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ΠΡΟΣ:-Τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Επί της 3ης Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 557/5618/23.2.2021 (ΑΔΑ: 65ΚΙ469Β7Θ-ΧΥΒ) 
Πρυτανικής Πράξης «Ορισμός μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του 
Πανεπιστημίου Πατρών και παράταση θητείας των αιρετών μελών», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθ. 
3048/13488/27.04.2021 (ΑΔΑ: ΩΘ14469Β7Θ-ΨΚΗ) και 522/13.7.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΟΤ469Β7Θ-7ΡΝ) 
Πρυτανικές Πράξεις

Σχετ.:  1. Οι διατάξεις των άρθρων 159 έως 162 του Ν. 3528.2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ/Α΄/26), όπως ισχύουν

2. Οι διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας 
από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής 
μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (ΦΕΚ/Α΄/256), όπως ισχύουν

3. Οι διατάξεις της παρ. 13α του άρθρου 284 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄), όπως 
ισχύουν

4. Οι διατάξεις των άρθρων 25, 28 και 30 παρ. 3 του Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών 
Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών 
και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/27-02-2016 τ. Α΄), όπως ισχύουν

5. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – 
Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 149/15.07.2014 τ. Α΄ - Διορθ. 
Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 151/17.07.2014 τ. Α΄)
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6. Η υπ’ αριθμ. 101591/Β2/31.08.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση των Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και της Ακαδημίας Αθηνών» (ΦΕΚ 
2005/09.09.2011 τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 121574/Β2/08.10.2012 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 2850/23.10.2012 τ. Β΄) και την υπ’ αριθμ. 125001/Ζ2/28-07-2016 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 2424/05-08-2016 τ. Β΄), αναφορικά με τη σύσταση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων 
Διοικητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και της Ακαδημίας Αθηνών

7. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/45), όπως ισχύουν

8. Οι διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 
191/1988 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

9. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της 
Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 163/04.09.2009 τ. Α΄)

10. Οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν (ΦΕΚ 176/16.12.2015 τ. Α΄)

11. Οι διατάξεις των άρθρων 38, παρ. 1, 39 και 42, παρ. 1 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ/Α΄/70) περί 
κατάργησης ως αυτοτελούς νομικού προσώπου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα και 
αυτοδίκαιης μεταφοράς με τις αντίστοιχες θέσεις του διοικητικού προσωπικού καθώς και των οργανικών 
θέσεων (μόνιμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού), από 7.5.2019, ημερομηνία της έναρξης ισχύος του ανωτέρω 
νόμου, στο Πανεπιστήμιο Πατρών [αριθ. πρωτ. 1070/13572/15.5.2019 πράξη της Πρυτάνεως του 
Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ/Β΄/1960)]

12. Οι διατάξεις του Π.Δ. 63/1999 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών» (ΦΕΚ 
71/8-4-1999 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 209/2000 (ΦΕΚ 187/25-8-2000 τ. Α΄) και 
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3435/17064/2019  απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις 
της 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 2253/10-6-2019 τ. Β΄) και την υπ’ αριθμ. 619/3720/2021 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του 
Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 630/17-2-
2021 τ. Β΄)

13. Η υπ’ αριθμ. 259/2004 γνωμοδότηση του Ε  Τμήματος του Ν.Σ.Κ. και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Φ.350/106/188061/Ε3/20-11-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1α του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ/Α΄/196), για τον ορισμό από 
τη Διοίκηση σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., και των Ο.Τ.Α., 
μελών κάθε φύλου σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις

14. Η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑ/734/21.2.2011 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

15. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37/Α.1/13/οικ.12383/06-04-2017 εγκύκλιος του Τμήματος 
Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Εφαρμογή και παρακολούθηση της συμμετοχής των φύλλων 
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στα συλλογικά όργανα της διοίκησης. Καταχώριση συλλογικών οργάνων των φορέων στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή παρακολούθησης»

16. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/88/119483/Z2/20-07-2016 (ΑΔΑ: 7Α0Λ4653ΠΣ-213) εγκύκλιος του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α΄ 27), 
του ν. 4386/2016/2016 (Α΄ 83) και του ν. 4405/2016 (Α΄ 129)», σύμφωνα με την οποία διευκρινίζονται 
στη Β΄ περίπτωση «Διοικητικό και λοιπό προσωπικό» θέματα σχετικά με τη «Σύσταση των 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Α.Ε.Ι., της Ακαδημίας Αθηνών και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», που αφορούν 
στην τροποποίηση της υπ’ αρθμ. πρωτ. 101591/Β2/31-08-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων «Σύσταση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων 
και της Ακαδημίας Αθηνών» (ΦΕΚ 2005/09-09-2011 τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ 
αριθμ. 121574/Β2/8-10-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ( Φ.Ε.Κ. 
2850/23.10.2012 τ. Β΄)

17. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/οικ.18242/05.07.2016 (ΑΔΑ: ΨΓΟ7465ΦΘΕ-346) 
εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Συγκρότηση 
υπηρεσιακών συμβουλίων – Διατάξεις άρθρου 171 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94)»

18. Η  υπ’ αριθμ. 133758/Ζ2/16-8-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, με θέμα «Συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Α.Ε.Ι., την Ακαδημία 
Αθηνών και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης»

19. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 134467/Β2/30.10.2012 εγκύκλιος του Τμήματος Γ΄ Διοικητικού Προσωπικού της 
Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με τη σύσταση των 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων και της Ακαδημίας Αθηνών»

20. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύουν, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ. Α΄)

21. Η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18.6.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, 
σχετικά με την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των 
δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.

