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Θζμα 4: Διαδικαςία πλιρωςθσ πζντε (5) κζςεων ευκφνθσ επιπζδου Διεφκυνςθσ του Οικονομικοφ 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν  

………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………… 
Θ Σφγκλθτοσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν λαμβάνοντασ υπόψθ: 
1. Tα άρκρα 84, 85, 86 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) «Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων 

Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ», όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, 
ιδίωσ τθν παρ. 6 του άρκρου 86, ςφμφωνα με τθν οποία αρμόδιο όργανο επιλογισ προϊςταμζνων 
Διευκφνςεων για τα Ρανεπιςτιμια είναι θ Σφγκλθτοσ, 

2. τθν περ. λ) τθσ παρ. 2 του άρκρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ 
εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 114),  

3. τισ παρ. 1γ και 4 του άρκρου 30 του ν. 4369/2016 (Α' 33) «Εκνικό Μθτρϊο Επιτελικϊν Στελεχϊν 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, βακμολογικι διάρκρωςθ κζςεων, ςυςτιματα αξιολόγθςθσ, προαγωγϊν και 
επιλογισ προϊςταμζνων (διαφάνεια- αξιοκρατία και αποτελεςματικότθτα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ) 
και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφουν, 

4. τισ διατάξεισ των άρκρων 65 ζωσ 70 του ν.4692/2020 (Α’ 111) «Αναβάκμιςθ του Σχολείου και άλλεσ 
διατάξεισ», 

5. τθν παρ. 3 του άρκρου 79 του ν. 4674/2020 (A' 53) «Στρατθγικι αναπτυξιακι προοπτικι των 
Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ρφκμιςθ ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν 
και άλλεσ διατάξεισ», 

6. το π.δ. 377/1989 (Α’ 166), ςφμφωνα με το οποίο θ ιδρυκείςα με το ν.2191/1920 (Α’ 133) και 
μετονομαςκείςα με το Ν.Δ. τθσ 5/17 Μαΐου 1926 (Α’ 156) «Ανωτάτθ Σχολι Οικονομικϊν και 
Εμπορικϊν Επιςτθμϊν» μετονομάηεται ςε «Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν», 

7. το π.δ. 203/1996 (Α’ 160) «Οργανιςμόσ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν», 

8. το π.δ. 50/2001 (Α’ 39) «Κακοριςμόσ των προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμοςίου 
τομζα», όπωσ ιςχφει, 

9. τθν ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16.12.2016 (Βϋ 4123) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Διεξαγωγι 
δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ κατά τθν επιλογι προϊςταμζνων», όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικμ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2375/οικ.9721/09.03.2018 (Β’ 936) ΚΥΑ, 

10. τθν ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25.06.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ) εγκφκλιο του Υπουργοφ 
Εςωτερικϊν με κζμα: «Σφςτθμα Επιλογισ Ρροϊςταμζνων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 84-
86 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, όπωσ ιςχφει», 

11. τθν ΔΙΔΑΔ/Φ.35.56/2750/οικ.2351/15.02.2022 (ΑΔΑ:Ε1946ΜΤΛ6-ΚΝΞ) εγκφκλιο του Υπουργοφ 
Εςωτερικϊν με κζμα: “Μοριοδότθςθ αδιάςπαςτων τίτλων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν (integrated 
masters) κατά τθ διαδικαςία επιλογισ Ρροϊςταμζνων ςφμφωνα με τα άρκρα 84 – 86 του Υ.Κ.”, 

12. τθν 28/03.01.2022 (ΑΔΑ: ΨΧΩ7469Β4Μ-Μ3Β) πράξθ Ρρφτανθ περί αναςυγκρότθςθσ τθσ Συγκλιτου 
του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν από 03.01.2022, 

13. τθν 385/27.01.2022 - Ο.Ε. 01.02.2022 (ΑΔΑ: 9ΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) “Ρροκιρυξθ πλιρωςθσ πζντε (5) 
κζςεων ευκφνθσ επιπζδου Διεφκυνςθσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΡΑ), κατ’ 
εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 84-86 του ν.3528/2007 (Α’ 26) «Κφρωςθ του Κϊδικα 
Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ.», με τα ειδικά 
περιγράμματα κζςεων εργαςίασ που περιλαμβάνονται ς’ αυτι, 

14. τθν απόφαςθ τθσ 8θσ/10.02.2022/3 ςυνεδρίαςθσ τθσ Συγκλιτου του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν (ΑΔΑ: ΨΙ6469Β4Μ-ΡΞΩ), με τθν οποία ςυγκροτικθκε τριμελισ επιτροπι για τθν εξζταςθ 
των φακζλων των υποψθφίων για τθν πλιρωςθ πζντε (5) κζςεων ευκφνθσ επιπζδου Διεφκυνςθσ 
του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Ο.Ρ.Α.) και τθ διατφπωςθ αιτιολογθμζνθσ γνϊμθσ προσ 
τθ Σφγκλθτο ςτα επιμζρουσ ςτάδια τθσ διαδικαςίασ επιλογισ, 

15. τισ αιτιςεισ που υποβλικθκαν εμπροκζςμωσ, 

16. τθν ειςιγθςθ τθσ ωσ άνω 14 υπό του προοιμίου Επιτροπισ όπωσ διατυπϊνεται ςτο πρακτικό 
τθσ 1θσ/23.03.2022 ςυνεδρίαςισ τθσ, 
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αποφαςίηει 
 
Α. Εγκρίνει τθν ειςιγθςθ ςτο πρακτικό 1θσ/23.03.2022 ςυνεδρίαςθσ τθσ Τριμελοφσ Επιτροπισ για τθν 
εξζταςθ των φακζλων των υποψθφίων για τθν πλιρωςθ πζντε (5) κζςεων ευκφνθσ επιπζδου 
Διεφκυνςθσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΡΑ) και τθ διατφπωςθ αιτιολογθμζνθσ γνϊμθσ 
προσ τθ Σφγκλθτο ςτα επιμζρουσ ςτάδια τθσ διαδικαςίασ επιλογισ, θ οποία ζχει ωσ εξισ:  
 

ΤΙΜΕΛΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΞΕΤΑΣΘ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΥΡΟΨΘΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΛΘΩΣΘ ΡΕΝΤΕ 
(5) ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΘΣ ΕΡΙΡΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΑΘΘΝΩΝ 
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(Συνεδρίαςθ τθσ 23θσ Μαρτίου 2022) 
Θ Τριμελισ Επιτροπι για τθν εξζταςθ των φακζλων των υποψθφίων για τθν πλιρωςθ πζντε (5) 
κζςεων ευκφνθσ επιπζδου Διεφκυνςθσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΡΑ) και τθ 
διατφπωςθ αιτιολογθμζνθσ γνϊμθσ προσ τθ Σφγκλθτο ςτα επιμζρουσ ςτάδια τθσ διαδικαςίασ 
επιλογισ, που ςυγκροτικθκε με απόφαςθ τθσ 8θ/10.02.2022/3 ςυνεδρίαςθσ τθσ Συγκλιτου του 
Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΑΔΑ: ΨΙ6469Β4Μ-ΡΞΩ), ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ 
υπ’ αρ. πρωτ.1341/21.03.2022 (ορκι επανάλθψθ:22.3.2022) πρόςκλθςθσ του Ρροζδρου τθσ 
Επιτροπισ τθν 23θ Μαρτίου 2022, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 13:00 με τθν εξισ ςφνκεςθ: 
1. Κακθγθτισ Βαςίλειοσ Βαςδζκθσ, Αντιπρφτανθσ Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων και Ρροςωπικοφ, ωσ 

Ρρόεδροσ 
2. Κακθγιτρια   Ακαναςία   Ρουλοφδθ,   Κακθγιτρια   του   Τμιματοσ   Διοικθτικισ   Επιςτιμθσ   και 

Τεχνολογίασ, ωσ μζλοσ 
3.  Κακθγθτισ   Γεϊργιοσ   Οικονομίδθσ,   Κακθγθτισ   του   Τμιματοσ   Διεκνϊν   και   Ευρωπαϊκϊν 

Οικονομικϊν Σπουδϊν, ωσ μζλοσ 
Χρζθ Γραμματζων τθσ Επιτροπισ άςκθςαν ςφμφωνα με τθν ωσ άνω απόφαςθ οι υπάλλθλοι του 
Τμιματοσ Βϋ Ρροςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν 
Διμθτρα οφβαλθ κατθγορίασ ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ και  Ακθνά  Σκοπελίτθ  εκπαιδευτικισ 
βακμίδασ ΔΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ. 

 
Ι. Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ, αφοφ διαπίςτωςε τθ νόμιμθ ςφνκεςθ και απαρτία μεταξφ των 
παριςταμζνων και νόμιμα κλθτευκζντων μελϊν τθσ Επιτροπισ, κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ 
και ανζγνωςε τθν θμεριςια διάταξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ θ οποία ζχει ωσ εξισ: 
1. Ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ τθσ προκιρυξθσ. 
2. Ζλεγχοσ τθσ λιξθσ ι μθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων. 
3. Εξζταςθ των αιτιςεων και των φακζλων των υποβλθκειςϊν υποψθφιοτιτων, ιτοι ζλεγχοσ των 

προςκομιςκζντων δικαιολογθτικϊν για τθν απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων 
των υποψθφίων, λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με το νομότυπο του ςυνόλου των αιτιςεων ςφμφωνα 
με το νόμο και τθν προκιρυξθ. 

4.     Σφνταξθ πίνακα αποκλειόμενων από τθν περαιτζρω διαδικαςία επιλογισ. 
5. Σφνταξθ πίνακα κατάταξθσ υποψθφίων κατά φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ για κάκε 

προκθρυςςόμενθ κζςθ. 

 
ΙΙ. Ακολοφκωσ, τζκθκαν υπόψθ τθσ Επιτροπισ τα παρακάτω: 
1. Για τθν υπϋ αρικμ. πρωτ. 385/27.01.2022 - Ο.Ε. 1/2/2022 (ΑΔΑ: 9ΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) Ρροκιρυξθ 

πλιρωςθσ πζντε (5) κζςεων ευκφνθσ επιπζδου Διεφκυνςθσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν (ΟΡΑ), κατ’  εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 84-86 του ν.3528/2007 (Α’ 26) 
«Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων 
Ν.Ρ.Δ.Δ.», όπωσ ιςχφει, ζγιναν οι παρακάτω ενζργειεσ δθμοςιότθτασ: 
α. Αναρτικθκε ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν τθν 

27.1.2022 (τελευταία τροποποίθςθ: 1.2.2022). 
β. Στάλκθκε ςτο ΑΣΕΡ το από θμερομθνία 2.2.2022 θλεκτρονικό μινυμα τθσ Αναπλθρϊτριασ 

Ρροϊςταμζνθσ του Τμιματοσ Βϋ Ρροςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ του ΟΡΑ 
προκειμζνου θ προκιρυξθ να αναρτθκεί ςτο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΡ. 
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γ. Τοιχοκολλικθκε ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ ςτο ιςόγειο του 
κεντρικοφ κτιρίου του Ρανεπιςτθμίου τθν 1.2.2022, με πρακτικό ανάρτθςθσ. 

δ.   Εςτάλθ   ωσ   ανακοίνωςθ   τθν   1.2.2022,   μζςω   του   Κζντρου   Διαχείριςθσ   Δικτφων   του 
Ρανεπιςτθμίου προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ οι υπάλλθλοι όλων των οργανικϊν μονάδων 
του ΟΡΑ και 

ε. Αναρτικθκε  ςτθν  ιςτοςελίδα  του  ΟΡΑ  τθν  1.2.2022  και  ςυγκεκριμζνα  ςτο  ςφνδεςμο 
https://www.aueb.gr/el/news archive-loipes-theseis. 

 

2. Οι υποψθφιότθτεσ που υποβλικθκαν είναι: 

 
 α/α Αρ.  πρωτ.  Αίτθςθσ 

Ειςερχόμενο ΟΡΑ 
Αρ. πρωτ. 
Βεβαίωςθσ 

Αρ.  πρωτ.  Ζνςταςθσ 
Υποψθφίου 

Διεφκυνςθ 
Εκπαίδευςθσ 

1. 736/15-2-2022 1031/3-3-2022  

2. 785/18-2-2022 1033/3-3-2022  

3 691/14-2-2022   

4. 819/21-2-2022 1132/9-3-2022  

5. 827/21-2-2022 1023/3-3-2022  

6. 830/21-2-2022 1025/3-3-2022  

Διεφκυνςθ 
Διοικθτικοφ 

1. 691/14-2-2022   

2. 782/18-2-2022 1024/3-3-2022  

3. 819/21-2-2022 1132/9-3-2022  

4. 827/21-2-2022 1023/3-3-2022  

5. 830/21-2-2022 1025/3-3-2022  

Διεφκυνςθ 
Οικονομικοφ 

1. 691/14-2-2022   

2. 825/21-2-2022 1034/3-3-2022  

3. 827/21-2-2022 1023/3-3-2022  

4. 828/21-2-2022 1070/4-3-2022  

5. 833/21-2-2022 1060/4-3-2022 1128/9-3-2022 

Διεφκυνςθ 
Μθχανογράφθςθσ 

1. 815/21-2-2022   και 
649/10-2-2022 

1029/3-3-2022  

2. 814/18-2-2022 
ορκι επανάλθψθ 
και 783/18-2-2022 

1030/3-3-2022  

3. 760/16-2-2022 1032/3-3-2022  

Διεφκυνςθ 
Βιβλιοκικθσ 

1. 725/15-2-2022 1042/3-3-2022  

 

 
3. Θ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.56/2750/οικ.2351/15.02.2022 (ΑΔΑ:Ε1946ΜΤΛ6-ΚΝΞ) διευκρινιςτικι εγκφκλιοσ 

του Υπουργείου Εςωτερικϊν ςφμφωνα με τθν οποία : 
«Θ νομοκεςία αναγνωρίηει και απαιτεί ςε κάκε περίπτωςθ ωσ μεταπτυχιακό τίτλο αυτόν που ζχει 
αποκτθκεί μετά τθ λιψθ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν, ο οποίοσ, εφόςον κρικεί ςυναφισ, 
μοριοδοτείται με 200 μόρια. Ειςάγεται ωςτόςο περαιτζρω ειδικότερθ ρφκμιςθ, κατϋ εξαίρεςθ 
τθσ προθγοφμενθσ γενικισ διατφπωςθσ που απαιτεί ςε κάκε περίπτωςθ μεταπτυχιακό τίτλο 
ςπουδϊν μετά τθ λιψθ του βαςικοφ τίτλου, και προβλζπεται μοριοδότθςθ με 150 μόρια του 
μεταπτυχιακοφ τίτλου που ενςωματϊνεται ςτον βαςικό τίτλο ςπουδϊν, εφόςον κρικεί ςυναφισ 
με τθν προκθρυςςόμενθ κζςθ. 
Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ, ο μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν που κρίνεται μθ ςυναφισ με τθν 
προκθρυςςόμενθ κζςθ, μοριοδοτείται με 70 μόρια, χωρίσ να εξετάηεται εν προκειμζνω αν ο 
τίτλοσ αυτόσ ζχει αποκτθκεί μετά τθ λιψθ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν ι ενςωματϊνεται ςε 
αυτόν. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ κατζχει περιςςότερουσ του ενόσ 
μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν, για τουσ τίτλουσ αυτοφσ λαμβάνει ακροιςτικά ανεξαρτιτωσ 

https://www.aueb.gr/el/news
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κρίςεωσ ςυνάφειασ πλικουσ αυτϊν και ανεξαρτιτωσ εάν ζχουν αποκτθκεί μετά τθ λιψθ του 
βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν ι ενςωματϊνονται ςε αυτόν, με 50 μόρια. 
Βάςει  των  ανωτζρω  ο  μζγιςτοσ  αρικμόσ  μορίων  που  δφναται  να  λάβει  υποψιφιοσ  από 
μεταπτυχιακοφσ τίτλουσ ςπουδϊν κατά τθν διαδικαςία μοριοδότθςθσ ςφμφωνα με το αρ. 85 του 
Υ.Κ. είναι 250 μόρια, ενϊ οποιαδιποτε άλλθ ερμθνευτικι προςζγγιςθ αντίκειται ςτθ γραμματικι 
διατφπωςθ των εφαρμοςτζων εν προκειμζνω διατάξεων». 

