
ΠΡΟΣ: -  κ.κ. Βουλευτές Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας
(Ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ.: - Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πατρών
ergatoipal.kentropatras@gmail.com 
- Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Πατρών
syldipro@upatras.gr 

ΘΕΜΑ: Επί του θέματος της νομοθετικής ρύθμισης για την επέκταση των ισχυουσών 
συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας Πανεπιστημίου Πατρών

Συν.: 1) Το υπ’ αριθ. 3377/17-01-2023 έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών
2) Το από 17-1-2023 συνημμένο Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών

Αξιότιμοι κκ. Βουλευτές,

Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στις τρεις πόλεις που εδρεύει μετά τις 31/3/2023, ημερομηνία 
λήξης των ογδόντα εννέα συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των 
αναγκών καθαριότητας, σας ενημερώνουμε ότι απεστάλησαν τα ανωτέρω συνημμένα 1 και 2 στα 
αρμόδια Υπουργεία για την έκδοση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την δυνατότητα επέκτασης των 
υπαρχόντων συμβάσεων έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με βάση τα ανωτέρω, αναδεικνύεται ότι οι χρόνοι ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας και 
της υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο, λόγω δικαστικών εμπλοκών και προσυμβατικού ελέγχου 
καθώς και των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, θα υπερβεί την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων, 
ήτοι 31/3/2023 και παρακαλούμε για την υποστήριξή σας προκειμένου να εκδοθεί έγκαιρα η 
απαιτούμενη Νομοθετική ρύθμιση.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. κ.κ. Βουλευτές Αχαΐας

Τσιγκρής Άγγελος tsigrislawoffice@yahoo.gr, a.tsigkris@parliament.gr, 
grafiotipoupatras@gmail.com

Κατσανιώτης Ανδρέας katsaniotis.info@gmail.com
Φωτήλας Ιάσων i.fotilas@parliament.gr, jfotilas@gmail.com
Αλεξοπούλου Χριστίνα ch.alexopoulou@parliament.gr, xalexopoulou@gmail.com
Τσίπρας Αλέξιος alexis.tsipras@syriza.gr, a.tsipras@parliament.gr
Αναγνωστοπούλου Αθανασία aanagnostopoulou@parliament.gr, sia.anag@gmail.com
Μάρκου Κωνσταντίνος markou@parliament.gr, markoukonst@upatras.gr
Παπανδρέου Γεώργιος gap4axa@gmail.com, info@papandreou.gr 
Καραθανασόπουλος Νικόλαος kke@parliament.gr

2. κ.κ. Βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας

Λιβανός Σπυρίδων- Παναγιώτης s.livanos@parliament.gr, info@livanos.gr
Καραγκούνης Κωνσταντίνος kkaragounis@gmail.com
Σαλμάς Μάριος msalmas@otenet.gr
Βαρεμένος Γεώργιος gvaremenos@gmail.com
Μωραΐτης Αθανάσιος, moraitisthanos@parliament.gr
Κωνσταντόπουλος Δημήτριος d.konstantopoulos@parliament.gr, dckonstan@gmail.com
Παπαναστάσης Νικόλαος n.papanastasis@parliament.gr

3. κ.κ. Βουλευτές Ηλείας

Τζαβάρας Κωνσταντίνος tzavaras@parliament.gr, tzavaraskon@gmail.com
Νικολακόπουλος Ανδρέας a.nikolakopoulos@parliament.gr
Αυγερινοπούλου Διονυσία- Θεοδώρα d.avgerinopoulou@parliament.gr
Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος d.kalamatianos@parliament.gr, 

dckalamatianos@gmail.com 
Κατρίνης Μιχαήλ ilia@katrinis.gr, katrinis@parliament.gr
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