θέσεως του Γενικού Διευθυντή λόγω αφενός μεν της έλλειψης πλήρωσης των 

προϋποθέσεων που θέτει ο υπαλληλικός κώδικας και της επικείμενης προκήρυξης της θέσεων των 

Γενικών Διευθυντών του Ιδρύματος και 

 

4. Την ανάθεση του συντονισμού της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον 

Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού κ. Θεόδωρο 

Σερεμέτη, καθότι στην παραπάνω Διεύθυνση, στην οποία προΐσταται ως Διευθυντής ο κ. Αχιλλέας 

Χατζόπουλος, πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ιδιαίτερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με θέματα 

Τεχνολογιών Πληροφορικής στα οποία στηρίζεται όλη η ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία του 

Ιδρύματος. 

 

 Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

                                                                                                                     

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινοποίηση:  

- Γραμματεία Πρυτανείας 
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