 
4. Θ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25.06.2020 (ΑΔΑ:ΨΘΓΚ46ΜΤΛ67ΓΔ) διευκρινιςτικι εγκφκλιοσ του 

Υπουργείου Εςωτερικϊν, ςφμφωνα με τθν οποία: 
Θ ςυνάφεια των μεταπτυχιακϊν τίτλων και διδακτορικϊν διπλωμάτων κρίνεται με αιτιολογία 
από τθ Σφγκλθτο με βάςθ το αντικείμενο των προκθρυςςόμενων κζςεων όπωσ προκφπτει από 
τισ οργανικζσ διατάξεισ του ΟΡΑ και τα περιγράμματα κζςεων εργαςίασ όπωσ αποτυπϊνονται 
ςτθν 385/27.01.2022-Ο.Ε.1/2/2022 (ΑΔΑ:9ΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) Ρροκιρυξθ πλιρωςθσ πζντε (5) 
κζςεων ευκφνθσ επιπζδου Διεφκυνςθσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΡΑ). 
Συγκεκριμζνα : 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΕΝΩΝ ΘΕΕΩΝ 
Τα κακικοντα κάκε προϊςταμζνου εκ των προκθρυςςόμενων κζςεων ευκφνθσ είναι τα 
ακόλουκα: 
1 .Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται. 
2 .Υποβάλλει ειςθγιςεισ προσ τθ Γενικι Διεφκυνςθ και τθ Διοίκθςθ για διάφορα κζματα τθσ 
Διεφκυνςθσ. 
3 .Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 
4 .Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ 
Διεφκυνςθσ και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
5 .Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που 
υπάγονται ςτθ Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 
6 .Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 
Διεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 
7 .Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

8 .Ζχει  τθν  ευκφνθ  για  τον  ζλεγχο  και  τθν  εποπτεία  τθσ  λειτουργίασ  των  Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ κακϊσ και τθσ βελτιςτοποίθςθσ αυτϊν. 
9.Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 
10.Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 
11.Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 
12.Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται. 
13.Εκτελεί κάκε ειδικότερο κακικον που του ανακζτει ο Ρροϊςτάμενοσ του ι/και που απορρζει 
από αρμοδιότθτεσ που περιγράφονται ςτισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ, ςτθν κείμενθ νομοκεςία 
και ςτα αντίςτοιχα ειδικά περιγράμματα κζςεων που προςαρτϊνται ςτθν παροφςα προκιρυξθ 
και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ (ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’). 

 
Τα ειδικότερα κακικοντα κάκε προϊςταμζνου εκ των προκθρυςςόμενων κζςεων ευκφνθσ είναι 
τα ακόλουκα: 

Α. Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν 
1.Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ 
-Ζχει τθν ευκφνθ για τθν εφρυκμθ, αποτελεςματικι, ςφννομθ και ςφμφωνθ με τισ 
προτεραιότθτεσ και ςτόχουσ του Ιδρφματοσ, όπωσ κακορίηονται από τα Πργανα Διοίκθςισ του, 
διαχείριςθ των κεμάτων προςωπικοφ του Ιδρφματοσ, των κεμάτων οργάνωςθσ και λειτουργίασ 
του Ιδρφματοσ, τθσ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ των υπθρεςιϊν, κακϊσ και τθσ 
φφλαξθσ, αςφάλειασ και κακαριότθτασ του Ιδρφματοσ 
-Ζχει  τθν  ευκφνθ  για  τθ  ςυγκζντρωςθ  και  παρακολοφκθςθ  νομοκετθμάτων,  διοικθτικϊν 
πράξεων και εγκυκλίων που αφοροφν το προςωπικό του ιδρφματοσ και τθ διοικθτικι μζριμνα, 
τθν αποδελτίωςθ αυτϊν, τθν ενθμζρωςθ των αρμοδίων τμθμάτων και το ςυντονιςμό για τθν 
εφαρμογι τουσ. 
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-Ειςθγείται ςτο Υπθρεςιακό Συμβοφλιο Διοικθτικϊν Υπαλλιλων του Ο.Ρ.Α. επί των κεμάτων που 
αυτό εξετάηει. 
-Οργανϊνει τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του διοικθτικοφ προςωπικοφ κακϊσ και τθν υπερωριακι 
απαςχόλθςθ αυτοφ. 
-Οργανϊνει και μεριμνά για τθν υλοποίθςθ δράςεων εκπαίδευςθσ του Ρροςωπικοφ. 
-Ραρακολουκεί και επικαιροποιεί το ψθφιακό οργανόγραμμα του Ο.Ρ.Α. 

 
2 .Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ 
-Ζχει τθν ευκφνθ για τθν εφρυκμθ, αποτελεςματικι και ςφννομθ διαχείριςθ των οικονομικϊν 
πόρων του Ιδρφματοσ, ςφμφωνα με τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό και τισ προτεραιότθτεσ και 
ςτόχουσ του Ιδρφματοσ, όπωσ κακορίηονται από τα Πργανα Διοίκθςισ του. 
-Ζχει τθν ευκφνθ για τθ ςυγκζντρωςθ και παρακολοφκθςθ νομοκετθμάτων, διοικθτικϊν 
πράξεων και εγκυκλίων που αφοροφν πάςθσ φφςεωσ οικονομικά κζματα, τθν αποδελτίωςθ 
αυτϊν, τθν ενθμζρωςθ των αρμοδίων τμθμάτων και το ςυντονιςμό για τθν εφαρμογι τουσ. 
-Ζχει τθν ευκφνθ για τθ διαςφάλιςθ τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ του 
Ρανεπιςτθμίου, τθν εποπτεία τθσ ομαλισ λειτουργίασ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν, τθσ 
κατάρτιςθσ και εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και τθσ λογιςτικισ αποτφπωςθσ των 
δραςτθριοτιτων του Ρανεπιςτθμίου και τθσ τιρθςθσ των διατάξεων περί δθμόςιου λογιςτικοφ. 
-Ζχει τθν ευκφνθ για τθ διαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ και κανονικότθτασ των δαπανϊν και τθσ 
ζγκαιρθσ πλθρωμισ των υποχρεϊςεων του φορζα. 
-Ραρζχει ζγκαιρεσ και αξιόπιςτεσ πλθροφορίεσ για τον προχπολογιςμό του Ρανεπιςτθμίου ςτθ 
Διοίκθςθ, το Υπουργείο Ραιδείασ, το ΓΛΚ, το Υπουργείο Οικονομικϊν, τθν ΕΛΣΤΑΤ και άλλουσ 
φορείσ. 

 
3 .Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ 
-Ζχει τθν ευκφνθ για τθν εφρυκμθ, αποτελεςματικι, ςφννομθ και ςφμφωνθ με τισ 
προτεραιότθτεσ και ςτόχουσ του Ιδρφματοσ, όπωσ κακορίηονται από τα Πργανα Διοίκθςισ του, 
υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου των Σχολϊν του Ιδρφματοσ και τθ λειτουργία των 
υπθρεςιϊν φοιτθτικισ μζριμνασ. 
-Ζχει τθν ευκφνθ για τθν αποτελεςματικι, ςφννομθ και ςφμφωνθ με τισ προτεραιότθτεσ και 
ςτόχουσ του Ιδρφματοσ, όπωσ κακορίηονται από τα Πργανα Διοίκθςισ του, διαχείριςθ των 
διοικθτικϊν διαδικαςιϊν των προπτυχιακϊν, μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν ςπουδϊν και τθν 
παροχι των υπθρεςιϊν φοιτθτικισ μζριμνασ. 
-Ζχει τθν ευκφνθ για τθ ςυγκζντρωςθ και παρακολοφκθςθ νομοκετθμάτων, διοικθτικϊν 
πράξεων και εγκυκλίων που αφοροφν εκπαιδευτικά κζματα και των τριϊν κφκλων ςπουδϊν και 
κζματα φοιτθτικισ μζριμνασ, τθν αποδελτίωςθ αυτϊν, τθν ενθμζρωςθ των αρμοδίων τμθμάτων 
και το ςυντονιςμό για τθν εφαρμογι τουσ. 
-Μεριμνά για τθν οργάνωςθ των εγγραφϊν φοιτθτϊν όλων των κατθγοριϊν, των μετατάξεων και 
των κατατακτιριων εξετάςεων. 
-Ζχει τθν ευκφνθ για τθ ςυγκζντρωςθ και τθ μζριμνα για τθν ζγκριςθ των προγραμμάτων 
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, τθν παρακολοφκθςθ κάκε τροποποίθςισ τουσ και τθν επίλυςθ 
κεμάτων που ςχετίηονται με τον Κανονιςμό Σπουδϊν. 
-Μεριμνά για τθν παρακολοφκθςθ των κεμάτων λειτουργίασ των Εργαςτθρίων κακϊσ και για τθν 
ζγκριςθ των Κανονιςμϊν τουσ και τυχόν τροποποιιςεων αυτϊν. 

 
4 .Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Μθχανογράφθςθσ 
-Ζχει τθν ευκφνθ για τθν εφρυκμθ, αποτελεςματικι, ςφννομθ και ςφμφωνθ με τισ 
προτεραιότθτεσ και ςτόχουσ του Ιδρφματοσ, όπωσ κακορίηονται από τα Πργανα Διοίκθςισ του, 
ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ, λειτουργία και ςυντιρθςθ των ολοκλθρωμζνων πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων του Ιδρφματοσ, των δικτυακϊν υποδομϊν – υπθρεςιϊν και του εν γζνει 
υπολογιςτικοφ εξοπλιςμοφ του Ιδρφματοσ, κακϊσ και για τθν βζλτιςτθ αξιοποίθςι τουσ από τισ 
υπθρεςίεσ και το εκπαιδευτικό και διοικθτικό προςωπικό του. 
-Ζχει τθν ευκφνθ για τθ ςυγκζντρωςθ και παρακολοφκθςθ νομοκετθμάτων, διοικθτικϊν 
πράξεων και εγκυκλίων που αφοροφν τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, τθν αποδελτίωςθ αυτϊν, 
τθν ενθμζρωςθ των αρμοδίων τμθμάτων και το ςυντονιςμό για τθν εφαρμογι τουσ. 
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-Ζχει τθν ευκφνθ για τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό, τθν προϊκθςθ, τθν υποςτιριξθ και τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και τθσ πολιτικισ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ ςτο Ο.Ρ.Α., τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό νζων ζργων που διαςφαλίηουν τθ 
ςυνεχι βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του Ρανεπιςτθμίου και τθν υλοποίθςι τουσ και τθν 
ςυνεχι αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ εξυπθρζτθςθσ του προςωπικοφ και των φοιτθτϊν, ςε 
ςυνεργαςία με τα όργανα διοίκθςθσ. 

 
Β. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Βιβλιοκικθσ 
-Ζχει τθν ευκφνθ για τθν εφρυκμθ, αποτελεςματικι, ςφννομθ και ςφμφωνθ με τισ 
προτεραιότθτεσ και ςτόχουσ του Ιδρφματοσ, όπωσ κακορίηονται από τα Πργανα Διοίκθςισ του, 
λειτουργία τθσ Βιβλιοκικθσ του Ιδρφματοσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του εκπαιδευτικοφ 
προςωπικοφ και των φοιτθτϊν, κακϊσ και για τθν διάχυςθ και προβολι του εκπαιδευτικοφ και 
ερευνθτικοφ ζργου του Ιδρφματοσ. 
-Ζχει τθν ευκφνθ για τθ ςυγκζντρωςθ και παρακολοφκθςθ νομοκετθμάτων, διοικθτικϊν 
πράξεων και εγκυκλίων που αφοροφν τθ λειτουργία τθσ Βιβλιοκικθσ, τθν αποδελτίωςθ αυτϊν, 
τθν ενθμζρωςθ των αρμοδίων τμθμάτων και το ςυντονιςμό για τθν εφαρμογι τουσ. 
-Ζχει τθν ευκφνθ για τθν οργάνωςθ, διεφκυνςθ, εποπτεία και ςυντονιςμό των ςυςτθμάτων και 
των δραςτθριοτιτων τθσ Βιβλιοκικθσ. 
-Ραρακολουκεί, προβλζπει και αξιοποιεί τισ εξελίξεισ ςτο χϊρο των βιβλιοκθκϊν. 
-Μεριμνά για τθν τιρθςθ διαδικαςιϊν περιοδικισ αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν προσ τουσ χριςτεσ. 
-Μεριμνά για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ βιβλιοκικθσ για τθν ανάπτυξθ ςφγχρονων 
δεξιοτιτων ςτο τομζα τθσ πλθροφόρθςθσ. 
-Ειςθγείται τα κζματα τθσ Βιβλιοκικθσ ςτθν Επιτροπι Βιβλιοκικθσ. 

 
ΙΙΙ. Ακολοφκωσ, θ Επιτροπι προζβθ ςτον ζλεγχο των αιτιςεων και των επιςυναπτομζνων ςϋ αυτζσ 
δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων, ςφμφωνα με τον νόμο και τθν προκιρυξθ. Ο ζλεγχοσ ζγινε με 
αλφαβθτικι ςειρά των υποψθφιοτιτων ανά προκθρυςςόμενθ κζςθ εξετάηοντασ πρϊτα τισ 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και ςτθ ςυνζχεια τα κωλφματα ςυμμετοχισ, ωσ εξισ: 

 
Τποψιφιοι για τθ κζςθ Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ: 
1. Ρρϊτθ, εξετάςκθκε θ με αρικμ. πρωτ. 827/21.2.2022 αίτθςθ και θ 1023/3.3.2022 ςχετικι βεβαίωςθ 
τθσ υπθρεςίασ και διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 

 
Θ υποψιφια ςφμφωνα με τθ βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ ανικει οργανικά ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν, είναι υπάλλθλοσ με ςφμβαςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ, υπάγεται ςτισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ 
Κϊδικα (ν. 3528/2007) και είναι υπάλλθλοσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ. Είναι πτυχιοφχοσ του 
Τμιματοσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Διακζτει μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευςθσ ςτθ Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 
Γνωρίηει άριςτα τθν αγγλικι γλϊςςα, όπωσ προκφπτει από τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που κατζχει. 

 
Ανικει ςε κλάδο/ειδικότθτα, οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ 
διατάξεισ ότι μποροφν να προΐςτανται ςτισ κζςεισ για τισ οποίεσ ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα 
(Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ, Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ και Ρροϊςτάμενοσ 
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ). Συγκεκριμζνα ανικει ςτθν ειδικότθτα Διοικθτικοφ Οικονομικοφ. 

