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ΠΡΟΣ:-Τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
  Ενταύθα 
 

ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ιοικητικού Προσωπικού του 
Πανεπιστηµίου Πατρών και παράταση θητείας των αιρετών µελών 

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

(2) Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 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) Η υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.37.21/1292/οικ.440/11.1.2021 (Α∆Α: 9Ε6Π46ΜΤΛ6-ΤΝΤ) 
εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά µε την παράταση θητείας αιρετών 
µελών στα Υπηρεσιακά Συµβούλια 

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

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

(6) Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων 
του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 149/15.07.2014 τ. Α΄ - ∆ιορθ. Σφαλµ. στο ΦΕΚ 
151/17.07.2014 τ. Α΄) 
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(7) Η υπ’ αριθµ. 101591/Β2/31.08.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση των 
Υπηρεσιακών Συµβουλίων ∆ιοικητικού 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 
∆ιοικητικού Προσωπικού των Πανεπιστηµίων και της Ακαδηµίας Αθηνών 

(8) Οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/45), όπως ισχύουν 

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

(10) 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 ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» (ΦΕΚ 
163/04.09.2009 τ. Α΄) 

(11) Οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 «∆ιαχείριση 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΄) 

(12) Τις 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. ∆υτικής 
Ελλάδας µε έδρα την Πάτρα και αυτοδίκαιης µεταφοράς µε τις αντίστοιχες θέσεις του 
διοικητικού προσωπικού καθώς και των οργανικών θέσεων (µόνιµου και Ι.∆.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)] 

(13) Τις διατάξεις του Π.∆. 63/1999 «Οργανισµός ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστηµίου 
Πατρών» (ΦΕΚ 71/8-4-1999 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 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΄) 

(14) Η υπ’ αριθµ. 259/2004 γνωµοδότηση του Ε ́ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ. και η υπ’ αριθµ. 
πρωτ. Φ.350/106/188061/Ε3/20-11-2015 εγκύκλιος 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 ∆ιοίκηση σε κάθε υπηρεσιακό 
συµβούλιο των δηµοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.∆.∆., και των Ο.Τ.Α., µελών κάθε 
φύλου σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το 1/3 των οριζοµένων, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις 
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(15) Η υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑΑ/734/21.2.2011 εγκύκλιος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας 
των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης 

(16) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.37/Α.1/13/οικ.12383/06-04-2017 εγκύκλιος του 
Τµήµατος Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου ∆υναµικού της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα «Εφαρµογή και 
παρακολούθηση της συµµετοχής των φύλλων στα συλλογικά όργανα της διοίκησης. 
Καταχώριση συλλογικών οργάνων των φορέων στην ηλεκτρονική εφαρµογή 
παρακολούθησης» 

(17) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ.122.1/88/119483/Z2/20-07-2016 (Α∆Α: 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 «∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων «Σύσταση των Υπηρεσιακών 
Συµβουλίων ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού ( Φ.Ε.Κ. 2850/23.10.2012 τ. Β΄) 

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

(19) 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» 

(20) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 134467/Β2/30.10.2012 εγκύκλιος του Τµήµατος Γ΄ ∆ιοικητικού 
Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα 
«∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τη σύσταση των Υπηρεσιακών Συµβουλίων διοικητικού 
προσωπικού των Πανεπιστηµίων και της Ακαδηµίας Αθηνών» 

(21) 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΄) 
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(22) Η υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Α∆/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.∆.∆. 

(23) Η υπ’ αριθµ. 2445/19375/18.6.2020 (Α∆Α: ΩΓΦΞ469Β7Θ-ΩΩΧ) Πρυτανική πράξη, 
µε θέµα: «2η Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 856/10705/12.4.2019 (Α∆Α: 
ΩΧΕ3469Β7Θ-43Φ) Πρυτανικής πράξης για τον ορισµό µελών του Υπηρεσιακού 
Συµβουλίου ∆ιοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Πατρών, όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 2542/32194/30.9.2019 (Α∆Α: ΩΑΡ5469Β7Θ-62Β) 
όµοια και ισχύει» 

(24) Το υπ’ αριθµ. 40077/6.12.2018 έγγραφο της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη 
των νέων αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο του ∆ιοικητικού Προσωπικού (Υ.Σ.) 
του Πανεπιστηµίου Πατρών, για τη χρονική περίοδο από 1.1.2019 έως 31.12.2020, 
και τα από 5.12.2018 συνηµµένα σε αυτά Πρακτικά της εν λόγω Επιτροπής περί της 
σχετικής διεξαχθείσας ψηφοφορίας 

(25) Την υπ’  αριθµ. 3786/36558/4.11.2020 Πρυτανική πράξη του Πανεπιστηµίου Πατρών, 
η οποία δηµοσιεύθηκε στο αρ. ΦΕΚ 1805/11.11.2020 τ. Γ’, σχετικά µε την 
αυτοδίκαιη λύση σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  από 
10.10.2020 της Φωτεινής Βασιλακοπούλου 

(26) Την υπ’ αριθµ.8267/8.9.2020 (Α∆Α: 66ΜΟΩΨΞ-9ΛΠ) απόφαση του ∆ηµάρχου 
Αµφιλοχίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας, σχετικά µε την απόσπαση του Γεωργίου 
Καψάλη, µόνιµου υπαλλήλου, κατηγορίας ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού του 
Πανεπιστηµίου Πατρών στο ∆ήµο Αµφιλοχίας, από 1.10.2020 και για χρονικό 
διάστηµα ενός (1) έτους. Ο Γ. Καψάλης είναι τρίτος (3) κατά σειρά µε τους 
περισσότερους σταυρούς προτίµησης στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 5.12.2018 
για την ανάδειξη των νέων αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο του ∆ιοικητικού 
Προσωπικού (Υ.Σ.) του Πανεπιστηµίου Πατρών, για τη χρονική περίοδο από 
1.1.2019 έως 31.12.2020  

(27) 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. 

