
ΠΡΟΣ:-Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
              Ε ν τ α υ θ α 

ΘΕΜΑ: Ρόλοι Χρηστών και εγκριτική ροή για ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω Τράπεζας 
EUROBANK για το Πανεπιστήμιο Πατρών

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 11372/17.2.2022 έγγραφό σας με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 197/10.3.2022 συνεδρίασή της, αφού έλαβε 
υπόψη το ως άνω σχετικό, την προφορική εισήγηση του Πρύτανη και ότι η Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) του Ιδρύματος διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές (πληρωμές προμηθευτών και 
λοιπών δικαιούχων κ.ά.) από απόσταση με χρήση του διαδικτύου και του συστήματος Ηλεκτρονικών 
Πληρωμών για τους λογαριασμούς που τηρεί το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Τράπεζα EUROBANK 
αποφάσισε ομόφωνα, λόγω των παρατηρούμενης αύξησης του ημερήσιου όγκου συναλλαγών του 
Τμήματος Ταμείου, που προκύπτει από την υλοποίηση συμβάσεων μεγάλου οικονομικού 
αντικειμένου, την εκ νέου έγκριση της εξουσιοδότησης για τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών 
στα ακόλουθα πρόσωπα, Υπαλλήλους του Τμήματος Ταμείου της Δ.Ο.Υ., με τις παρακάτω 
αρμοδιότητες, υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους: 

1. Στον κ. Ζωγραφίδη Ιωάννη και στην κ. Λάζαρη Ζωή, οι οποίοι ο καθένας χωριστά με τη 
χρήση ή την πληκτρολόγηση κατά περίπτωση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής 
τους από το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών, θα εκτελούν πληρωμές, μεταφορές ποσών και 
εμβασμάτων στους δικαιούχους, για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Πατρών, μέχρι ποσού 500.000 
ευρώ. Επίσης θα τους επιτρέπεται να μεταφέρουν ποσά μεταξύ των λογαριασμών του 
Πανεπιστημίου Πατρών που τηρούνται στην Τράπεζα EUROBANK ανεξαρτήτως ποσού.
 
Επιπλέον θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην προβολή των κινήσεων του ανωτέρω 
λογαριασμού. 

2. Στον κ. Σπήλιο-Ρόδη Ροδόπουλο, Προϊστάμενο του Τμήματος Ταμείου και Αναπληρωτή 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών ο οποίος με τη 
χρήση ή την πληκτρολόγηση κατά περίπτωση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής 
του από το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών, θα έχει τη δυνατότητα ελέγχου όλου του συστήματος 
και εκτέλεσης πληρωμών, μεταφοράς ποσών, εμβασμάτων στους δικαιούχους, για λογαριασμό του 
Πανεπιστημίου Πατρών και θα πραγματοποιεί την τελική έγκριση ανεξαρτήτως ποσού. 
Επιπλέον θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην προβολή των κινήσεων του ανωτέρω 
λογαριασμού.
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3. Στον κ. Δημητρέλη Ανδρέα, ο οποίος με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση κατά περίπτωση 
του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών, 
θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης μόνο στην προβολή των κινήσεων του ανωτέρω λογαριασμού.

Επίσης η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα να  
εξουσιοδοτήσει τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την 
υπογραφή για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Πατρών όλων των σχετικών εγγράφων και 
συμβάσεων.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

    Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

         ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Δημήτριο Σκούρα, Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού 
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Αναφερόμενους στο παρόν 
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