22. Η υπ΄αριθμ. 239΄5956/25.2.2021 (ΑΔΑ: 6ΨΔ8469Β7Θ-2ΒΞ) Πρυτανική πράξη με θέμα: «Πράξη 
πρώτης τοποθέτησης προσωπικού και επανατοποθέτησης προϊσταμένων»

23. Η υπ΄ αριθμ. 557/5618/23.2.2021 (ΑΔΑ: 65ΚΙ469Β7Θ-ΧΥΒ) Πρυτανική πράξη «Ορισμός μελών 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών και παράταση θητείας 
των αιρετών μελών»

24. Η υπ΄αριθ. 3048/13488/27.04.2021 (ΑΔΑ: ΩΘ14469Β7Θ-ΨΚΗ) Πρυτανική Πράξη «Τροποποίηση 
της υπ ́αριθ. 557/5618/23.2.2021 (ΑΔΑ: 65ΚΙ469Β7Θ-ΧΥΒ) Πρυτανικής Πράξης «Ορισμός μελών 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών και παράταση θητείας 
των αιρετών μελών»».

25. Η υπ΄ αριθ. 522/13.7.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΟΤ469Β7Θ-7ΡΝ) Πρυτανική Πράξη «2η Τροποποίηση της 
υπ΄αριθ. 557/5618/23.2.2021 (ΑΔΑ: 65ΚΙ469Β7Θ-ΧΥΒ) Πρυτανικής Πράξης «Ορισμός μελών 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών και παράταση θητείας 
των αιρετών μελών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ. 3048/13488/27.04.2021 (ΑΔΑ: 
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ΩΘ14469Β7Θ-ΨΚΗ) Πρυτανική Πράξη «Τροποποίηση  της  υπ ́αριθ.  557/5618/23.2.2021  (ΑΔΑ:  
65ΚΙ469Β7Θ-ΧΥΒ) Πρυτανικής Πράξης «Ορισμός μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού 
Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών και παράταση θητείας των αιρετών μελών»».

26. Τα υπ’ αριθμ. 40076/6.12.2018 και 40077/6.12.2018 έγγραφα των δύο (2) Εφορευτικών Επιτροπών 
για την ανάδειξη των νέων αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Διοικητικού Προσωπικού 
(Υ.Σ.) του Πανεπιστημίου Πατρών, αντίστοιχα, για τη χρονική περίοδο από 1.1.2019 έως 31.12.2020, και 
τα από 5.12.2018 δύο (2) συνημμένα σε αυτά Πρακτικά των εν λόγω Επιτροπών περί της σχετικής 
διεξαχθείσας ψηφοφορίας 
27. Οι διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4850/2021 (Α΄208) «Παράταση θητείας αιρετών μελών 
υπηρεσιακών συμβουλίων Θητεία αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων του ν. 3528/2007 και του ν. 
3584/2007».
27. Η  υπ΄αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188 /οικ. 21100/8.11.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών Μέτρα και ρυθμίσεις 
στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (66η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Ε. ΘΗΤΕΙΑ 
ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
28. Η υπ’ αριθμ. 137/5573/23. 2.2021 απόφαση της υπ΄ αριθ. 182/18.2.2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου 

29. Το γεγονός ότι από το παρόν δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/2010 τ. Α΄), τα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή 
σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καµία πρόσθετη αµοιβή ή 
αποζηµίωση στα µέλη τους.

30. Το υπ΄ αριθ. 32421/26.11.2021 έγγραφό σας.

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 194/09.12.2021 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη 
τα ως άνω σχετικά, προέβη στην 3η τροποποίηση της παρ. 7 της αριθμ. 557/5618/23.2.2021 (ΑΔΑ: 
65ΚΙ469Β7Θ-ΧΥΒ) Πρυτανικής Πράξης «Ορισμός μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού 
Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών και παράταση θητείας των αιρετών μελών», όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθ. 3048/13488/27.04.2021 (ΑΔΑ: ΩΘ14469Β7Θ-ΨΚΗ) και 522/13.7.2021 
(ΑΔΑ: 6ΚΟΤ469Β7Θ-7ΡΝ) Πρυτανικές Πράξεις», ως ακολούθως:

7. Η θητεία των μελών με στοιχεία 2.α., 2.β. και 3.α., 3.β., τακτικών μελών και αναπληρωτών αυτών 
αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
(Ι.Δ.Α.Χ.), παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

            ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:
- Γραμματεία  Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9814469%CE%927%CE%98-%CE%A8%CE%9A%CE%97?inline=true
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