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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                            ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
                         

                 Τηλ.: 2610 969025 
                      Τelefax: 2610 996664 
                      E-mail: syglitos@upatras.gr 
 

                           
                   
Κωδικός Φορέα: 24881 
                                                                                                                               
                                                                                           Πάτρα 14 Σεπτεµβρίου 2020 

                                                                                           Αριθ. Πρωτοκόλλου: 859/29593 
 
ΠΡΟΣ:-  Το Εθνικό Τυπογραφείο 
               Καποδιστρίου 34 
               Τ.Κ. 10432     
                Αθήνα        
 
 Κοιν.:  - Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων   
               Α. Παπανδρέου 37 
               Τ.Κ. 15180 Μαρούσι  
               Αθήνα     
        
 
ΘΕΜΑ: «∆ηµοσίευση µιας ταυτάριθµης απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πατρών περί 
ανάθεσης αρµοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Πατρών» 
 
Σας αποστέλλουµε ταυτάριθµη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πατρών περί ανάθεσης 
αρµοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Πατρών και παρακαλούµε 
για τη δηµοσίευσή της στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 
   
 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
 
 
  ΧΡΗΣΤΟΣ Ι.ΜΠΟΥΡΑΣ 
 
 
Κοινοποίηση:  
- Γραµµατεία Πρυτανείας   
- Γενική ∆ιεύθυνση Ακαδηµαϊκών και ∆ιοικητικών Υποθέσεων 
- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών   
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ΘΕΜΑ: Ανάθεση αρµοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Πατρών 
 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

(συνεδρία 174/10.9.2020) 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999, όπως ισχύουν  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. λα και λστ και του άρθρου 14 παρ. 2 περ. θ του ν. 

4485/2017, όπως ισχύουν 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 περ. γ του ν. 4485/2017, όπως ισχύουν 
4. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/25.10.2019 τ. 

Β’) 
5. Τις διατάξεις του Οργανισµού ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Πατρών (Π.∆ 63/1999, 

ΦΕΚ 71 τ. Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
6. Την υπ΄αριθ. 831/28175/1.9.2020 Πρυτανική Πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του 

Πανεπιστηµίου Πατρών ακαδηµαϊκού έτους 2020-2021 
7. Την υπ΄αριθ. 619/28179/1.9.2020 Πρυτανική Πράξη συγκρότησης του Πρυτανικού Συµβουλίου 

του Πανεπιστηµίου Πατρών ακαδηµαϊκού έτους 2020-2021 
8. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Πανεπιστηµίου Πατρών που επιβάλλουν άµεση έγκριση 

και διεκπεραίωση θεµάτων για την απρόσκοπτη λειτουργία του  
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

τακτικού προϋπολογισµού,  
 
Αποφασίζει οµόφωνα και µε πλειοψηφία µεγαλύτερη των ¾ των µελών της, πληρώντας την 
προϋπόθεση της διάταξης  του άρθρου 13 παρ. 2 περ. λα του ν. 4485/2017, και αναθέτει στο 
Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Πατρών, πλέον των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στο 
ν. 4485/2017 ή στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

 
1. Την έγκριση των σταδίων ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, συµβάσεων προµηθειών και 

υπηρεσιών, δηµοσίων και διεθνών διαγωνισµών όπως ιδίως τη συγκρότηση επιτροπών 
διαγωνισµών, προσωρινή κατακύρωση αποτελεσµάτων των ενδιάµεσων σταδίων, απόφανση επί 
αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών, παράταση προθεσµιών, εκτός από τη 
δηµοπράτηση και την έκδοση της οριστικής απόφασης κατακύρωσης των διαγωνισµών, που 
παραµένουν στην αρµοδιότητα της Συγκλήτου.  

2. Την έγκριση όλων των σταδίων ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, συµβάσεων, προµηθειών και 
υπηρεσιών όπως ιδίως τη συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισµών, οριστική κατακύρωση 
αποτελεσµάτων, απόφαση επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών, παράταση 
προθεσµιών για το ισχύον κάθε φορά όριο συνοπτικών διαγωνισµών.  

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
Αρµόδια: κ. Κλεοπάτρα Παπαγιάννη 
Τηλ.: 2610 969025 
Τelefax: 2610 996664 
E-mail:syglitos@upatras.gr 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α∆Α: 

  Πάτρα 14 Σεπτεµβρίου 2020 

Αριθ. Πρωτοκόλλου:859/29593 
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3. Την έγκριση των δαπανών για αποζηµίωση επιστηµόνων άλλων ΑΕΙ, οι οποίοι καλούνται να 
δώσουν διαλέξεις στο Ίδρυµα µετά από προτάσεις των οικείων Τµηµάτων. 

4. Την έγκριση της καταβολής αποζηµιώσεως στα µέλη ∆.Ε.Π. και στο λοιπό προσωπικό για 
συµµετοχή σε συνέδρια της αλλοδαπής ή ηµεδαπής, ως και τυχόν απαιτούµενων εξόδων 
εγγραφής εντός του πλαισίου των εγκεκριµένων για τον ως άνω σκοπό πιστώσεων και µετά από 
εισήγηση των οικείων ∆ιοικητικών Συµβουλίων του Τµήµατος. 

5. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης τόσο του τακτικού προϋπολογισµού όσο και του 
προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων. 

6. Την έγκριση της διάθεσης και χρήσης των χώρων του Πανεπιστηµίου, πλην των χώρων του 
Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου, και τη λήψη απόφασης επί αιτήσεων φορέων εκτός του 
Πανεπιστηµίου για παραχώρηση αιθουσών και λοιπών χώρων του Ιδρύµατος για την οργάνωση 
διαλέξεων, αθλητικών εκδηλώσεων κ.λ.π., µετά από συνεννόηση µε την αρµόδια ακαδηµαϊκή 
µονάδα ή Υπηρεσία. 