                           (28)  Το υπ΄ αριθ. 2783416/2.1.2021 έγγραφό σας. 
 

Σας ενηµερώνουµε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 182/18.2.2021 συνεδρίασή της, προέβη 
στον ορισµό του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις ως άνω σχετικές διατάξεις, κατά το 
µέρος που αφορά στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη για τη διετία 2021-2022 και στην 
παράταση της θητείας των αιρετών µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) των µονίµων και 
Ι.∆.Α.Χ. υπαλλήλων του Πανεπιστηµίου Πατρών µέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων, 
και το αργότερο έως τις 28.2.2021, το οποίο απαρτίζεται από τα παρακάτω µέλη: 
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Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 Παναγιώτης Παπαµιχαήλ, Μόνιµος 

υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών, 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

∆ηµοσιευµάτων και Εκδόσεων  

Πρόεδρος   

 

2 Σπυρίδων Ασηµακόπουλος, Μόνιµος 

υπάλληλος κλάδου ΠΕ  ∆ιοικητικού -

Οικονοµικού, Προϊστάµενος της 

∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, 

Αναπληρωτής Πρόεδρος   

Γιαννόπουλος Αθανάσιος υπάλληλος κλάδου 

ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ κατηγορίας. 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Εκτέλεσης και 

Συντήρησης Έργων 

3 Ασπιώτη Παρασκευή, µόνιµη 

υπάλληλος  κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-

Οικονοµικού,  Προϊσταµένη της 

∆ιεύθυνσης Φοιτητικής Μέριµνας 

Ρόδης-Ροδόπουλος Σπήλιος, µόνιµος 

υπάλληλος κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-

Οικονοµικού, Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 
 

Α/Α 

ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ  

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΙΡΕΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

1 Εµµανουήλ Αποστολάκης, 

Μόνιµος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 

∆ιοικητικού – Οικονοµικού. 

Ουρανία Μπουσίου,  

Μόνιµη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 

∆ιοικητικού-Οικονοµικού  

2 Ανδρέας Βασιλάκης, 

Μόνιµος υπάλληλος του κλάδου ∆Ε 

∆ιοικητικού-Λογιστικού. 

Ηλιάνα Βουλδή,  

Μόνιµη υπάλληλος του κλάδου ∆Ε 

∆ιοικητικού – Λογιστικού. 

 
 
 

Α/Α 

ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ  

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.∆.Α.Χ. 

ΑΙΡΕΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.∆.Α.Χ. 

1 Ελένη Καράµπαλη, 

υπάλληλος Ι.∆.Α.Χ. της ειδικότητας ΠΕ 

Σταυρούλα Μαθιού,  

υπάλληλος Ι.∆.Α.Χ. της ειδικότητας ΤΕ 
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∆ιοικητικού – Οικονοµικού. ∆ιοικητικού-Λογιστικού 

2 Κωνσταντίνος Λένης, 

υπάλληλος Ι.∆.Α.Χ. της ειδικότητας ∆Ε 

∆ιοικητικού – Λογιστικού. 

Θεόδωρος Βασιλόπουλος,  

υπάλληλος Ι.∆.Α.Χ. της ειδικότητας ∆Ε 

Τεχνικού-Ηλεκτρονικού 

 
Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3α.εε του άρθρου 171 του Ν. 

4389/2016, οι οποίες αντικατέστησαν την παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016, η  θητεία 
των παραπάνω µονίµων υπαλλήλων Προϊσταµένων και Αναπληρωτών Προϊσταµένων 
∆ιεύθυνσης και των αναπληρωτών αυτών, µελών του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του 
∆ιοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Πατρών, λήγει µε την επιλογή και τοποθέτηση 
προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων που επιλέγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ηµοσίων 
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (Ν. 3528/2007), οπότε και 
συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συµβούλια του άρθρου 159 του Ν. 3528/2007. 

 
Εισηγήτρια στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, ορίζεται η κ. Ασηµίνα Υφαντή, υπάλληλος 

Ι∆ΑΧ του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών. 

Επιπλέον, η Σύγκλητος όρισε Γραµµατέα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου την κ. Ευσταθία 
Ηλιοπούλου, υπάλληλο Ι∆ΑΧ, ειδικότητας ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών, µε αναπληρώτρια την κ. Πολυξένη Γαλάνη, υπάλληλο Ι∆ΑΧ, 
ειδικότητας ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών.  

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

          ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

Κοινοποίηση: 

- Γραµµατεία Πρυτανείας  
- Αντιπρυτάνεις  
- Γενική ∆ιεύθυνση Ακαδηµαϊκών και ∆ιοικητικών Υποθέσεων  
- Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριµνας 
- Γενική ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραµµατισµού και ∆ικτύων 
-∆ιεύθυνση ∆ηµοσιευµάτων και Εκδόσεων 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
-∆ιεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων 
- ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας 
- ∆ιεύθυνση Φοιτητικής Μέριµνας 
- Αναφερόµενα στο παρόν έγγραφο µέλη 
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