 
Κατζχει το βαςικό τίτλο ςπουδϊν, ο οποίοσ αποτελεί το τυπικό προςόν του κλάδου, οι υπάλλθλοι του 
οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ να προΐςτανται ςτισ κζςεισ για τισ οποίεσ 
ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα (Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ, Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικοφ και Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ). Συγκεκριμζνα κατζχει πτυχίο του 
Τμιματοσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

 
Με βάςθ τθ βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ ιςχφουν τα παρακάτω όςον αφορά τισ ενότθτεσ Β3, 
Β5 και Β6 τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ : 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ / εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ / ΤΕ και 

 Ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ ι 
 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 

είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχει αςκιςει 
κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
και ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν και ζχει 
αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' και ζχει αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 
Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ ι 

 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 Κατζχει ζνα από τουσ αποδεκτοφσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
 Διακζτει καλι γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ και 
 Ζχει πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ εφαρμογϊν Θ/Υ ςτα αντικείμενα α)επεξεργαςίασ 

κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 
 

 
ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 Δεν αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία 
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων και 

 Δεν  διανφει  δοκιμαςτικι  υπθρεςία,  δεν  τελεί  ςε  διακεςιμότθτα  ι  αργία,  δεν  ζχει 
καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 
3528/2007) αδικιματα, δεν τθσ/του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι 
ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε 
πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ. και 

 Δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τθσ/του το κϊλυμα τθσ παρ. 14 του άρκρου 86 του Ν. 
3528/2007, όπωσ ιςχφει (Υπάλλθλοσ που επιλζγεται και τοποκετείται προϊςτάμενοσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι του ςε κζςθ ευκφνθσ ίδιου ι κατϊτερου επιπζδου, 
εφόςον δεν ζχει διανφςει τα δφο τρίτα (2/3) τθσ προβλεπόμενθσ κθτείασ του κατά τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ 
κζςεισ ευκφνθσ). 

 Ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντα τθσ/του ωσ προϊςτάμενθσ/ου, βάςει τθσ παρ.10 του 
αρ. 86 του ν. 3528/2207, όπωσ ιςχφει και ζχουν παρζλκει δφο (2) ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ απαλλαγισ τθσ/του κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ευκφνθσ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, θ Επιτροπι ζκρινε, ομόφωνα, ότι: 
α) Θ ανωτζρω αίτθςθ, θ οποία ςυνοδεφεται από βιογραφικό ςθμείωμα και δικαιολογθτικά για τθν 
απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων κακϊσ και των ιδιοτιτων, που επικαλείται θ 
ςυγκεκριμζνθ υποψιφια, υποβλικθκε εμπροκζςμωσ, 
β) ςφμφωνα με τθ Γενικι Ρεριγραφι Κακθκόντων Ρροκθρυςςόμενων Θζςεων και τθν περιγραφι των 
ειδικότερων κακθκόντων τθσ κζςθσ Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ όπωσ αποτυπϊνεται 
ςτθν 385/27.01.2022-Ο.Ε.1/2/2022 (ΑΔΑ:9ΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) Ρροκιρυξθ, το μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευςθσ ςτθ Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν είναι 
ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ κζςθσ του Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ, κακϊσ και ότι 
γ) θ εν λόγω υποψιφια, όπωσ αποδεικνφεται από τθν βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ, πλθροί τισ 
τυπικζσ προχποκζςεισ, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί και να 
αξιολογθκεί ςυγκριτικά κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία. 
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2. Δεφτερθ, εξετάςκθκε θ με αρικμ.  πρωτ. 830/21-2-2022 αίτθςθ  και  θ  1025/3-3-2022 ςχετικι 
βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ και διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 

 
Θ υποψιφια ςφμφωνα με τθ βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ ανικει οργανικά ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν, είναι μόνιμθ υπάλλθλοσ, υπάγεται ςτισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007) 
και είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΡΕ. Είναι πτυχιοφχοσ του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ 
Εκπαίδευςθσ από το Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Διακζτει μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευςθσ με τίτλο «Θ Επιςτιμθ του Στρεσ και θ Ρροαγωγισ τθσ Υγείασ» από τθν Ιατρικι 
Σχολι του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Γνωρίηει καλά τθν αγγλικι γλϊςςα, 
όπωσ προκφπτει από τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που κατζχει. 

 
Ανικει ςε κλάδο/ειδικότθτα, οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ 
διατάξεισ ότι μποροφν να προΐςτανται ςτισ κζςεισ για  τισ οποίεσ ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα 
(Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ και Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ). Συγκεκριμζνα 
ανικει ςτον κλάδο Διοικθτικοφ Οικονομικοφ. 

 
Κατζχει το βαςικό τίτλο ςπουδϊν, ο οποίοσ αποτελεί το τυπικό προςόν του κλάδου, οι υπάλλθλοι του 
οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ να προΐςτανται ςτισ κζςεισ για τισ οποίεσ 
ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα (Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ και Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 
Εκπαίδευςθσ). Συγκεκριμζνα κατζχει πτυχίο του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ 
από το Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 

 
Με βάςθ τθ βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ ιςχφουν τα παρακάτω όςον αφορά τισ ενότθτεσ Β3, 
Β5 και Β6 τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ : 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ / εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ / ΤΕ και 

 Ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ ι 
 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 

είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχει αςκιςει 
κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
και ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι  κάτοχοσ  αναγνωριςμζνου  ςυναφοφσ  μεταπτυχιακοφ  τίτλου  ςπουδϊν  και  ζχει 
αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' και ζχει αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 
Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ ι 

 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 Κατζχει ζνα από τουσ αποδεκτοφσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
 Διακζτει καλι γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ και 

 Ζχει πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ εφαρμογϊν Θ/Υ ςτα αντικείμενα α)επεξεργαςίασ 
κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

 

ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Δεν αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων και 

 Δεν  διανφει  δοκιμαςτικι  υπθρεςία,  δεν  τελεί  ςε  διακεςιμότθτα  ι  αργία,  δεν  ζχει 
καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 
3528/2007) αδικιματα, δεν τθσ/του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι 
ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε 
πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ. και 
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 Δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τθσ/του το κϊλυμα τθσ παρ. 14 του άρκρου 86 του Ν. 

3528/2007, όπωσ ιςχφει (Υπάλλθλοσ που επιλζγεται και τοποκετείται προϊςτάμενοσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι του ςε κζςθ ευκφνθσ ίδιου ι κατϊτερου επιπζδου, 
εφόςον δεν ζχει διανφςει τα δφο τρίτα (2/3) τθσ προβλεπόμενθσ κθτείασ του κατά τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ 
κζςεισ ευκφνθσ). 

 Ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντα τθσ/του ωσ προϊςτάμενθσ/ου, βάςει τθσ παρ.10 του 
αρ. 86 του ν. 3528/2207, όπωσ ιςχφει και ζχουν παρζλκει δφο (2) ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ απαλλαγισ τθσ/του κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ευκφνθσ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, θ Επιτροπι ζκρινε, ομόφωνα, ότι: 
α) Θ ανωτζρω αίτθςθ, θ οποία ςυνοδεφεται από βιογραφικό ςθμείωμα και δικαιολογθτικά για τθν 
απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων κακϊσ και των ιδιοτιτων, που επικαλείται θ 
ςυγκεκριμζνθ υποψιφια, υποβλικθκε εμπροκζςμωσ και ότι 
β) θ εν λόγω υποψιφια, όπωσ αποδεικνφεται από τθν βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ, δεν πλθροί 
τισ τυπικζσ προχποκζςεισ, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί και να 
αξιολογθκεί ςυγκριτικά κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία. Συγκεκριμζνα δεν προκφπτει θ 
πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ εφαρμογϊν Θ/Υ ςτα αντικείμενα α. επεξεργαςίασ κειμζνων, β. 
υπολογιςτικϊν φφλλων και γ. υπθρεςιϊν διαδικτφου, θ οποία ςυγκαταλζγεται ςτα απαιτοφμενα 
τυπικά προςόντα. 

 
3. Τρίτθ, εξετάςκθκε θ με αρικμ. πρωτ. 819/21-2-2022 αίτθςθ, και θ 1132/9-3-2022 ςχετικι βεβαίωςθ 
τθσ υπθρεςίασ και διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 

 
Θ υποψιφια ςφμφωνα με τθ βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ ανικει οργανικά ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν, είναι υπάλλθλοσ με ςφμβαςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ, υπάγεται ςτισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ 
Κϊδικα (ν. 3528/2007) και είναι υπάλλθλοσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ. Είναι πτυχιοφχοσ του 
Τμιματοσ Φιλολογίασ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Διακζτει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ ςτθ Δθμόςια Ρολιτικι και Διοίκθςθ του Οικονομικοφ 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Γνωρίηει άριςτα τθν αγγλικι και τθν ιταλικι γλϊςςα, όπωσ προκφπτει από 
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που κατζχει. 

 
Ανικει ςε κλάδο/ειδικότθτα, οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ 
διατάξεισ ότι μποροφν να προΐςτανται ςτισ κζςεισ για  τισ οποίεσ ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα 
(Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ και Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ). Συγκεκριμζνα 
ανικει ςτθν ειδικότθτα Διοικθτικοφ Οικονομικοφ. 

 
Κατζχει το βαςικό τίτλο ςπουδϊν, ο οποίοσ αποτελεί το τυπικό προςόν του κλάδου, οι υπάλλθλοι του 
οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ να προΐςτανται ςτισ κζςεισ για τισ οποίεσ 
ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα (Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ και Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 
Εκπαίδευςθσ). Συγκεκριμζνα κατζχει πτυχίο του Τμιματοσ Φιλολογίασ του Εκνικοφ και 
Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

 
Με βάςθ τθ βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ ιςχφουν τα παρακάτω όςον αφορά τισ ενότθτεσ Β3, 
Β5 και Β6 τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ : 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ / εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ / ΤΕ και 

 Ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ ι 
 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 

είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχει αςκιςει 
κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
και ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 
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 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 

είναι  κάτοχοσ  αναγνωριςμζνου  ςυναφοφσ  μεταπτυχιακοφ  τίτλου  ςπουδϊν  και  ζχει 
αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' και ζχει αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 
Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ ι 

 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 Κατζχει ζνα από τουσ αποδεκτοφσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
 Διακζτει καλι γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ και 
 Ζχει πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ εφαρμογϊν Θ/Υ ςτα αντικείμενα α)επεξεργαςίασ 

κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 
 

ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Δεν αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων και 

 Δεν  διανφει  δοκιμαςτικι  υπθρεςία,  δεν  τελεί  ςε  διακεςιμότθτα  ι  αργία,  δεν  ζχει 
καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 
3528/2007) αδικιματα, δεν τθσ/του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι 
ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε 
πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ. και 

 Δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τθσ/του το κϊλυμα τθσ παρ. 14 του άρκρου 86 του Ν. 
3528/2007, όπωσ ιςχφει (Υπάλλθλοσ που επιλζγεται και τοποκετείται προϊςτάμενοσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι του ςε κζςθ ευκφνθσ ίδιου ι κατϊτερου επιπζδου, 
εφόςον δεν ζχει διανφςει τα δφο τρίτα (2/3) τθσ προβλεπόμενθσ κθτείασ του κατά τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ 
κζςεισ ευκφνθσ). 

 Ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντα τθσ/του ωσ προϊςτάμενθσ/ου, βάςει τθσ παρ.10 του 
αρ. 86 του ν. 3528/2207, όπωσ ιςχφει και ζχουν παρζλκει δφο (2) ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ απαλλαγισ τθσ/του κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ευκφνθσ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, θ Επιτροπι ζκρινε, ομόφωνα, ότι: 
α) Θ ανωτζρω αίτθςθ, θ οποία ςυνοδεφεται από βιογραφικό ςθμείωμα και δικαιολογθτικά για τθν 
απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων κακϊσ και των ιδιοτιτων, που επικαλείται θ 
ςυγκεκριμζνθ υποψιφια, υποβλικθκε εμπροκζςμωσ, 
β) ςφμφωνα με τθ Γενικι Ρεριγραφι Κακθκόντων Ρροκθρυςςόμενων Θζςεων και τθν περιγραφι των 
ειδικότερων κακθκόντων τθσ κζςθσ Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ όπωσ αποτυπϊνεται 
ςτθν 385/27.01.2022-Ο.Ε.1/2/2022 (ΑΔΑ:9ΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) Ρροκιρυξθ, το μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευςθσ ςτθ Δθμόςια Ρολιτικι και Διοίκθςθ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν είναι 
ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ κζςθσ του Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ, κακϊσ και ότι 
γ) θ εν λόγω υποψιφια, όπωσ αποδεικνφεται από τθν βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ, πλθροί τισ 
τυπικζσ προχποκζςεισ, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί και να 
αξιολογθκεί ςυγκριτικά κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία. 

 
4. Τζταρτθ, εξετάςκθκε θ με αρικμ. πρωτ. 691/14-2-2022 αίτθςθ θ οποία δεν πλθροί τισ τυπικζσ 
προχποκζςεισ, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί και να αξιολογθκεί 
ςυγκριτικά κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία. Συγκεκριμζνα θ υποψιφια δεν ανικει οργανικά ςτο 
Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, προχπόκεςθ απαραίτθτθ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν 
385/27.1.2022-Ο.Ε.1/2/2022 (ΑΔΑ:9ΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) Ρροκιρυξθ. 

 
5. Ρζμπτθ, εξετάςκθκε θ με αρικμ. πρωτ. 782/18-2-2022 αίτθςθ και θ 1024/3-3-2022 ςχετικι 
βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ και διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 
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Θ υποψιφια ςφμφωνα με τθ βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ ανικει οργανικά ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν, είναι υπάλλθλοσ με ςφμβαςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ, υπάγεται ςτισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ 
Κϊδικα (ν. 3528/2007) και είναι υπάλλθλοσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ. Είναι πτυχιοφχοσ του 
Μακθματικοφ Τμιματοσ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Διακζτει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα ςυμπλθρωματικισ ειδίκευςθσ ςτθ Στατιςτικι από το Οικονομικό 
Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Γνωρίηει άριςτα τθν αγγλικι γλϊςςα και πολφ καλά τθν γαλλικι γλϊςςα όπωσ 
προκφπτει από τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που κατζχει. 

 
Ανικει ςε κλάδο/ειδικότθτα, οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ 
διατάξεισ ότι μποροφν να προΐςτανται ςτθ κζςθ για τθν οποία ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα 
(Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ). Συγκεκριμζνα ανικει ςτθν ειδικότθτα Διοικθτικοφ 
Οικονομικοφ. 

 
Κατζχει το βαςικό τίτλο ςπουδϊν, ο οποίοσ αποτελεί το τυπικό προςόν του κλάδου, οι υπάλλθλοι του 
οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ να προΐςτανται ςτθ κζςθ για τθν οποία ζχει 
υποβάλει υποψθφιότθτα (Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ). Συγκεκριμζνα κατζχει πτυχίο του 
Μακθματικοφ Τμιματοσ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

 
Με βάςθ τθ βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ ιςχφουν τα παρακάτω όςον αφορά τισ ενότθτεσ Β3, 
Β5 και Β6 τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ: 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ / εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ / ΤΕ και 

 Ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ ι 
 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 

είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχει αςκιςει 
κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
και ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν και ζχει 
αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' και ζχει αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 
Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ ι 

 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 Κατζχει ζνα από τουσ αποδεκτοφσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
 Διακζτει καλι γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ και 
 Ζχει πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ εφαρμογϊν Θ/Υ ςτα αντικείμενα α)επεξεργαςίασ 

κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 
 

ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Δεν αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων και 

 Δεν  διανφει  δοκιμαςτικι  υπθρεςία,  δεν  τελεί  ςε  διακεςιμότθτα  ι  αργία,  δεν  ζχει 
καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 
3528/2007) αδικιματα, δεν τθσ/του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι 
ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε 
πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ. και 

 Δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τθσ/του το κϊλυμα τθσ παρ. 14 του άρκρου 86 του Ν. 
3528/2007, όπωσ ιςχφει (Υπάλλθλοσ που επιλζγεται και τοποκετείται προϊςτάμενοσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι του ςε κζςθ ευκφνθσ ίδιου ι κατϊτερου επιπζδου, 
εφόςον δεν ζχει διανφςει τα δφο τρίτα (2/3) τθσ προβλεπόμενθσ κθτείασ του κατά τθν 
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 θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ 

κζςεισ ευκφνθσ). 

 Ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντα τθσ/του ωσ προϊςτάμενθσ/ου, βάςει τθσ παρ.10 του 
αρ. 86 του ν. 3528/2207, όπωσ ιςχφει και ζχουν παρζλκει δφο (2) ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ απαλλαγισ τθσ/του κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ευκφνθσ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, θ Επιτροπι ζκρινε, ομόφωνα, ότι: 
α) Θ ανωτζρω αίτθςθ, θ οποία ςυνοδεφεται από βιογραφικό ςθμείωμα και δικαιολογθτικά για τθν 
απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων κακϊσ και των ιδιοτιτων, που επικαλείται θ 
ςυγκεκριμζνθ υποψιφια, υποβλικθκε εμπροκζςμωσ, 
β) ςφμφωνα με τθ Γενικι Ρεριγραφι Κακθκόντων Ρροκθρυςςόμενων Θζςεων και τθν περιγραφι των 
ειδικότερων κακθκόντων τθσ κζςθσ Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ όπωσ αποτυπϊνεται 
ςτθν 385/27.01.2022-Ο.Ε.1/2/2022 (ΑΔΑ:9ΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) Ρροκιρυξθ, το μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ςυμπλθρωματικισ ειδίκευςθσ ςτθ Στατιςτικι του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν είναι 
ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ κζςθσ του Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ, κακϊσ και ότι 
γ) θ εν λόγω υποψιφια, όπωσ αποδεικνφεται από τθν βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ, πλθροί τισ 
τυπικζσ προχποκζςεισ, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί και να 
αξιολογθκεί ςυγκριτικά κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία. 

 
Τποψιφιοι για τθ κζςθ Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ: 

1. Ρρϊτθ, εξετάςκθκε θ με αρικμ. πρωτ. 828/21-2-2022 αίτθςθ και θ 1070/4-3-2022 ςχετικι 

βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ και διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 

 
Θ υποψιφια ςφμφωνα με τθ βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ ανικει οργανικά ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν, είναι υπάλλθλοσ με ςφμβαςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ, υπάγεται ςτισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ 
Κϊδικα (ν. 3528/2007) και είναι υπάλλθλοσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ. Είναι πτυχιοφχοσ του 
Τμιματοσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 
Διακζτει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ ςτο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νζεσ Τεχνολογίεσ του 
Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Γνωρίηει άριςτα τθν αγγλικι γλϊςςα, όπωσ προκφπτει από τουσ 
τίτλουσ ςπουδϊν που κατζχει. 

 
Ανικει ςε κλάδο/ειδικότθτα, οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ 
διατάξεισ ότι μποροφν να προΐςτανται ςτθ κζςθ για τθν οποία ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα 
(Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ). Συγκεκριμζνα ανικει ςτθν ειδικότθτα Διοικθτικοφ 
Οικονομικοφ. 

 
Κατζχει το βαςικό τίτλο ςπουδϊν, ο οποίοσ αποτελεί το τυπικό προςόν του κλάδου, οι υπάλλθλοι του 
οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ να προΐςτανται ςτθ κζςθ για τθν οποία ζχει 
υποβάλει υποψθφιότθτα (Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ). Συγκεκριμζνα κατζχει πτυχίο του 
Τμιματοσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

 
Με βάςθ τθ βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ ιςχφουν τα παρακάτω όςον αφορά τισ ενότθτεσ Β3, 
Β5 και Β6 τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ : 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ / εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ / ΤΕ και 

 Ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ ι 
 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 

είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχει αςκιςει 
κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
και ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι  κάτοχοσ  αναγνωριςμζνου  ςυναφοφσ  μεταπτυχιακοφ  τίτλου  ςπουδϊν  και  ζχει 
αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 
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 Κατζχει το βακμό Α' και ζχει αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 

Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ ι 

 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 Κατζχει ζνα από τουσ αποδεκτοφσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
 Διακζτει καλι γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ και 
 Ζχει πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ εφαρμογϊν Θ/Υ ςτα αντικείμενα α)επεξεργαςίασ 

κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 
 

ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Δεν αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων και 

 Δεν  διανφει  δοκιμαςτικι  υπθρεςία,  δεν  τελεί  ςε  διακεςιμότθτα  ι  αργία,  δεν  ζχει 
καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 
3528/2007) αδικιματα, δεν τθσ/του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι 
ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε 
πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ. και 

 Δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τθσ/του το κϊλυμα τθσ παρ. 14 του άρκρου 86 του Ν. 
3528/2007, όπωσ ιςχφει (Υπάλλθλοσ που επιλζγεται και τοποκετείται προϊςτάμενοσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι του ςε κζςθ ευκφνθσ ίδιου ι κατϊτερου επιπζδου, 
εφόςον δεν ζχει διανφςει τα δφο τρίτα (2/3) τθσ προβλεπόμενθσ κθτείασ του κατά τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ 
κζςεισ ευκφνθσ). 

 Ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντα τθσ/του ωσ προϊςτάμενθσ/ου, βάςει τθσ παρ.10 του 
αρ. 86 του ν. 3528/2207, όπωσ ιςχφει και ζχουν παρζλκει δφο (2) ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ απαλλαγισ τθσ/του κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ευκφνθσ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, θ Επιτροπι ζκρινε, ομόφωνα, ότι: 
α) Θ ανωτζρω αίτθςθ, θ οποία ςυνοδεφεται από βιογραφικό ςθμείωμα και δικαιολογθτικά για τθν 
απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων κακϊσ και των ιδιοτιτων, που επικαλείται θ 
ςυγκεκριμζνθ υποψιφια, υποβλικθκε εμπροκζςμωσ, 
β) ςφμφωνα με τθ Γενικι Ρεριγραφι Κακθκόντων Ρροκθρυςςόμενων Θζςεων και τθν περιγραφι των 
ειδικότερων κακθκόντων τθσ κζςθσ Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ όπωσ αποτυπϊνεται 
ςτθν 385/27.01.2022-Ο.Ε.1/2/2022 (ΑΔΑ:9ΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) Ρροκιρυξθ, το μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευςθσ ςτο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νζεσ Τεχνολογίεσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν είναι ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ κζςθσ του Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ, 
κακϊσ και ότι 
γ) θ εν λόγω υποψιφια, όπωσ αποδεικνφεται από τθν βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ, πλθροί τισ 
τυπικζσ προχποκζςεισ, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί και να 
αξιολογθκεί ςυγκριτικά κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία. 

 
2. Δεφτερθ, εξετάςκθκε θ με αρικμ. πρωτ. 827/21.2.2022 αίτθςθ και θ 1023/3.3.2022 ςχετικι 
βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ και διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 

 
Θ υποψιφια ςφμφωνα με τθ βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ ανικει οργανικά ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν, είναι υπάλλθλοσ με ςφμβαςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ, υπάγεται ςτισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ 
Κϊδικα (ν. 3528/2007) και είναι υπάλλθλοσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ. Είναι πτυχιοφχοσ του 
Τμιματοσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Διακζτει μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευςθσ ςτθ Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 
Γνωρίηει άριςτα τθν αγγλικι γλϊςςα, όπωσ προκφπτει από τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που κατζχει. 

 
Ανικει ςε κλάδο/ειδικότθτα, οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ 
διατάξεισ ότι μποροφν  να προΐςτανται ςτισ κζςεισ για  τισ οποίεσ ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα 
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(Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ, Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ και Ρροϊςτάμενοσ 
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ). Συγκεκριμζνα ανικει ςτθν ειδικότθτα Διοικθτικοφ Οικονομικοφ. 

 
Κατζχει το βαςικό τίτλο ςπουδϊν, ο οποίοσ αποτελεί το τυπικό προςόν του κλάδου, οι υπάλλθλοι του 
οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ να προΐςτανται ςτισ κζςεισ για τισ οποίεσ 
ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα (Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ, Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικοφ και Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ). Συγκεκριμζνα κατζχει πτυχίο του 
Τμιματοσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

 
Με βάςθ τθ βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ ιςχφουν τα παρακάτω όςον αφορά τισ ενότθτεσ Β3, 
Β5 και Β6 τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ : 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ / εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ / ΤΕ και 

 Ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ ι 
 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 

είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχει αςκιςει 
κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
και ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι  κάτοχοσ  αναγνωριςμζνου  ςυναφοφσ  μεταπτυχιακοφ  τίτλου  ςπουδϊν  και  ζχει 
αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' και ζχει αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 
Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ ι 

 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 Κατζχει ζνα από τουσ αποδεκτοφσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
 Διακζτει καλι γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ και 
 Ζχει πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ εφαρμογϊν Θ/Υ ςτα αντικείμενα α)επεξεργαςίασ 

κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 
 

ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Δεν αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων και 

 Δεν  διανφει  δοκιμαςτικι  υπθρεςία,  δεν  τελεί  ςε  διακεςιμότθτα  ι  αργία,  δεν  ζχει 
καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 
3528/2007) αδικιματα, δεν τθσ/του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι 
ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε 
πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ. και 

 Δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τθσ/του το κϊλυμα τθσ παρ. 14 του άρκρου 86 του Ν. 
3528/2007, όπωσ ιςχφει (Υπάλλθλοσ που επιλζγεται και τοποκετείται προϊςτάμενοσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι του ςε κζςθ ευκφνθσ ίδιου ι κατϊτερου επιπζδου, 
εφόςον δεν ζχει διανφςει τα δφο τρίτα (2/3) τθσ προβλεπόμενθσ κθτείασ του κατά τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ 
κζςεισ ευκφνθσ). 

 Ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντα τθσ/του ωσ προϊςτάμενθσ/ου, βάςει τθσ παρ.10 του 
αρ. 86 του ν. 3528/2207, όπωσ ιςχφει και ζχουν παρζλκει δφο (2) ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ απαλλαγισ τθσ/του κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ευκφνθσ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, θ Επιτροπι ζκρινε, ομόφωνα, ότι: 
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α) Θ ανωτζρω αίτθςθ, θ οποία ςυνοδεφεται από βιογραφικό ςθμείωμα και δικαιολογθτικά για τθν 
απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων κακϊσ και των ιδιοτιτων, που επικαλείται θ 
ςυγκεκριμζνθ υποψιφια, υποβλικθκε εμπροκζςμωσ, 
β) ςφμφωνα με τθ Γενικι Ρεριγραφι Κακθκόντων Ρροκθρυςςόμενων Θζςεων και τθν περιγραφι των 
ειδικότερων κακθκόντων τθσ κζςθσ Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ όπωσ αποτυπϊνεται 
ςτθν 385/27.01.2022-Ο.Ε.1/2/2022 (ΑΔΑ:9ΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) Ρροκιρυξθ, το μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευςθσ ςτθ Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν είναι 
ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ κζςθσ του Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ, κακϊσ και ότι  
γ) θ εν λόγω υποψιφια, όπωσ αποδεικνφεται από τθν βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ, πλθροί τισ 
τυπικζσ προχποκζςεισ, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί και να 
αξιολογθκεί ςυγκριτικά κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία. 

 
3. Τρίτθ, εξετάςκθκε θ με αρικμ. πρωτ. 833/21-2-2022 αίτθςθ και θ 1060/4-3-2022 ςχετικι βεβαίωςθ 
τθσ υπθρεςίασ και διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 

 
Ο υποψιφιοσ ςφμφωνα με τθ βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ ανικει οργανικά ςτο Οικονομικό 
Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, είναι υπάλλθλοσ με ςφμβαςθ ΙΔΑΧ και υπάγεται ςτισ διατάξεισ του 
Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007). Γνωρίηει καλά τθν αγγλικι γλϊςςα, όπωσ προκφπτει από τουσ 
τίτλουσ ςπουδϊν που κατζχει. 

Ο υποψιφιοσ υπάγεται ςτθν εκπαιδευτικι βακμίδα ΔΕ και ςτθν ειδικότθτα Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ. 

Από τθ βεβαίωςθ ςτοιχείων, ςχετικά με το εάν ο υπάλλθλοσ κατζχει το βαςικό τίτλο ςπουδϊν, ο 
οποίοσ αποτελεί το τυπικό προςόν του κλάδου, οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ 
οργανικζσ διατάξεισ να προΐςτανται ςτθ κζςθ για τθν οποία ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα 
(Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ) ενθμερωκικαμε για τα κάτωκι : 
Με βάςθ το υπϋ αρικμ. 17793/Η2/2-2-2018 ζγγραφο του Γενικοφ Γραμματζα του Υπουργείου 
Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα τθ μετάταξθ του εν λόγω υποψθφίου, υπαλλιλου με 
ςχζςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και τθ με αρικμ. πρωτ. 1511/6-3-2018 
ανακλθτικι Απόφαςθ του Ρρφτανθ του Ρανεπιςτθμίου, δε δφναται να κρικοφν τα ουςιαςτικά 
προςόντα που απορρζουν από τουσ τίτλουσ ςπουδϊν του υπαλλιλου. 

 
Με βάςθ τθ βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ ιςχφουν τα παρακάτω όςον αφορά τισ ενότθτεσ Β3, 
Β5 και Β6 τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ : 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 Είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ / εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ / ΤΕ και 
 Ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ ι 
 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 

είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχει αςκιςει 
κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
και ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι  κάτοχοσ  αναγνωριςμζνου  ςυναφοφσ  μεταπτυχιακοφ  τίτλου  ςπουδϊν  και  ζχει 
αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' και ζχει αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 
Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ ι 

 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 Κατζχει ζνα από τουσ αποδεκτοφσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
 Διακζτει καλι γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ και 

 Ζχει πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ εφαρμογϊν Θ/Υ ςτα αντικείμενα α)επεξεργαςίασ 
κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 
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ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 Δεν αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία 
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων και 

 Δεν διανφει δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελεί ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν ζχει 
καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 
3528/2007) αδικιματα, δεν τθσ/του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι 
ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε 
πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ. και 

 Δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τθσ/του το κϊλυμα τθσ παρ. 14 του άρκρου 86 του Ν. 
3528/2007, όπωσ ιςχφει (Υπάλλθλοσ που επιλζγεται και τοποκετείται προϊςτάμενοσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι του ςε κζςθ ευκφνθσ ίδιου ι κατϊτερου επιπζδου, 
εφόςον δεν ζχει διανφςει τα δφο τρίτα (2/3) τθσ προβλεπόμενθσ κθτείασ του κατά τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ 
κζςεισ ευκφνθσ). 

 Ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντα τθσ/του ωσ προϊςτάμενθσ/ου, βάςει τθσ παρ.10 του 
αρ. 86 του ν. 3528/2207, όπωσ ιςχφει και ζχουν παρζλκει δφο (2) ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ απαλλαγισ τθσ/του κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ευκφνθσ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, θ Επιτροπι ζκρινε, ομόφωνα, ότι: 
α) Θ ανωτζρω αίτθςθ, θ οποία ςυνοδεφεται από βιογραφικό ςθμείωμα και δικαιολογθτικά για τθν 
απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων κακϊσ και των ιδιοτιτων, που επικαλείται ο 
ςυγκεκριμζνοσ υποψιφιοσ, υποβλικθκε εμπροκζςμωσ και ότι 
β) ο εν λόγω υποψιφιοσ, όπωσ αποδεικνφεται από τθν βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ, δεν 
πλθροί τισ τυπικζσ προχποκζςεισ, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί 
και να αξιολογθκεί ςυγκριτικά κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία, δεδομζνου ότι δεν ανικει ςε 
κλάδο/ειδικότθτα ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ ι ΤΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ, προχπόκεςθ 
απαραίτθτθ για τθν υποβολι υποψθφιότθτασ για τθ κζςθ Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικοφ. 

 
4. Τζταρτθ, εξετάςκθκε θ με αρικμ. πρωτ. 691/14-2-2022 αίτθςθ θ οποία δεν πλθροί τισ τυπικζσ 
προχποκζςεισ, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί και να αξιολογθκεί 
ςυγκριτικά κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία. Συγκεκριμζνα θ υποψιφια δεν ανικει οργανικά ςτο 
Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, προχπόκεςθ απαραίτθτθ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν 
385/27.1.2022-Ο.Ε.1/2/2022 (ΑΔΑ:9ΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) Ρροκιρυξθ. 

