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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ: Τους αναφερόμενους στο παρόν
             Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση οριστικού πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των υποψηφίων για 
την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών 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 άρθ. 4 παρ. 1δβ του ν. 4915/2022
ε) 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) 
στ) Οι διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 
δημοσίου τομέα», όπως ισχύει 
ζ) 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» 
η) 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) 
θ) H με αρ. πρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2445/οικ.33772/21-9-2018 (ΑΔΑ: ΨΥΥΒ465ΧΘΨ-598) εγκύκλιος του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
ι) 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) 
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ια) Η υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16.12.2016 (Β’ 4123)ΚΥΑ «Διεξαγωγή δομημένης 
συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
ΔΙΔΑΔ/φ.35.50/2375/οικ.9721/9.3.2018 (Β’ 936) όμοια
ιβ) 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)
ιγ) 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
ιδ) Οι υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας με τα συνημμένα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα
ιε)  Η υπ΄αριθ. 24314/1.4.2022 απόφαση της υπ΄αριθ. 198/1.4.2022 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου 
περί κατάρτισης πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των υποψηφίων για την πλήρωση 
της θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πατρών
ιστ) Η υπ΄αριθ. 24887/5.4.2022 υποβληθείσα ένσταση του κ. Στ. Μπάκα, η υπ΄αριθ 24324/4.4.2022 
υποβληθείσα ένσταση του κ. Λυκ. Σταματελάτου, η υπ΄αριθ. 24373/4.4.2022 υποβληθείσα ένσταση του κ. 
Ιωάν. Τσακαρέστου, η υπ΄αριθ. 25186/6.4.2022 υποβληθείσα ένσταση του κ. Π. Παπαμιχαήλ, η υπ΄αριθ. 
25159/6.4.2022 υποβληθείσα ένσταση του κ. Αθ. Γιαννόπουλου, η υπ΄αριθ. 25148/6.4.2022 υποβληθείσα 
ένσταση του κ. Θ. Σερεμέτη, η υπ΄αριθ. 25152/6.4.2022 υποβληθείσα ένσταση του κ. Β. Μπουγά και η 
υπ΄αιριθ. 25156/6.4.2022 υποβληθείσα ένσταση του κ. Θ. Ανδριώτη
ιζ) Η υπ’  αριθ. 25444/7.4.2022 απόφαση της υπ’  αριθ. 199/7.4.2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου περί 
κατάρτισης οριστικού πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των υποψηφίων για την 
πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πατρών
ιη)Η υπ΄αριθ. 26029/11.4.2022 πρόσκληση του κ. Τσακαρέστου Ιωάννη για τη διενέργεια δομημένης 
συνέντευξης για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
ιθ) Η υπ΄αριθ. 26030/11.4.2022 πρόσκληση του κ. Παπαμιχαήλ Παναγιώτη για τη διενέργεια δομημένης 
συνέντευξης για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
κ) Η υπ΄αριθ. 26031/11.4.2022 πρόσκληση του κ. Σταματελάτου Λυκούργου για τη διενέργεια δομημένης 
συνέντευξης για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
κα) Η υπ΄αριθ. 26032/11.4.2022 πρόσκληση του κ. Μπάκα Στυλιανού για τη διενέργεια δομημένης 
συνέντευξης για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
κβ) Η υπ΄αριθ. 26033/11.4.2022 πρόσκληση του κ. Σκιαδά Φώτιου για τη διενέργεια δομημένης 
συνέντευξης για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
κγ) Η υπ΄αριθ. 26034/11.4.2022 πρόσκληση του κ. Σερεμέτη Θεόδωρου για τη διενέργεια δομημένης 
συνέντευξης για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
κδ) Η υπ΄αριθ. 26035/11.4.2022 πρόσκληση του κ. Γιαννόπουλου Αθανάσιου για τη διενέργεια δομημένης 
συνέντευξης για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
κε) Το γεγονός ότι ο υποψήφιος κ. Μπάκας Στυλιανός δεν προσήλθε για τη διενέργεια δομημένης 
συνέντευξης, αν και προσκλήθηκε με το ως άνω κα σχετικό
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Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ΄αριθ. 201/14.4.2022 έκτακτη 
συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, προέβη στη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης 
και διαμόρφωσε γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλόλητα των υποψηφίων για 
την άσκηση των καθηκόντων ευθύνης, για την οποία εκρίθησαν, αποφάσισε ομόφωνα τη μοριοδότηση κάθε 
υποψηφίου με βάση των ομάδα κριτηρίων δ΄: δομημένη συνέντευξη, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΟΜΑΔΑ 

Α
ΟΜΑΔΑ 

Β
ΣΥΝΟΛΟ Α + 

Β
ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΝ/ΞΗΣ

Μ.Ο. 
ΣΥΝ

1 ΣΚΙΑΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 206,25 179,54 385,79 46765 935,3

2 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 108,9 262,35 371,25 22140 442,8

3 ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 148,5 291,56 440,06 21810 436,2

4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 95,7 284,13 379,83 21035 420,7

5 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 138,6 317,63 456,23 20965 419,3

6 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 82,5 314,16 396,66 18844 376,88

Διευκρινίζεται ότι στις διατάξεις του άρθ. 4 παρ. 1δβ και 2 του ν. 4915/2022 ορίζεται ότι: «Η τελική 
μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμοδίου 
Συμβουλίου. Σε περίπτωση του υποψήφιος λαμβάνει τελική μοριοδότηση στη συνέντευξη μικρότερη του 
πεντακόσια (500) κατά τα ως άνω οριζόμενα, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ανεξαρτήτως από το 
συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνει με την παρ. 4 και δεν συμπεριλαμβάνεται στον οικείο πίνακα 
φθίνουσας σειράς κατάταξης που καταρτίζεται κατά τα οριζόμενα στην περ. στ. της παρ. 7 του άρθρου 86. ….2. 
Η ρύθμιση της παρ. 1 περί αποκλεισμού υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής σε περίπτωση που 
λάβει τελική μοριοδότηση στη συνέντευξη μικρότερη του πεντακόσια (500) εφαρμόζεται και επί των εκκρεμών 
διαδικασιών στις οποίες υποψήφιοι δεν έχουν κληθεί σε συνέντευξη μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος».

Ως εκ τούτου, οι κάτωθι υποψήφιοι αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία και δεν συμπεριλαμβάνονται 
στον οικείο πίνακα φθίνουσας σειράς κατάταξης που καταρτίζεται κατά τα οριζόμενα στην περ. στ. της παρ. 7 
του άρθρου 86:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2 ΤΣΚΑΡΕΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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Τέλος, η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την κατάρτιση πίνακα 
κατάταξης κατά φθίνουσας σειράς βαθμολογίας για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Πατρών, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΟΜΑΔΑ 

Α
ΟΜΑΔΑ 

Β
ΣΥΝΟΛΟ 

Α + Β
ΟΜΑΔΑ 

Δ
ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ
1 ΣΚΙΑΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 206,25 179,54 385,79 318,002 703,792

       Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

Κοινοποίηση: 
-Γραμματεία Πρυτανείας
-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
-Νομική Υπηρεσία

4 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
5 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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