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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 Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 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. 1 (περί αρμοδιοτήτων του Πρύτανη), άρθ. 15, Ν. 4957/2022 (Α’ 141) «Νέοι 
Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της 
σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές 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) Το υπ’ αριθ. 646/25.7.2022 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) ΦΕΚ περί Διαπιστωτικής πράξης παραίτησης ενός Αντιπρύτα
νη στο Πανεπιστήμιο Πατρών 
θ) Το υπ’ αριθ. 791/31.8.2022 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) ΦΕΚ περί ορισμού Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, 
Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών
ι) Η με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 (Β΄4123) ΚΥΑ «Διεξαγωγή δομημένης 
συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2375/οικ.9721/9-3-2018 (Β΄936 όμοια)
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ια) Οι με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-5-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2445/οικ.33772/21-9-2018 (ΑΔΑ: ΨΥΥ465ΧΘΨ-598) εγκύκλιοι του Υπ. Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης
ιβ) Η με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25-6-2020 εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: 
«Σύστημα επιλογής προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, 
όπως ισχύει» (ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ)
ιγ) Η με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.56/2750/οικ.2351/15-2-2022 (ΑΔΑ: ΡΕ1946ΜΤΛ6-ΚΝΞ) εγκύκλιος του 
Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Μοριοδότηση αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (integrated 
masters) κατά της διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τα άρθρα 84-86 του Υ.Κ.»
ιδ) Οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4915/2022 (Α΄63) «Μοριοδότηση δομημένης συνέντευξης για την 
επιλογή Προϊσταμένων-Τροποποίηση περ.δ΄παρ.3 άρθρου 85 του ν.3528/2007
ιε) Η υπ’ αριθ. 38378/24.5.2022 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών 
με θέμα: «Προκήρυξη πλήρωσης έντεκα (11) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου 
Πατρών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως 
ισχύει
ιστ) Οι υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας με τα συνημμένα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα
ιζ)  Η  υπ’ αριθ. 63248/26.8.2022 απόφαση της υπ΄ αριθ. 207/25.8.2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πατρών περί κατάρτισης πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των 
υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών
ιη) Η υπ’ αριθ. 64032/31.8.2022 υποβληθείσα ένσταση της κ. Ουρανίας Μπουσίου, η υπ’ αριθ. 
64028/31.8.2022 υποβληθείσα ένσταση της κ. Ευφροσύνης Καμπέρου και η υπ’ αριθ. 64034/31.8.2022 
υποβληθείσα ένσταση του κ. Εμμανουήλ Αποστολάκη. 
ιθ) Η υπ’  αριθ. 70382/22.9.2022 απόφαση της υπ’  αριθ. 208/22.9.2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου περί 
κατάρτισης οριστικού πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των υποψηφίων για την 
πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου Πατρών
κ) Η υπ’ αριθ. 72990/30.9.2022 πρόσκληση του κ. Εμμανουήλ Αποστολάκη για τη διενέργεια δομημένης 
συνέντευξης για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών
κα) Η υπ’ αριθ. 72987/30.9.2022 πρόσκληση της κ. Ουρανίας Μπουσίου για τη διενέργεια δομημένης 
συνέντευξης για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών 
κβ) Η υπ’ αριθ. 72989/30.9.2022 πρόσκληση της κ. Ευσταθίας Ηλιοπούλου για τη διενέργεια δομημένης 
συνέντευξης για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών 
κγ) Η υπ’ αριθ. 72988/30.9.2022 πρόσκληση του κ. Φώτιου Κασπίρη για τη διενέργεια δομημένης 
συνέντευξης για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών 
κδ) Η υπ’ αριθ. 72986/30.9.2022 πρόσκληση της κ. Μαρίας Σκαπέρδα για τη διενέργεια δομημένης 
συνέντευξης για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών 
κε) Η υπ΄αριθ. 72985/30.9.2022 πρόσκληση της κ. Ασημίνας Υφαντή για τη διενέργεια δομημένης 
συνέντευξης για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών 
κστ) Το γεγονός ότι ο υποψήφιος κ. Εμμανουήλ Αποστολάκης δεν προσήλθε για τη διενέργεια δομημένης 
συνέντευξης, αν και προσκλήθηκε με το ως άνω κ΄ σχετικό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 4.10.2022 
ηλεκτρονικό μήνυμά του προς τη Γραμματεία  Συγκλήτου (αρ. Πρωτ. 73604/4.10.2022)
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κζ) Το γεγονός ότι η υποψήφια κ. Ουρανία Μπουσίου δεν προσήλθε για τη διενέργεια δομημένης 
συνέντευξης, αν και προσκλήθηκε με το ως άνω κα΄ σχετικό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 
30.9.2022 ηλεκτρονικό μήνυμά της προς τη Γραμματεία  Συγκλήτου (αρ. Πρωτ. 72871/30.9.2022)
κη) Το γεγονός ότι η υποψήφια κ. Ευφροσύνη Καμπέρου δεν προσήλθε για τη διενέργεια δομημένης 
συνέντευξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 30.9.2022 ηλεκτρονικό μήνυμά της προς τη Γραμματεία  
Συγκλήτου (αρ. Πρωτ. 72927/30.9.2022)
κθ) Το γεγονός ότι η υποψήφια κ. Μαρία Σκαπέρδα δεν προσήλθε για τη διενέργεια δομημένης συνέντευξης, 
αν και προσκλήθηκε με το ως άνω κδ΄ σχετικό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 5.10.2022 
ηλεκτρονικό μήνυμά της προς τη Γραμματεία  Συγκλήτου (αρ. Πρωτ. 73927/5.10.2022)
κι) Το γεγονός ότι ο υποψήφιος κ. Φώτιος Κασπίρης δεν προσήλθε για τη διενέργεια δομημένης 
συνέντευξης, αν και προσκλήθηκε με το ως άνω κγ΄ σχετικό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 
5.10.2022 ηλεκτρονικό μήνυμά του προς τη Γραμματεία  Συγκλήτου (αρ. Πρωτ. 74326/6.10.2022)

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ΄αριθ. 210/6.10.2022 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:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΟΜΑΔΑ 
Α

ΟΜΑΔΑ 
Β

ΣΥΝΟΛΟ 
Α + Β

ΟΜΑΔΑ 
Δ

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΝ/
ΞΗΣ

Μ.Ο. 
ΣΥΝ

1 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘ

ΙΑ 47,85 161,37 209,22 133,56 342,78 18070 392,83

2 ΥΦΑΝΤΗ
ΑΣΗΜΙΝ

Α 61,05 168,32 229,37 315,24 544,61 42650 927,17

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, η κάτωθι υποψήφια αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και δεν συμπεριλαμβάνεται στον 
οικείο πίνακα φθίνουσας σειράς κατάταξης που καταρτίζεται κατά τα οριζόμενα στην περ. στ. της παρ. 7 του 
άρθρου 86:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
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Τέλος, η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την κατάρτιση πίνακα 
κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης 
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΟΜΑΔΑ 

Α
ΟΜΑΔΑ 

Β
ΣΥΝΟΛΟ 

Α + Β
ΟΜΑΔΑ 

Δ
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

1 ΥΦΑΝΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 61,05 168,32 229,37 315,24 544,61

       Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

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

1 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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