 
5. Ρζμπτθ, εξετάςκθκε θ με αρικμ. πρωτ. 825/21.2.2022 αίτθςθ και θ 1034/3.3.2022 ςχετικι 
βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ και διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 

 
Θ υποψιφια ςφμφωνα με τθ βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ ανικει οργανικά ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν, είναι υπάλλθλοσ με ςφμβαςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ, υπάγεται ςτισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ 
Κϊδικα (ν. 3528/2007) και είναι υπάλλθλοσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ. Είναι πτυχιοφχοσ του 
Τμιματοσ Μακθματικϊν του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Διακζτει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ ςτθ Στατιςτικι του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Γνωρίηει 
άριςτα τθν αγγλικι γλϊςςα, όπωσ προκφπτει από τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που κατζχει. 

 
Ανικει ςε κλάδο/ειδικότθτα, οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ 
διατάξεισ ότι μποροφν να προΐςτανται ςτθ κζςθ για τθν οποία ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα 
(Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ). Συγκεκριμζνα ανικει ςτθν ειδικότθτα Διοικθτικοφ 
Οικονομικοφ. 

 
Κατζχει το βαςικό τίτλο ςπουδϊν, ο οποίοσ αποτελεί το τυπικό προςόν του κλάδου, οι υπάλλθλοι του 
οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ να προΐςτανται ςτθ κζςθ για τθν οποία ζχει 
υποβάλει υποψθφιότθτα (Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ). Συγκεκριμζνα κατζχει πτυχίο του 
Τμιματοσ Μακθματικϊν του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 
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Με βάςθ τθ βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ ιςχφουν τα παρακάτω όςον αφορά τισ ενότθτεσ Β3, 
Β5 και Β6 τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ : 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ / εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ / ΤΕ και 

 Ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ ι 
 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 

είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχει αςκιςει 
κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
και ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι  κάτοχοσ  αναγνωριςμζνου  ςυναφοφσ  μεταπτυχιακοφ  τίτλου  ςπουδϊν  και  ζχει 
αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' και ζχει αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 
Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ ι 

 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 Κατζχει ζνα από τουσ αποδεκτοφσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
 Διακζτει καλι γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ και 
 Ζχει πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ εφαρμογϊν Θ/Υ ςτα αντικείμενα α)επεξεργαςίασ 

κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 
 

ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Δεν αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων και 

 Δεν  διανφει  δοκιμαςτικι  υπθρεςία,  δεν  τελεί  ςε  διακεςιμότθτα  ι  αργία,  δεν  ζχει 
καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 
3528/2007) αδικιματα, δεν τθσ/του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι 
ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε 
πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ. και 

 Δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τθσ/του το κϊλυμα τθσ παρ. 14 του άρκρου 86 του Ν. 
3528/2007, όπωσ ιςχφει (Υπάλλθλοσ που επιλζγεται και τοποκετείται προϊςτάμενοσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι του ςε κζςθ ευκφνθσ ίδιου ι κατϊτερου επιπζδου, 
εφόςον δεν ζχει διανφςει τα δφο τρίτα (2/3) τθσ προβλεπόμενθσ κθτείασ του κατά τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ 
κζςεισ ευκφνθσ). 

 Ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντα τθσ/του ωσ προϊςτάμενθσ/ου, βάςει τθσ παρ.10 του 
αρ. 86 του ν. 3528/2207, όπωσ ιςχφει και ζχουν παρζλκει δφο (2) ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ απαλλαγισ τθσ/του κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ευκφνθσ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, θ Επιτροπι ζκρινε, ομόφωνα, ότι: 
α) Θ ανωτζρω αίτθςθ, θ οποία ςυνοδεφεται από βιογραφικό ςθμείωμα και δικαιολογθτικά για τθν 
απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων κακϊσ και των ιδιοτιτων, που επικαλείται θ 
ςυγκεκριμζνθ υποψιφια, υποβλικθκε εμπροκζςμωσ, 
β) ςφμφωνα με τθ Γενικι Ρεριγραφι Κακθκόντων Ρροκθρυςςόμενων Θζςεων και τθν περιγραφι των 
ειδικότερων κακθκόντων τθσ κζςθσ Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ όπωσ αποτυπϊνεται 
ςτθν 385/27.01.2022-Ο.Ε.1/2/2022 (ΑΔΑ:9ΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) Ρροκιρυξθ, το μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευςθσ ςτθ Στατιςτικι του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν είναι ςυναφζσ με το αντικείμενο 
τθσ κζςθσ του Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ, κακϊσ και ότι 
γ) θ εν λόγω υποψιφια, όπωσ αποδεικνφεται από τθν βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ, πλθροί τισ 
τυπικζσ προχποκζςεισ, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί και να 
αξιολογθκεί ςυγκριτικά κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία. 
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Τποψιφιοι για τθ κζςθ Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ: 

1. Ρρϊτθ, εξετάςκθκε θ με αρικμ. πρωτ. 827/21.2.2022 αίτθςθ και θ 1023/3.3.2022 ςχετικι βεβαίωςθ 
τθσ υπθρεςίασ και διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 

 
Θ υποψιφια ςφμφωνα με τθ βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ ανικει οργανικά ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν, είναι υπάλλθλοσ με ςφμβαςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ, υπάγεται ςτισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ 
Κϊδικα (ν. 3528/2007) και είναι υπάλλθλοσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ. Είναι πτυχιοφχοσ του 
Τμιματοσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Διακζτει μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευςθσ ςτθ Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 
Γνωρίηει άριςτα τθν αγγλικι γλϊςςα, όπωσ προκφπτει από τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που κατζχει. 

 
Ανικει ςε κλάδο/ειδικότθτα, οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ 
διατάξεισ ότι μποροφν να προΐςτανται ςτισ κζςεισ για τισ οποίεσ ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα 
(Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ, Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ και Ρροϊςτάμενοσ 
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ). Συγκεκριμζνα ανικει ςτθν ειδικότθτα Διοικθτικοφ Οικονομικοφ. 

 
Κατζχει το βαςικό τίτλο ςπουδϊν, ο οποίοσ αποτελεί το τυπικό προςόν του κλάδου, οι υπάλλθλοι του 
οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ να προΐςτανται ςτισ κζςεισ για τισ οποίεσ 
ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα (Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ, Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικοφ και Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ). Συγκεκριμζνα κατζχει πτυχίο του 
Τμιματοσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

 
Με βάςθ τθ βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ ιςχφουν τα παρακάτω όςον αφορά τισ ενότθτεσ Β3, 
Β5 και Β6 τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ : 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ / εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ / ΤΕ και 

 Ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ ι 
 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 

είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχει αςκιςει 
κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
και ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι  κάτοχοσ  αναγνωριςμζνου  ςυναφοφσ  μεταπτυχιακοφ  τίτλου  ςπουδϊν  και  ζχει 
αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' και ζχει αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 
Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ ι 

 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 Κατζχει ζνα από τουσ αποδεκτοφσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
 Διακζτει καλι γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ και 
 Ζχει πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ εφαρμογϊν Θ/Υ ςτα αντικείμενα α)επεξεργαςίασ 

κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 
 

ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Δεν αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων και 

 Δεν  διανφει  δοκιμαςτικι  υπθρεςία,  δεν  τελεί  ςε  διακεςιμότθτα  ι  αργία,  δεν  ζχει 
καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 
3528/2007) αδικιματα, δεν τθσ/του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι 
ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε 
πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ. και 
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 Δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τθσ/του το κϊλυμα τθσ παρ. 14 του άρκρου 86 του Ν. 

3528/2007, όπωσ ιςχφει (Υπάλλθλοσ που επιλζγεται και τοποκετείται προϊςτάμενοσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι του ςε κζςθ ευκφνθσ ίδιου ι κατϊτερου επιπζδου, 
εφόςον δεν ζχει διανφςει τα δφο τρίτα (2/3) τθσ προβλεπόμενθσ κθτείασ του κατά τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ 
κζςεισ ευκφνθσ). 

 Ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντα τθσ/του ωσ προϊςτάμενθσ/ου, βάςει τθσ παρ.10 του 
αρ. 86 του ν. 3528/2207, όπωσ ιςχφει και ζχουν παρζλκει δφο (2) ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ απαλλαγισ τθσ/του κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ευκφνθσ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, θ Επιτροπι ζκρινε, ομόφωνα, ότι: 
α) Θ ανωτζρω αίτθςθ, θ οποία ςυνοδεφεται από βιογραφικό ςθμείωμα και δικαιολογθτικά για τθν 
απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων κακϊσ και των ιδιοτιτων, που επικαλείται θ 
ςυγκεκριμζνθ υποψιφια, υποβλικθκε εμπροκζςμωσ, 
β) ςφμφωνα με τθ Γενικι Ρεριγραφι Κακθκόντων Ρροκθρυςςόμενων Θζςεων και τθν περιγραφι των 
ειδικότερων κακθκόντων τθσ κζςθσ Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ όπωσ αποτυπϊνεται 
ςτθν 385/27.01.2022-Ο.Ε.1/2/2022 (ΑΔΑ:9ΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) Ρροκιρυξθ το μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευςθσ ςτθ Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν είναι 
ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ κζςθσ του Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και ότι  
γ) θ εν λόγω υποψιφια, όπωσ αποδεικνφεται από τθν βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ, πλθροί τισ 
τυπικζσ προχποκζςεισ, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί και να 
αξιολογθκεί ςυγκριτικά κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία. 

 
2. Δεφτερθ, εξετάςκθκε θ με αρικμ. πρωτ. 736/15-2-2022 αίτθςθ, και θ 1031/3-3-2022 ςχετικι 
βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ και διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 

 
Θ υποψιφια ςφμφωνα με τθ βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ ανικει οργανικά ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν, είναι μόνιμθ υπάλλθλοσ, υπάγεται ςτισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007) 
και είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΡΕ. Είναι πτυχιοφχοσ του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ 
Εκπαίδευςθσ από το Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Γνωρίηει άριςτα τθν αγγλικι 
γλϊςςα και καλά τθν ιςπανικι γλϊςςα, όπωσ προκφπτει από τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που κατζχει. 

 
Ανικει ςε κλάδο/ειδικότθτα, οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ 
διατάξεισ ότι μποροφν να προΐςτανται ςτθ κζςθ για τθν οποία ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα 
(Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ). Συγκεκριμζνα ανικει ςτον κλάδο Διοικθτικοφ 
Οικονομικοφ. 

 
Κατζχει το βαςικό τίτλο ςπουδϊν, ο οποίοσ αποτελεί το τυπικό προςόν του κλάδου, οι υπάλλθλοι του 
οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ να προΐςτανται ςτθ κζςθ για τθν οποία ζχει 
υποβάλει υποψθφιότθτα (Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ). Συγκεκριμζνα κατζχει πτυχίο του 
Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ από το Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν. 

 
Με βάςθ τθ βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ ιςχφουν τα παρακάτω όςον αφορά τισ ενότθτεσ Β3, 
Β5 και Β6 τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ : 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ / εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ / ΤΕ και 

 Ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ ι 
 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 

είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχει αςκιςει 
κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
και ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 
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 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 

είναι  κάτοχοσ  αναγνωριςμζνου  ςυναφοφσ  μεταπτυχιακοφ  τίτλου  ςπουδϊν  και  ζχει 
αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' και ζχει αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 
Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ ι 

 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 Κατζχει ζνα από τουσ αποδεκτοφσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
 Διακζτει καλι γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ και 

 Ζχει πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ εφαρμογϊν Θ/Υ ςτα αντικείμενα α)επεξεργαςίασ 
κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

 

ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Δεν αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων και 

 Δεν  διανφει  δοκιμαςτικι  υπθρεςία,  δεν  τελεί  ςε  διακεςιμότθτα  ι  αργία,  δεν  ζχει 
καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 
3528/2007) αδικιματα, δεν τθσ/του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι 
ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε 
πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ. και 

 Δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τθσ/του το κϊλυμα τθσ παρ. 14 του άρκρου 86 του Ν. 
3528/2007, όπωσ ιςχφει (Υπάλλθλοσ που επιλζγεται και τοποκετείται προϊςτάμενοσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι του ςε κζςθ ευκφνθσ ίδιου ι κατϊτερου επιπζδου, 
εφόςον δεν ζχει διανφςει τα δφο τρίτα (2/3) τθσ προβλεπόμενθσ κθτείασ του κατά τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ 
κζςεισ ευκφνθσ). 

 Ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντα τθσ/του ωσ προϊςτάμενθσ/ου, βάςει τθσ παρ.10 του 
αρ. 86 του ν. 3528/2207, όπωσ ιςχφει και ζχουν παρζλκει δφο (2) ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ απαλλαγισ τθσ/του κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ευκφνθσ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, θ Επιτροπι ζκρινε, ομόφωνα, ότι: 
α) Θ ανωτζρω αίτθςθ, θ οποία ςυνοδεφεται από βιογραφικό ςθμείωμα και δικαιολογθτικά για τθν 
απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων κακϊσ και των ιδιοτιτων, που επικαλείται θ 
ςυγκεκριμζνθ υποψιφια, υποβλικθκε εμπροκζςμωσ και ότι 
β) θ εν λόγω υποψιφια, όπωσ αποδεικνφεται από τθν βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ, δεν πλθροί 
τισ τυπικζσ προχποκζςεισ, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί και να 
αξιολογθκεί ςυγκριτικά κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία. Συγκεκριμζνα δεν προκφπτει θ 
πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ εφαρμογϊν Θ/Υ ςτα αντικείμενα α. επεξεργαςίασ κειμζνων, β. 
υπολογιςτικϊν φφλλων και γ. υπθρεςιϊν διαδικτφου, θ οποία ςυγκαταλζγεται ςτα απαιτοφμενα 
τυπικά προςόντα. 

 
3. Τρίτθ, εξετάςκθκε θ με αρικμ. πρωτ. 785/18.2.2022 αίτθςθ και θ 1033/3.3.2022 ςχετικι βεβαίωςθ 

τθσ υπθρεςίασ και διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 
 

Θ υποψιφια ςφμφωνα με τθ βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ ανικει οργανικά ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν, είναι υπάλλθλοσ με ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου Χρόνου, υπάγεται ςτισ 
διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007) και είναι υπάλλθλοσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ. 
Είναι πτυχιοφχοσ του Τμιματοσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Διακζτει μεταπτυχιακό τίτλο ςτθ Διοίκθςθ Υπθρεςιϊν του Οικονομικοφ 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Γνωρίηει πολφ καλά τθν αγγλικι γλϊςςα και καλά τθν ιςπανικι γλϊςςα, 
όπωσ προκφπτει από τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που κατζχει. 
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Ανικει ςε κλάδο/ειδικότθτα, οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ 
διατάξεισ ότι μποροφν να προΐςτανται ςτθ κζςθ για τθν οποία ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα 
(Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ). Συγκεκριμζνα ανικει ςτθν ειδικότθτα Διοικθτικοφ 
Οικονομικοφ. 