7. Τη λήψη οιασδήποτε αποφάσεως, σχετικώς µε την οργάνωση στο Ίδρυµα εκδηλώσεων, κατά τις 
εθνικές ή άλλες εορτές, ή και σεµιναρίων, συνεδρίων που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της 
ευρύτερης πολιτιστικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, είτε αυτοτελώς είτε και σε 
συνεργασία µε άλλους φορείς. 

8. Την έγκριση, ύστερα από εισήγηση της οικείας Κοσµητείας, µετά από απόφαση της Συνέλευσης 
του Τµήµατος, των καταρτιζόµενων για πρώτη φορά και των επικαιροποιηµένων µητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών µελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, 
µονιµοποίησης και ανανέωσης της θητείας µελών ∆.Ε.Π. 

9. Τη λήψη απόφασης για την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας ή του εκπαιδευτικού έργου του 
Ιδρύµατος για έκτακτους λόγους, όπως ιδίως λόγους ασφάλειας και φυσικών καταστροφών, 
καθώς και για τη λειτουργία συλλογικών οργάνων κατά τη διάρκεια των διακοπών.  

10. Την εισήγηση στη Σύγκλητο για το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο συµπεριλαµβανοµένων και των 
εξεταστικών περιόδων. 

11. Την εισήγηση στη Σύγκλητο για την κατανοµή στα Τµήµατα των θέσεων µε τις αντίστοιχες 
πιστώσεις του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α’ 
112) και του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄173). 

12. Τη µέριµνα για τη λήψη µέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση στους χώρους του Ιδρύµατος 
ατόµων µε αναπηρία, καθώς και την προσβασιµότητα των φοιτητών µε αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στη διδασκαλία και τα προτεινόµενα συγγράµµατα των τριών κύκλων 
σπουδών. 

13. Την έγκριση των τροποποιήσεων του ετήσιου τακτικού προϋπολογισµού του Ιδρύµατος και του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και άλλων πηγών χρηµατοδότησης. 

14. Τον ορισµό επιτροπών για τη µελέτη και διεκπεραίωση θεµάτων που εµπίπτουν στις 
αρµοδιότητές του και/ή όσες του ανατίθενται στη Σύγκλητο, χωρίς να θίγονται τα οριζόµενα σε 
ειδικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισµού. 

15. Τη λήψη απόφασης για θέµατα µετακίνησης και ανακατανοµής προσωπικού και αναπλήρωση σε 
θέσεις ευθύνης. 

16. Εγκρίνει τη χρήση αιθουσών του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου, τηρουµένων των 
διατάξεων του άρθρου 91 παρ. 1.3.γ. του Εσωτερικού Κανονισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών 
(ΦΕΚ 3899/25.10.2019 τ. Β΄). 

17. Εγκρίνει την ανάθεση διδακτικού έργου σε µέλη ∆ΕΠ Τµηµάτων άλλων Σχολών. 
18. Την εισήγηση στη Σύγκλητο για τον ορισµό µελών στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης. 
19. Την αντικατάσταση µελών της Επιτροπής ∆εοντολογίας, σε περίπτωση που η συζητούµενη 

υπόθεση τα αφορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 10.6 του Εσωτερικού 
Κανονισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/25.10.2019 τ. Β΄). 

20. Τη συγκρότηση επιτροπών εποπτείας της φύλαξης του Πανεπιστηµίου Πατρών, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 13 του Εσωτερικού Κανονισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών (ΦΕΚ 
3899/25.10.2019 τ. Β΄). 

21. Τη χορήγηση αδειών εξαιρετικών περιπτώσεων σε µέλη ∆ΕΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 54 παρ. 4 του Εσωτερικού Κανονισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών (ΦΕΚ 
3899/25.10.2019 τ. Β΄). 
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22. Τα θέµατα επιµόρφωσης προσωπικού. 
23. Τα θέµατα χορήγησης βραβείων-υποτροφιών σε φοιτητές µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που τίθενται από τη Σύγκλητο. 
24. Τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του διοικητικού προσωπικού (ν. 4369/2016). 
25. Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του διοικητικού προσωπικού. 
26. Την έγκριση της συµµετοχής εκπροσώπων του Πανεπιστηµίου Πατρών ως και της καταβολής σε 

αυτούς σε επιτροπές, διαγωνισµούς, συνέδρια, σεµινάρια κλπ. 
27. Τη µέριµνα για θέµατα οργάνωσης εκδηλώσεων, σεµιναρίων, συνεδρίων στο πλαίσιο 

εκπλήρωσης της ευρύτερης πολιτιστικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, είτε αυτοτελώς, 
είτε µε άλλους φορείς.  

28. Την έγκριση των εκπαιδευτικών εκδροµών κατόπιν προτάσεων των Τµηµάτων και των σχετικών 
δαπανών στο ύψος των εγκεκριµένων ανά Τµήµα πιστώσεων. 

29. Την έγκριση θεµάτων εισαγόµενων φοιτητών όλων των κατηγοριών, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 
 
Το Πρυτανικό Συµβούλιο θα κοινοποιεί τις αποφάσεις του στη Σύγκλητο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις.  
 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της και έως την 31.8.2021 και δύναται να τροποποιηθεί 
οµοίως µε απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πατρών. 
  
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
    Πάτρα, 14 Σεπτεµβρίου 2020 
 

    Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 

 
 
           ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
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