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     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ: Την αναφερόμενη στο παρόν
             Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση πίνακα αποκλειόμενης υποψήφιας για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σχετ.: α) Οι διατάξεις των άρθρων 84-86, ν. 3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύουν 
β) Οι διατάξεις της παρ. 3, άρθ. 79, ν. 4674/2020 (Α΄53) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις» 
γ) Οι διατάξεις της παρ. 2, άρθ. 30, ν. 4301/2014 (A' 223) «Οργάνωση της νομικής μορφής των 
θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής 
Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις»
δ) Οι διατάξεις του Π.Δ. 63/1999 (Α’ 71) «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 619/3720/4-2-2021 (Β’ 630) Απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πατρών κατά την 181η /14-1-2021 Συνεδρία της, για τη μεταβατική περίοδο έως τη 
σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του Ν. 
4485/2017 (Α’ 114) 
ε) Οι διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 
δημοσίου τομέα», όπως ισχύει 
στ) Οι διατάξεις της παρ. 15 (περί αρμοδιοτήτων του Πρύτανη), άρθ. 15, Ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
ζ) Η με αρ. πρωτ. 108176/Ζ1/21-8-2020 Διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Υ.Ο.Δ.Δ. 677) 
η) H με αρ. πρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2445/οικ.33772/21-9-2018 (ΑΔΑ: ΨΥΥΒ465ΧΘΨ-598) εγκύκλιος του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
θ) Η με αρ. πρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25-6-2020 εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: 
«Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, 
όπως ισχύει» (ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ) 
ι) Η με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.56/2750/οικ.2351/15.2.2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με 
θέμα: «Μοριοδότηση αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (integrated masters) κατά τη 
διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τα άρθρα 84-86 του Υ.Κ.» (ΑΔΑ: ΡΕ1946ΜΤΛ6-ΚΝΞ)
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ια) Η υπ΄αριθ. 1959/Ζ2/10.1.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) 
θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Πατρών, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων 
των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει
ιβ) Οι υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας με τα συνημμένα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα
ιγ)  Η  υπ΄αριθ. 18753/11.3.2022 απόφαση της υπ΄αριθ. 197/10.3.2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πατρών περί συγκρότησης Επιτροπής για την εξέταση των φακέλων των υποψηφίων για 
την πλήρωση τριών (3) θέσεων επιπέδου ευθύνης Γενικής Διεύθυνσης Πανεπιστημίου Πατρών 
ιδ) Το από 28.3.2022 Υπόμνημα της Επιτροπής για την εξέταση των φακέλων των υποψηφίων για την 
πλήρωση τριών (3) θέσεων επιπέδου ευθύνης Γενικής Διεύθυνσης Πανεπιστημίου Πατρών

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ΄αριθ. 198/1.4.2022 έκτακτη 
συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά και εξέτασε το παραδεκτό της σχετικής  αίτησης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 84-86 του Υ.Κ. αποφάσισε ομόφωνα την κατάρτιση πίνακα 
αποκλειόμενης υποψήφιας, η οποία δεν πληροί τους όρους του νόμου και της προκήρυξης για την πλήρωση 
της θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας του 
Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

                ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1 ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

Η υποψηφιότητα της κ. Κοντοπάνου Ουρανία δεν κρίνεται 
παραδεκτή, γιατί το βασικό πτυχίο δεν είναι στα προβλεπόμενα 
από την προκήρυξη πτυχία, όπως αναφέρονται στο πεδίο «ΙΙΙ 
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας-Απαιτούμενα τυπικά 
προσόντα» Α2. «Για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας: ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού, κάτοχος πτυχίου Σχολών ή Τμημάτων 
Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Νομικής 
ή Πολιτικών Επιστημών ή Δημοσίου Δικαίου ή υπάλληλοι 
οποιουδήποτε κλάδου ΠΕ που κατέχουν τους συγκεκριμένους 
τίτλους σπουδών», καθώς κατέχει πτυχίο Κοινωνιολογίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών από Τμήμα του οποίου το πτυχίο δεν 
περιλαμβάνεται στα Τμήματα της Σχολής Επιστημών 
Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, ούτε στα Τμήματα της 
Σχολής Πολιτικών Επιστημών.

Κατά του ως άνω πίνακα υποβάλλεται ενώπιον της Συγκλήτου ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του πίνακα. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το 
πέρας της προθεσμίας αυτής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την εξέταση των ενστάσεων καταρτίζονται 
οι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων για κάθε θέση ευθύνης. 

Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών στο σύνδεσμο: 
https://www.upatras.gr/pinakes-apokleiomenon-ypopsifion/

https://www.upatras.gr/?p=36208&preview=true
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       Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

Κοινοποίηση: 
-Γραμματεία Πρυτανείας
-Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων
-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
-Νομική Υπηρεσία
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