 
Κατζχει το βαςικό τίτλο ςπουδϊν, ο οποίοσ αποτελεί το τυπικό προςόν του κλάδου, οι υπάλλθλοι του 
οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ να προΐςτανται ςτθ κζςθ για τθν οποία ζχει 
υποβάλει υποψθφιότθτα (Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ). Συγκεκριμζνα κατζχει πτυχίο του 
Τμιματοσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

 
Με βάςθ τθ βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ ιςχφουν τα παρακάτω όςον αφορά τισ ενότθτεσ Β3, 
Β5 και Β6 τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ : 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ / εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ / ΤΕ και 
 Ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ ι 

 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχει αςκιςει 
κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
και ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι  κάτοχοσ  αναγνωριςμζνου  ςυναφοφσ  μεταπτυχιακοφ  τίτλου  ςπουδϊν  και  ζχει 
αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' και ζχει αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 
Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ ι 

 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 Κατζχει ζνα από τουσ αποδεκτοφσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
 Διακζτει καλι γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ και 
 Ζχει πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ εφαρμογϊν Θ/Υ ςτα αντικείμενα α)επεξεργαςίασ 

κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 
 

ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Δεν αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων και 

 Δεν  διανφει  δοκιμαςτικι  υπθρεςία,  δεν  τελεί  ςε  διακεςιμότθτα  ι  αργία,  δεν  ζχει 
καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 
3528/2007) αδικιματα, δεν τθσ/του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι 
ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε 
πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ. και 

 Δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τθσ/του το κϊλυμα τθσ παρ. 14 του άρκρου 86 του Ν. 
3528/2007, όπωσ ιςχφει (Υπάλλθλοσ που επιλζγεται και τοποκετείται προϊςτάμενοσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι του ςε κζςθ ευκφνθσ ίδιου ι κατϊτερου επιπζδου, 
εφόςον δεν ζχει διανφςει τα δφο τρίτα (2/3) τθσ προβλεπόμενθσ κθτείασ του κατά τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ 
κζςεισ ευκφνθσ). 

 Ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντα τθσ/του ωσ προϊςτάμενθσ/ου, βάςει τθσ παρ.10 του 
αρ. 86 του ν. 3528/2207, όπωσ ιςχφει και ζχουν παρζλκει δφο (2) ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ απαλλαγισ τθσ/του κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ευκφνθσ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, θ Επιτροπι ζκρινε, ομόφωνα, ότι: 
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α) Θ ανωτζρω αίτθςθ, θ οποία ςυνοδεφεται από βιογραφικό ςθμείωμα και δικαιολογθτικά για τθν 
απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων κακϊσ και των ιδιοτιτων, που επικαλείται θ 
ςυγκεκριμζνθ υποψιφια, υποβλικθκε εμπροκζςμωσ, 
β) ςφμφωνα με τθ Γενικι Ρεριγραφι Κακθκόντων Ρροκθρυςςόμενων Θζςεων και τθν περιγραφι των 
ειδικότερων κακθκόντων τθσ κζςθσ Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ όπωσ αποτυπϊνεται 
ςτθν 385/27.01.2022-Ο.Ε.1/2/2022 (ΑΔΑ:9ΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) Ρροκιρυξθ το μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευςθσ ςτθ Διοίκθςθ Υπθρεςιϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν είναι ςυναφζσ με το 
αντικείμενο τθσ κζςθσ του Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και ότι 
γ) θ εν λόγω υποψιφια, όπωσ αποδεικνφεται από τθν βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ, πλθροί τισ 
τυπικζσ προχποκζςεισ, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί και να 
αξιολογθκεί ςυγκριτικά κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία. 

 
4. Τζταρτθ, εξετάςκθκε θ με αρικμ. πρωτ. 830/21-2-2022 αίτθςθ, και θ 1025/3-3-2022 ςχετικι 

βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ και διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 
 

Θ υποψιφια ςφμφωνα με τθ βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ ανικει οργανικά ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν, είναι μόνιμθ υπάλλθλοσ, υπάγεται ςτισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007) 
και είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΡΕ. Είναι πτυχιοφχοσ του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ 
Εκπαίδευςθσ από το Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Διακζτει μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευςθσ ςτθν Επιςτιμθ του Στρεσ και τθσ Ρροαγωγισ τθσ Υγείασ από τθν Ιατρικι Σχολι 
του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν . Γνωρίηει καλά τθν αγγλικι γλϊςςα, όπωσ 
προκφπτει από τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που κατζχει. 

 
Ανικει ςε κλάδο/ειδικότθτα, οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ 
διατάξεισ ότι μποροφν να προΐςτανται ςτισ κζςεισ για τισ οποίεσ ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα 
(Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ και Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ). Συγκεκριμζνα 
ανικει ςτον κλάδο Διοικθτικοφ Οικονομικοφ. 

 
Κατζχει το βαςικό τίτλο ςπουδϊν, ο οποίοσ αποτελεί το τυπικό προςόν του κλάδου, οι υπάλλθλοι του 
οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ να προΐςτανται ςτισ κζςεισ για τισ οποίεσ 
ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα (Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ και Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 
Εκπαίδευςθσ). Συγκεκριμζνα κατζχει πτυχίο του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ 
από το Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 

 
Με βάςθ τθ βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ ιςχφουν τα παρακάτω όςον αφορά τισ ενότθτεσ Β3, 
Β5 και Β6 τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ : 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ / εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ / ΤΕ και 

 Ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ ι 
 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 

είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχει αςκιςει 
κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
και ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι  κάτοχοσ  αναγνωριςμζνου  ςυναφοφσ  μεταπτυχιακοφ  τίτλου  ςπουδϊν  και  ζχει 
αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' και ζχει αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 
Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ ι 

 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 Κατζχει ζνα από τουσ αποδεκτοφσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
 Διακζτει καλι γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ και 
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Ζχει πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ εφαρμογϊν Θ/Υ ςτα αντικείμενα α)επεξεργαςίασ 
κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

 

ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Δεν αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων και 

 Δεν  διανφει  δοκιμαςτικι  υπθρεςία,  δεν  τελεί  ςε  διακεςιμότθτα  ι  αργία,  δεν  ζχει 
καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 
3528/2007) αδικιματα, δεν τθσ/του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι 
ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε 
πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ. και 

 Δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τθσ/του το κϊλυμα τθσ παρ. 14 του άρκρου 86 του Ν. 
3528/2007, όπωσ ιςχφει (Υπάλλθλοσ που επιλζγεται και τοποκετείται προϊςτάμενοσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι του ςε κζςθ ευκφνθσ ίδιου ι κατϊτερου επιπζδου, 
εφόςον δεν ζχει διανφςει τα δφο τρίτα (2/3) τθσ προβλεπόμενθσ κθτείασ του κατά τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ 
κζςεισ ευκφνθσ). 

 Ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντα τθσ/του ωσ προϊςτάμενθσ/ου, βάςει τθσ παρ.10 του 
αρ. 86 του ν. 3528/2207, όπωσ ιςχφει και ζχουν παρζλκει δφο (2) ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ απαλλαγισ τθσ/του κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ευκφνθσ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, θ Επιτροπι ζκρινε, ομόφωνα, ότι: 
α) Θ ανωτζρω αίτθςθ, θ οποία ςυνοδεφεται από βιογραφικό ςθμείωμα και δικαιολογθτικά για τθν 
απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων κακϊσ και των ιδιοτιτων, που επικαλείται θ 
ςυγκεκριμζνθ υποψιφια, υποβλικθκε εμπροκζςμωσ και ότι 
β) θ εν λόγω υποψιφια, όπωσ αποδεικνφεται από τθν βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ, δεν πλθροί 
τισ τυπικζσ προχποκζςεισ, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί και να 
αξιολογθκεί ςυγκριτικά κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία. Συγκεκριμζνα δεν προκφπτει θ 
πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ εφαρμογϊν Θ/Υ ςτα αντικείμενα α. επεξεργαςίασ κειμζνων, β. 
υπολογιςτικϊν φφλλων και γ. υπθρεςιϊν διαδικτφου, θ οποία ςυγκαταλζγεται ςτα απαιτοφμενα 
τυπικά προςόντα. 

 
5. Ρζμπτθ, εξετάςκθκε θ με αρικμ. πρωτ. 819/21-2-2022 αίτθςθ, και θ  1132/9-3-2022 ςχετικι 
βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ και διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 

 
Θ υποψιφια ςφμφωνα με τθ βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ ανικει οργανικά ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν, είναι υπάλλθλοσ με ςφμβαςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ, υπάγεται ςτισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ 
Κϊδικα (ν. 3528/2007) και είναι υπάλλθλοσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ. Είναι πτυχιοφχοσ του 
Τμιματοσ Φιλολογίασ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Διακζτει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ ςτθ Δθμόςια Ρολιτικι και Διοίκθςθ του Οικονομικοφ 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Γνωρίηει άριςτα τθν αγγλικι γλϊςςα και τθν ιταλικι γλϊςςα, όπωσ 
προκφπτει από τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που κατζχει. 

 
Ανικει ςε κλάδο/ειδικότθτα, οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ 
διατάξεισ ότι μποροφν να προΐςτανται ςτισ κζςεισ για  τισ οποίεσ ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα 
(Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ και Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ). Συγκεκριμζνα 
ανικει ςτθν ειδικότθτα Διοικθτικοφ Οικονομικοφ. 

 
Κατζχει το βαςικό τίτλο ςπουδϊν, ο οποίοσ αποτελεί το τυπικό προςόν του κλάδου, οι υπάλλθλοι του 
οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ να προΐςτανται ςτισ κζςεισ για τισ οποίεσ 
ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα (Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ και Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 
Εκπαίδευςθσ). Συγκεκριμζνα κατζχει πτυχίο του Τμιματοσ Φιλολογίασ του Εκνικοφ και 
Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 
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Με βάςθ τθ βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ ιςχφουν τα παρακάτω όςον αφορά τισ ενότθτεσ Β3, 
Β5 και Β6 τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ: 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ / εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ / ΤΕ και 

 Ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ ι 
 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 

είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχει αςκιςει 
κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
και ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι  κάτοχοσ  αναγνωριςμζνου  ςυναφοφσ  μεταπτυχιακοφ  τίτλου  ςπουδϊν  και  ζχει 
αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' και ζχει αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 
Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ ι 

 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 Κατζχει ζνα από τουσ αποδεκτοφσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
 Διακζτει καλι γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ και 
 Ζχει πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ εφαρμογϊν Θ/Υ ςτα αντικείμενα α)επεξεργαςίασ 

κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 
 

ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Δεν αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων και 

 Δεν  διανφει  δοκιμαςτικι  υπθρεςία,  δεν  τελεί  ςε  διακεςιμότθτα  ι  αργία,  δεν  ζχει 
καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 
3528/2007) αδικιματα, δεν τθσ/του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι 
ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε 
πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ. και 

 Δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τθσ/του το κϊλυμα τθσ παρ. 14 του άρκρου 86 του Ν. 
3528/2007, όπωσ ιςχφει (Υπάλλθλοσ που επιλζγεται και τοποκετείται προϊςτάμενοσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι του ςε κζςθ ευκφνθσ ίδιου ι κατϊτερου επιπζδου, 
εφόςον δεν ζχει διανφςει τα δφο τρίτα (2/3) τθσ προβλεπόμενθσ κθτείασ του κατά τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ 
κζςεισ ευκφνθσ). 

 Ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντα τθσ/του ωσ προϊςτάμενθσ/ου, βάςει τθσ παρ.10 του 
αρ. 86 του ν. 3528/2207, όπωσ ιςχφει και ζχουν παρζλκει δφο (2) ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ απαλλαγισ τθσ/του κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ευκφνθσ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, θ Επιτροπι ζκρινε, ομόφωνα, ότι: 
α) Θ ανωτζρω αίτθςθ, θ οποία ςυνοδεφεται από βιογραφικό ςθμείωμα και δικαιολογθτικά για τθν 
απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων κακϊσ και των ιδιοτιτων, που επικαλείται θ 
ςυγκεκριμζνθ υποψιφια, υποβλικθκε εμπροκζςμωσ, 
β) ςφμφωνα με τθ Γενικι Ρεριγραφι Κακθκόντων Ρροκθρυςςόμενων Θζςεων και τθν περιγραφι των 
ειδικότερων κακθκόντων τθσ κζςθσ Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ όπωσ αποτυπϊνεται 
ςτθν 385/27.01.2022-Ο.Ε.1/2/2022 (ΑΔΑ:9ΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) Ρροκιρυξθ το μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευςθσ  ςτθ  Δθμόςια  Ρολιτικι  και  Διοίκθςθ  του  Οικονομικοφ  Ρανεπιςτθμίου  Ακθνϊν  είναι 
ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ κζςθσ του Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και ότι  
γ) θ εν λόγω υποψιφια, όπωσ αποδεικνφεται από τθν βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ, πλθροί τισ 
τυπικζσ προχποκζςεισ, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί και να 
αξιολογθκεί ςυγκριτικά κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία 
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6. Ζκτθ, εξετάςκθκε θ με αρικμ. πρωτ.  691/14-2-2022 αίτθςθ  θ οποία  δεν  πλθροί τισ τυπικζσ 
προχποκζςεισ, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί και να αξιολογθκεί 
ςυγκριτικά κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία. Συγκεκριμζνα θ υποψιφια δεν ανικει οργανικά ςτο 
Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, προχπόκεςθ απαραίτθτθ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν 
385/27.1.2022-Ο.Ε.1/2/2022 (ΑΔΑ:9ΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) Ρροκιρυξθ. 

 
Τποψιφιοι για τθ κζςθ Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Μθχανογράφθςθσ: 

1. Ρρϊτεσ, εξετάςκθκαν οι με αρικμ. πρωτ. 815/21.2.2022 και 649/10.2.2022 αιτιςεισ και θ 
1029/3.3.2022 ςχετικι βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ και διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 

 
Ο υποψιφιοσ ςφμφωνα με τθ βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ ανικει οργανικά ςτο Οικονομικό 
Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, είναι υπάλλθλοσ με ςφμβαςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ, υπάγεται ςτισ διατάξεισ του 
Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007) και είναι υπάλλθλοσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ. Είναι κάτοχοσ 
του Διπλϊματοσ Μθχανικοφ Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ 
του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν. Διακζτει Μεταπτυχιακό τίτλο που ενςωματϊνεται ςτον ωσ άνω βαςικό 
τίτλο ςπουδϊν (ΦΕΚ 3987/14-9-2018 τ.Β’ για τθν υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του άρκρου 46 του Ν. 
4485/2017). Επιπλζον, διακζτει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ «Master of Science in Computing 
and Information Science» του Queen’s University at Kingston, Canada το οποίο ζχει αναγνωριςτεί με 
τθν αρικμ. 31/687 πράξθ ΔΟΑΤΑΡ. Γνωρίηει άριςτα τθν αγγλικι γλϊςςα, όπωσ προκφπτει από τουσ 
τίτλουσ ςπουδϊν που κατζχει. 

 
Ανικει ςε κλάδο/ειδικότθτα, οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ 
διατάξεισ ότι μποροφν να προΐςτανται ςτθ κζςθ για τθν οποία ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα 
(Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Μθχανογράφθςθσ). Συγκεκριμζνα ανικει ςτθν ειδικότθτα Ρλθροφορικισ. 

 
Κατζχει το βαςικό τίτλο ςπουδϊν, ο οποίοσ αποτελεί το τυπικό προςόν του κλάδου, οι υπάλλθλοι του 
οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ να προΐςτανται ςτθ κζςθ για τθν οποία ζχει 
υποβάλει υποψθφιότθτα (Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Μθχανογράφθςθσ). Συγκεκριμζνα είναι 
κάτοχοσ του Διπλϊματοσ Μθχανικοφ Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ τθσ Ρολυτεχνικισ 
Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν. 

 
Με βάςθ τθ βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ ιςχφουν τα παρακάτω όςον αφορά τισ ενότθτεσ Β3, 
Β5 και Β6 τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ : 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ / εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ / ΤΕ και 

 Ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ ι 
 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 

είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχει αςκιςει 
κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
και ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι  κάτοχοσ  αναγνωριςμζνου  ςυναφοφσ  μεταπτυχιακοφ  τίτλου  ςπουδϊν  και  ζχει 
αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' και ζχει αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 
Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ ι 

 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 Κατζχει ζνα από τουσ αποδεκτοφσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
 Διακζτει καλι γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ και 
 Ζχει πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ εφαρμογϊν Θ/Υ ςτα αντικείμενα α)επεξεργαςίασ 

κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 
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ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 Δεν αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία 
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων και 

 Δεν διανφει δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελεί ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν ζχει 
καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 
3528/2007) αδικιματα, δεν τθσ/του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι 
ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε 
πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ. και 

 Δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τθσ/του το κϊλυμα τθσ παρ. 14 του άρκρου 86 του Ν. 
3528/2007, όπωσ ιςχφει (Υπάλλθλοσ που επιλζγεται και τοποκετείται προϊςτάμενοσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι του ςε κζςθ ευκφνθσ ίδιου ι κατϊτερου επιπζδου, 
εφόςον δεν ζχει διανφςει τα δφο τρίτα (2/3) τθσ προβλεπόμενθσ κθτείασ του κατά τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ 
κζςεισ ευκφνθσ). 

 Ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντα τθσ/του ωσ προϊςτάμενθσ/ου, βάςει τθσ παρ.10 του 
αρ. 86 του ν. 3528/2207, όπωσ ιςχφει και ζχουν παρζλκει δφο (2) ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ απαλλαγισ τθσ/του κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ευκφνθσ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, θ Επιτροπι ζκρινε, ομόφωνα, ότι: 
α) Οι ανωτζρω αιτιςεισ του υποψθφίου, οι οποίεσ ςυνοδεφονται από βιογραφικό ςθμείωμα και 
δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων κακϊσ και των ιδιοτιτων, 
που επικαλείται ο ςυγκεκριμζνοσ υποψιφιοσ, υποβλικθκαν εμπροκζςμωσ, 
β) ςφμφωνα με τθ Γενικι Ρεριγραφι Κακθκόντων Ρροκθρυςςόμενων Θζςεων και τθν περιγραφι των 
ειδικότερων κακθκόντων τθσ κζςθσ Ρροϊςταμζνου τθσ  Διεφκυνςθσ Μθχανογράφθςθσ όπωσ 
αποτυπϊνεται ςτθν 385/27.01.2022-Ο.Ε.1/2/2022 (ΑΔΑ:9ΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) Ρροκιρυξθ ο 
Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ που ενςωματϊνεται ςτον Ρροπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν του και ςυγκεκριμζνα 
το Δίπλωμα Μθχανικοφ Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του 
Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν (ΦΕΚ 3987/14-9-2018 τ.Β’ για τθν υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του άρκρου 46 του 
Ν. 4485/2017) κακϊσ και το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ «Master of Science in Computing and 
Information Science» του Queen’s University at Kingston, Canada είναι ςυναφι με το αντικείμενο τθσ 
κζςθσ του Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Μθχανογράφθςθσ, κακϊσ και ότι 
γ) ο εν λόγω υποψιφιοσ, όπωσ αποδεικνφεται από τθν βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ, πλθροί 
τισ τυπικζσ προχποκζςεισ, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί και να 
αξιολογθκεί ςυγκριτικά κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία. 

 

 
 

2. Δεφτερεσ, εξετάςκθκαν οι με αρικμ. πρωτ. 814/18.2.2022 ΟΘΘ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ και 783/18.2.2022 

αιτιςεισ και θ 1030/3.3.2022 ςχετικι βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ και διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 
 

Θ υποψιφια ςφμφωνα με τθ βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ ανικει οργανικά ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν, είναι υπάλλθλοσ με ςχζςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ, υπάγεται ςτισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα 
(ν. 3528/2007) και είναι υπάλλθλοσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ. Είναι κάτοχοσ του Διπλϊματοσ 
Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου 
Ρατρϊν. Διακζτει Μεταπτυχιακό τίτλο που ενςωματϊνεται ςτον ωσ άνω βαςικό τίτλο ςπουδϊν (ΦΕΚ 
3987/14-9-2018 τ.Β’ για τθν υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του άρκρου 46 του Ν. 4485/2017). Επιπλζον, 
διακζτει μεταπτυχιακό δίπλωμα ςπουδϊν ςτα Μοντζλα Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικϊν 
Μονάδων με κατεφκυνςθ Διαχείριςθ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (Τ.Ρ.Ε.) του 
Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου. Γνωρίηει καλά τθν  αγγλικι  γλϊςςα, όπωσ προκφπτει  από  τουσ τίτλουσ 
ςπουδϊν που κατζχει. 

 
Ανικει ςε κλάδο/ειδικότθτα, οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ 
διατάξεισ ότι μποροφν να προΐςτανται ςτθ κζςθ για τθν οποία ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα 
(Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Μθχανογράφθςθσ). Συγκεκριμζνα ανικει ςτθν ειδικότθτα Ρλθροφορικισ. 
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Κατζχει το βαςικό τίτλο ςπουδϊν, ο οποίοσ αποτελεί το τυπικό προςόν του κλάδου, οι υπάλλθλοι του 
οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ να προΐςτανται ςτθ κζςθ για τθν οποία ζχει 
υποβάλει υποψθφιότθτα (Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Μθχανογράφθςθσ). Συγκεκριμζνα είναι 
κάτοχοσ του Διπλϊματοσ Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ 
Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν. 

 
Με βάςθ τθ βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ ιςχφουν τα παρακάτω όςον αφορά τισ ενότθτεσ Β3, 
Β5 και Β6 τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ : 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ / εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ / ΤΕ και 

 Ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ ι 
 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 

είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχει αςκιςει 
κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
και ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι  κάτοχοσ  αναγνωριςμζνου  ςυναφοφσ  μεταπτυχιακοφ  τίτλου  ςπουδϊν  και  ζχει 
αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' και ζχει αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 
Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ ι 

 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 Κατζχει ζνα από τουσ αποδεκτοφσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
 Διακζτει καλι γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ και 
 Ζχει πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ εφαρμογϊν Θ/Υ ςτα αντικείμενα α)επεξεργαςίασ 

κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 
 

ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Δεν αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων και 

 Δεν  διανφει  δοκιμαςτικι  υπθρεςία,  δεν  τελεί  ςε  διακεςιμότθτα  ι  αργία,  δεν  ζχει 
καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 
3528/2007) αδικιματα, δεν τθσ/του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι 
ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε 
πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ. και 

 Δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τθσ/του το κϊλυμα τθσ παρ. 14 του άρκρου 86 του Ν. 
3528/2007, όπωσ ιςχφει (Υπάλλθλοσ που επιλζγεται και τοποκετείται προϊςτάμενοσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι του ςε κζςθ ευκφνθσ ίδιου ι κατϊτερου επιπζδου, 
εφόςον δεν ζχει διανφςει τα δφο τρίτα (2/3) τθσ προβλεπόμενθσ κθτείασ του κατά τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ 
κζςεισ ευκφνθσ). 

 Ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντα τθσ/του ωσ προϊςτάμενθσ/ου, βάςει τθσ παρ.10 του 
αρ. 86 του ν. 3528/2207, όπωσ ιςχφει και ζχουν παρζλκει δφο (2) ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ απαλλαγισ τθσ/του κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ευκφνθσ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, θ Επιτροπι ζκρινε, ομόφωνα, ότι: 
α) Οι ανωτζρω αιτιςεισ τθσ υποψιφιασ, οι οποίεσ ςυνοδεφονται από βιογραφικό ςθμείωμα και 
δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων κακϊσ και των ιδιοτιτων, 
που επικαλείται θ ςυγκεκριμζνθ υποψιφια, υποβλικθκαν εμπροκζςμωσ, 
β) ςφμφωνα με τθ Γενικι Ρεριγραφι Κακθκόντων Ρροκθρυςςόμενων Θζςεων και τθν περιγραφι των 
ειδικότερων   κακθκόντων  τθσ   κζςθσ   Ρροϊςταμζνου   τθσ   Διεφκυνςθσ   Μθχανογράφθςθσ   όπωσ 
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αποτυπϊνεται ςτθν 385/27.01.2022-Ο.Ε.1/2/2022 (ΑΔΑ:9ΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) Ρροκιρυξθ ο 
Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ που ενςωματϊνεται ςτον Ρροπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν τθσ και ςυγκεκριμζνα 
το Δίπλωμα Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του 
Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν (ΦΕΚ 3987/14-9-2018 τ.Β’ για τθν υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του άρκρου 46 του 
Ν. 4485/2017) κακϊσ και το μεταπτυχιακό δίπλωμα ςπουδϊν ςτα Μοντζλα Σχεδιαςμοφ και 
Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικϊν Μονάδων με κατεφκυνςθ Διαχείριςθ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και 
Επικοινωνίασ (Τ.Ρ.Ε.) του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου είναι ςυναφι με το αντικείμενο τθσ κζςθσ του 
Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Μθχανογράφθςθσ, κακϊσ και ότι 
γ) θ εν λόγω υποψιφια, όπωσ αποδεικνφεται από τθν βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ, πλθροί τισ 
τυπικζσ προχποκζςεισ, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί και να 
αξιολογθκεί ςυγκριτικά κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία. 

 
3. Τρίτθ, εξετάςκθκε θ με αρικμ. πρωτ. 760/16.2.2022 αίτθςθ και θ 1032/3.3.2022 ςχετικι βεβαίωςθ 
τθσ υπθρεςίασ και διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 

 
Ο υποψιφιοσ ςφμφωνα με τθ βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ ανικει οργανικά ςτο Οικονομικό 
Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, είναι υπάλλθλοσ με ςφμβαςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ, υπάγεται ςτισ διατάξεισ του 
Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007) και είναι υπάλλθλοσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ. Είναι κάτοχοσ 
του Διπλϊματοσ Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν 
Υπολογιςτϊν του Εκνικοφ Μετςόβιου Ρολυτεχνείου. Διακζτει Μεταπτυχιακό τίτλο που 
ενςωματϊνεται ςτον ωσ άνω βαςικό τίτλο ςπουδϊν (ΦΕΚ 3987/14-9-2018 τ.Β’ για τθν υπαγωγι ςτισ 
διατάξεισ του άρκρου 46 του Ν. 4485/2017). Επιπλζον, διακζτει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ 
«Master of Science in Communications and Signal processing» του University of London, Imperial 
College of Science, Technology and Medicine, το οποίο ζχει αναγνωριςτεί με τθν αρικμ. 8/808 πράξθ 
ΔΟΑΤΑΡ. Γνωρίηει άριςτα τθν αγγλικι γλϊςςα και πολφ καλά τθν γερμανικι γλϊςςα, όπωσ προκφπτει 
από τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που κατζχει. 

 
Ανικει ςε κλάδο/ειδικότθτα, οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ 
διατάξεισ ότι μποροφν να προΐςτανται ςτθ κζςθ για τθν οποία ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα 
(Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Μθχανογράφθςθσ). Συγκεκριμζνα ανικει ςτθν ειδικότθτα Ρλθροφορικισ. 

 
Κατζχει το βαςικό τίτλο ςπουδϊν, ο οποίοσ αποτελεί το τυπικό προςόν του κλάδου, οι υπάλλθλοι του 
οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ να προΐςτανται ςτθ κζςθ για τθν οποία ζχει 
υποβάλει υποψθφιότθτα (Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Μθχανογράφθςθσ). Συγκεκριμζνα είναι 
κάτοχοσ του Διπλϊματοσ Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και 
Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν του Εκνικοφ Μετςόβιο Ρολυτεχνείου. 

 
Με βάςθ τθ βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ ιςχφουν τα παρακάτω όςον αφορά τισ ενότθτεσ Β3, 
Β5 και Β6 τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ : 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ / εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ / ΤΕ και 

 Ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ ι 
 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 

είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχει αςκιςει 
κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
και ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι  κάτοχοσ  αναγνωριςμζνου  ςυναφοφσ  μεταπτυχιακοφ  τίτλου  ςπουδϊν  και  ζχει 
αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' και ζχει αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 
Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ ι 

 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 Κατζχει ζνα από τουσ αποδεκτοφσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
 Διακζτει καλι γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ και 
 Ζχει πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ εφαρμογϊν Θ/Υ ςτα αντικείμενα α)επεξεργαςίασ 

κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 
 

ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Δεν αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων και 

 Δεν  διανφει  δοκιμαςτικι  υπθρεςία,  δεν  τελεί  ςε  διακεςιμότθτα  ι  αργία,  δεν  ζχει 
καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 
3528/2007) αδικιματα, δεν τθσ/του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι 
ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε 
πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ. και 

 Δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τθσ/του το κϊλυμα τθσ παρ. 14 του άρκρου 86 του Ν. 
3528/2007, όπωσ ιςχφει (Υπάλλθλοσ που επιλζγεται και τοποκετείται προϊςτάμενοσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι του ςε κζςθ ευκφνθσ ίδιου ι κατϊτερου επιπζδου, 
εφόςον δεν ζχει διανφςει τα δφο τρίτα (2/3) τθσ προβλεπόμενθσ κθτείασ του κατά τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ 
κζςεισ ευκφνθσ). 

 Ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντα τθσ/του ωσ προϊςτάμενθσ/ου, βάςει τθσ παρ.10 του 
αρ. 86 του ν. 3528/2207, όπωσ ιςχφει και ζχουν παρζλκει δφο (2) ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ απαλλαγισ τθσ/του κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ευκφνθσ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, θ Επιτροπι ζκρινε, ομόφωνα, ότι: 
α) Θ ανωτζρω αίτθςθ, θ οποία ςυνοδεφεται από βιογραφικό ςθμείωμα και δικαιολογθτικά για τθν 
απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων κακϊσ και των ιδιοτιτων, που επικαλείται ο 
ςυγκεκριμζνοσ υποψιφιοσ, υποβλικθκε εμπροκζςμωσ, 
β) ςφμφωνα με τθ Γενικι Ρεριγραφι Κακθκόντων Ρροκθρυςςόμενων Θζςεων και τθν περιγραφι των 
ειδικότερων κακθκόντων τθσ κζςθσ Ρροϊςταμζνου τθσ  Διεφκυνςθσ Μθχανογράφθςθσ  όπωσ 
αποτυπϊνεται ςτθν 385/27.01.2022-Ο.Ε.1/2/2022 (ΑΔΑ:9ΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) Ρροκιρυξθ ο 
Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ που ενςωματϊνεται ςτον Ρροπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν του και ςυγκεκριμζνα 
το Δίπλωμα Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν 
Υπολογιςτϊν του Εκνικοφ Μετςόβιου Ρολυτεχνείου (ΦΕΚ 3987/14-9-2018 τ.Β’ για τθν υπαγωγι ςτισ 
διατάξεισ του άρκρου 46 του Ν. 4485/2017) κακϊσ και το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ «Master 
of Science in Communications and Signal processing» του University of London, Imperial College of 
Science, Technology and Medicine είναι ςυναφι με το αντικείμενο τθσ κζςθσ του Προϊςταμζνου 
Διεφκυνςθσ Μθχανογράφθςθσ, κακϊσ και ότι 
γ) ο εν λόγω υποψιφιοσ, όπωσ αποδεικνφεται από τθν βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ, πλθροί 
τισ τυπικζσ προχποκζςεισ, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί και να 
αξιολογθκεί ςυγκριτικά κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία. 

 

 

Τποψιφιοσ για τθ κζςθ Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Βιβλιοκικθσ: 

Εξετάςτθκε θ με αρικμ. πρωτ. 725/15.2.2022 αίτθςθ και θ 1042/3.3.2022 ςχετικι βεβαίωςθ τθσ 
υπθρεςίασ και διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 

 
Θ υποψιφια ςφμφωνα με τθ βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ ανικει οργανικά ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν, είναι μόνιμθ υπάλλθλοσ, υπάγεται ςτισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007) 
και είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΤΕ. Είναι κάτοχοσ πτυχίου του Τμιματοσ Βιβλιοκθκονομίασ τθσ 
Σχολισ  Διοίκθςθσ  και  Οικονομίασ  του  ΤΕΙ Ακινασ.  Διακζτει  Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Ειδίκευςθσ 
«Master of Science in Information and Library Studies» του Loughborough University (Loughborough 
U.K.). Επιπλζον, διακζτει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ ςτισ Επιςτιμεσ των Αποφάςεων του 
Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Γνωρίηει άριςτα τθν αγγλικι γλϊςςα, όπωσ προκφπτει από τουσ 
τίτλουσ ςπουδϊν που κατζχει. 
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Ανικει ςε κλάδο/ειδικότθτα, οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ 
διατάξεισ ότι μποροφν να προΐςτανται ςτθ κζςθ για τθν οποία ζχει υποβάλει υποψθφιότθτα 
(Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Βιβλιοκικθσ). Συγκεκριμζνα ανικει ςτον κλάδο Βιβλιοκθκονόμων. 

 
Κατζχει το βαςικό τίτλο ςπουδϊν, ο οποίοσ αποτελεί το τυπικό προςόν του κλάδου, οι υπάλλθλοι του 
οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ να προΐςτανται ςτθ κζςθ για τθν οποία ζχει 
υποβάλει υποψθφιότθτα (Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Βιβλιοκικθσ). Συγκεκριμζνα είναι κάτοχοσ 
πτυχίου του τμιματοσ Βιβλιοκθκονομίασ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ και Οικονομίασ του ΤΕΙ Ακινασ. 

 
Με βάςθ τθ βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ ιςχφουν τα παρακάτω όςον αφορά τισ ενότθτεσ Β3, 
Β5 και Β6 τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ : 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Είναι υπάλλθλοσ κατθγορίασ / εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ / ΤΕ και 
 Ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ ι 

 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχει αςκιςει 
κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
και ζχει αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, 
είναι  κάτοχοσ  αναγνωριςμζνου  ςυναφοφσ  μεταπτυχιακοφ  τίτλου  ςπουδϊν  και  ζχει 
αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 Κατζχει το βακμό Α' και ζχει αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 
Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ ι 

 Κατζχει το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 Κατζχει ζνα από τουσ αποδεκτοφσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
 Διακζτει καλι γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ και 
 Ζχει πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ εφαρμογϊν Θ/Υ ςτα αντικείμενα α)επεξεργαςίασ 

κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 
 

ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 Δεν αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων και 

 Δεν  διανφει  δοκιμαςτικι  υπθρεςία,  δεν  τελεί  ςε  διακεςιμότθτα  ι  αργία,  δεν  ζχει 
καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 
3528/2007) αδικιματα, δεν τθσ/του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι 
ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε 
πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ. και 

 Δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τθσ/του το κϊλυμα τθσ παρ. 14 του άρκρου 86 του Ν. 
3528/2007, όπωσ ιςχφει (Υπάλλθλοσ που επιλζγεται και τοποκετείται προϊςτάμενοσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι του ςε κζςθ ευκφνθσ ίδιου ι κατϊτερου επιπζδου, 
εφόςον δεν ζχει διανφςει τα δφο τρίτα (2/3) τθσ προβλεπόμενθσ κθτείασ του κατά τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ 
κζςεισ ευκφνθσ). 

 Ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντα τθσ/του ωσ προϊςτάμενθσ/ου, βάςει τθσ παρ.10 του 
αρ. 86 του ν. 3528/2207, όπωσ ιςχφει και ζχουν παρζλκει δφο (2) ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ απαλλαγισ τθσ/του κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ευκφνθσ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, θ Επιτροπι ζκρινε, ομόφωνα, ότι: 

α) Θ ανωτζρω αίτθςθ, θ οποία ςυνοδεφεται από βιογραφικό ςθμείωμα και δικαιολογθτικά για τθν 
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απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων κακϊσ και των ιδιοτιτων, που επικαλείται θ 
ςυγκεκριμζνθ υποψιφια, υποβλικθκε εμπροκζςμωσ, 
 
β) ςφμφωνα με τθ Γενικι Ρεριγραφι Κακθκόντων Ρροκθρυςςόμενων Θζςεων και τθν περιγραφι των 
ειδικότερων κακθκόντων τθσ κζςθσ Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Βιβλιοκικθσ όπωσ αποτυπϊνεται 
ςτθν 385/27.01.2022-Ο.Ε.1/2/2022 (ΑΔΑ:9ΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) Ρροκιρυξθ το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευςθσ «Master of Science in Information and Library Studies» του Loughborough University 
(Loughborough U.K.) κακϊσ και το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ ςτισ Επιςτιμεσ των Αποφάςεων 
του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν είναι ςυναφι με το αντικείμενο τθσ κζςθσ του 
Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Βιβλιοκικθσ, κακϊσ και ότι 
γ) θ εν λόγω υποψιφια, όπωσ αποδεικνφεται από τθν βεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ, πλθροί τισ 
τυπικζσ προχποκζςεισ, που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, προκειμζνου να μοριοδοτθκεί και να 
αξιολογθκεί ςυγκριτικά κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία. 

 
ΚΑΤΟΡΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΩ 

 
και, αφοφ ακολοφκθςε ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν τθσ Επιτροπισ, 

 
Θ ΕΡΙΤΟΡΘ ΑΡΟΦΑΣΙΗΕΙ, ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΕΙΣΘΓΘΘΕΙ ΣΤΘ ΣΥΓΚΛΘΤΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΑΘΘΝΩΝ ΟΤΙ: 

 
1. Κατά τθν κρίςθ τθσ, ζχουν τθρθκεί οι διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ τθσ προκιρυξθσ και δεν 

απαιτοφνται ςυμπλθρωματικζσ δθμοςιεφςεισ για τθ γνωςτοποίθςθ τθσ προκιρυξθσ. 

 
2. Οι ανωτζρω αιτιςεισ υποβλικθκαν εμπροκζςμωσ, κακόςον κατατζκθκαν ςτθ Διεφκυνςθ 

Διοικθτικοφ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν μζςω του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικοφ Ρρωτοκόλλου και Θλεκτρονικισ 
Διαχείριςθσ εγγράφων «PAPYROS», εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ από τθν προκιρυξθ προκεςμίασ 
υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ, ιτοι εντόσ του διαςτιματοσ δεκαπζντε (15) θμερϊν 
που ξεκίνθςε πζντε (5) θμζρεσ μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ, ιτοι από 7.2.2022 ζωσ και 
21.2.2022. 

 
3. Οι υποψθφιότθτεσ που αποκλείονται από τθν περαιτζρω διαδικαςία επιλογισ διότι δεν πλθροφν 

τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ και του άρκρου 84 του Υ.Κ., όπωσ ιςχφει είναι οι εξισ: 
 

Ρίνακασ αποκλειόμενων υποψθφίων από τθν περαιτζρω διαδικαςία 
για τθ κζςθ Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ 

α/α Αρ. πρωτ. Ο.Π.Α. Αίτθςθσ 
1. 830/21.2.2022 

2. 691/14.2.2022 
 

Ρίνακασ αποκλειόμενων υποψθφίων από τθν περαιτζρω διαδικαςία 
για τθ κζςθ Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ 

α/α Αρ. πρωτ. Ο.Π.Α. Αίτθςθσ 

1. 833/21.2.2022 

2. 691/14.2.2022 
 

Ρίνακασ αποκλειόμενων υποψθφίων από τθν περαιτζρω διαδικαςία 
για τθ κζςθ Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ 

α/α Αρ. πρωτ. Ο.Π.Α. Αίτθςθσ 

1. 736/15.2.2022 
2. 830/21.2.2022 

3. 691/14.2.2022 
 

4. Ρροχωρεί, ςφμφωνα με το άρκρο 85 του Υ.Κ., για κάκε προκθρυςςόμενθ κζςθ, ςτθ 
μοριοδότθςθ και ςυγκριτικι αξιολόγθςθ/κατάταξθ των υποψθφίων, οι οποίοι εμπρόκεςμα 
υπζβαλαν τθν υποψθφιότθτα τουσ και πλθροφν τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ και του άρκρου 84 

ΑΔΑ: 9ΨΤΟ469Β4Μ-Χ4Ω



31  

 

Επιπλζον του ενόσ διδ 
 
ακτορικό δίπλωμα, 

70 

  
0 

  
0 

  
0 

Ι        
Ριςτοποιθμζνθ επιμόρφωςθ κατά τθν 
τελευταία δεκαετία (5 μόρια ανά 

5 
ςεμινάριο επιμόρφωςθσ, με ανϊτατο όριο  0 4 20 2 10 

 

  

80 
  

100 
  

50 

50 1 50 2 100 1 50 

30 1 30  0  0 

10  0  0  0 

  380  420  360 

 

 

ΣΤΠΙΚΟ ΠΡΟΟΝ ΜΟΡΙΑ   782/18.02.2022   819/21.02.202   827/21.02.2022 

 Σιμι Μόρια Σιμι Μόρια Σιμι Μόρια 

Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν τριτοβάκμιασ 
100 

εκπαίδευςθσ 

 

1 
 

100 
 

1 
 

100 
 

1 
 

100 

Δεφτεροσ τίτλοσ ςπουδϊν, εφόςον είναι 
30 

τριτοβάκμιασ  εκπαίδευςθσ 

  

0 
  

0 
  

0 

Συναφισ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν, 
200 

ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ 

Συναφισ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν 

 

1 
 

200 
 

 

 

1 
 

200 
 

 

 

1 
 

200 
 

  

 
 
ςπουδϊν βάςει των διατάξεων του 
 

 

του Υ.Κ., λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ομάδα κριτθρίων α.: τυπικά, εκπαιδευτικά προςόντα και 
προςόντα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, και τθν ομάδα κριτθρίων β.: εργαςιακι εμπειρία και 
άςκθςθ κακθκόντων ευκφνθσ όπωσ προκφπτει από τισ βεβαιϊςεισ ςτοιχείων τθσ αρμόδιασ 
υπθρεςίασ του ΟΡΑ. 

 

Ρίνακασ Ομάδασ Κριτθρίων Α.: Μοριοδότθςθ υποψθφίων ςφμφωνα με τα τυπικά, εκπαιδευτικά 
προςόντα και προςόντα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

 

 
 

Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
Αρ.πρωτ. 

Αίτθςθσ 

Αρ.πρωτ. 

Αίτθςθσ 

Αρ.πρωτ. 

Αίτθςθσ 

 
 
 
 
 
 

 
Α 

 

Β 
 

Γ 
 

 
 
 

Δ   άρκρου 46 του ν.4485/2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Η   Επιτυχισ αποφοίτθςθ από τθν Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 275 0 0 0 

Θ   Συναφζσ διδακτορικό δίπλωμα 350 0 0 0 

Θ  Μθ ςυναφζσ διδακτορικό δίπλωμα 100 0 0 0 
 

 

ςυναφζσ ι μθ ςυναφζσ: για όλα ςυνολικά: 
 
 
 

 
ΙΑ  τα 20 μόρια) 

Ριςτοποιθμζνθ γλωςςομάκεια (κατ' 

ΙΓ   ανϊτατο όριο 100 μόρια) 

Άριςτθ γνϊςθ κάκε ξζνθσ γλϊςςασ 

Ρολφ καλι γνϊςθ κάκε ξζνθσ γλϊςςασ 

Καλι γνϊςθ κάκε ξζνθσ γλϊςςασ: 

φνολο μορίων 

ΑΔΑ: 9ΨΤΟ469Β4Μ-Χ4Ω



 

Ρίνακασ Ομάδασ Κριτθρίων Β: Μοριοδότθςθ υποψθφίων βάςει Εργαςιακισ Εμπειρίασ και Άςκθςθσ Κακθκόντων Ευκφνθσ 

 
 

Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
Αρ. Πρωτ Αίτθςθσ Αρ. Πρωτ Αίτθςθσ  Αρ. Πρωτ Αίτθςθσ 

782/18.02.2022 819/21.02.202  827/21.02.2022 

 
 

ΕΙΔΟ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΜΟΡΙΑ/ 

ΜΗΝΑ 

 

Μινεσ 
 

Μόρια    
 

Μινεσ 
 

Μόρια    
 

Μινεσ 
 

Μόρια    

 

 
Α 

Κάκε μινασ πραγματικισ υπθρεςίασ ςτο 

Δθμόςιο, εκτόσ του χρόνου που ζχει 

διανυκεί ςε κζςθ ευκφνθσ. Ανϊτατο όριο 

396 μινεσ (33 ζτθ) 

 

 
1,5 

 

 
143 

 

 
214,5 

   
 

 
242 

 

 
363 

   
 

 
204 

 

 
306 

   

 

 
Β 

Κάκε αναγνωριςμζνοσ μινασ 

προχπθρεςίασ εκτόσ δθμοςίου τομζα 

βάςει των διατάξεων του Ρ.Δ.69/2016. 

Ανϊτατο όριο 84 μινεσ (7 ζτθ) 

 

 
1 

 
 

 
0 

    
 

 
0 

    
 

 
0 

   

 

Δ 
Μινεσ άςκθςθσ κακθκόντων ευκφνθσ ςτο 

δθμόςιο τομζα πζραν των 120 

 

1,5 
 

1 
 

1,5    
 

0 
 

0    
 

0 
 

0    

 

 
Γ 

 

Κάκε πλιρθσ μινασ άςκθςθσ κακθκόντων 

ευκφνθσ ςτο δθμόςιο τομζα με ανϊτατο 

όριο τουσ 120 μινεσ (10 ζτθ) 

 

 
2.55-6 

 

 
121 

 

 
0 

   
 

 
86 

 

 
0 

   
 

 
64 

 

 
0 

   

 φνολο μορίων:  216,00     363,00     306,00    
 Σελικό φνολο Μορίων:  522,00     582,30     469,20    
  

Τπολογιςμόσ Μορίων Θζςθσ Ευκφνθσ < 120 
 
Μινεσ 

Μινεσ 

Ε.Σ.>=ΑΝ 

 

Ε.Σ.<ΑΝ 
 

FALSE 
 
Μινεσ 

Μινεσ 

Ε.Σ.>=ΑΝ 

 

Ε.Σ.<ΑΝ 
 

FA 
 

LSE 
 
Μινεσ 

Μινεσ 

Ε.Σ.>=ΑΝ 

 

Ε.Σ.<ΑΝ 
 

FALSE 

Γ1
: 

Επ
ιλο

γι
 

Σο
π

ο
κ

ζτθ
ς

θ
 

 
 

Σφνολο 

Ε.Τ 

 
0 

 
0 

 

Μόρια 

Ε.Σ.<ΑΝ 

 

Μόρια 

>120 

 

Μόρια 

Ε.Σ.>ΑΝ 

 

Μόρια 

>120 

 
0 

 
0 

 

Μόρια 

Ε.Σ.<ΑΝ 

 

Μόρια 

>120 

 

Μόρια 

Ε.Σ.>ΑΝ 

 

Μόρια 

>120 

 
0 

 
0 

 

Μόρια 

Ε.Σ.<ΑΝ 

 

Μόρια 

>120 

 

Μόρια 

Ε.Σ.>ΑΝ 

 

Μόρια 

>120 

Γ1α επιπζδου Υπθρεςιακοφ Γραμματζα 6  - 0,0 0 - -  - 0,0 0 - -  - 0,0 0 - - 

Γ1β επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ 5,5  - 0,0 0 - -  - 0,0 0 - -  - 0,0 0 - - 

Γ1γ επιπζδου Διεφκυνςθσ 4  - 0,0 0 - -  - 0,0 0 - -  - 0,0 0 - - 

Γ1δ επιπζδου Τμιματοσ 3  - 0,0 0 - 0  - 0,0 0 - 0  - 0,0 0 - 0  
Γ2

: Α
να

π
λι

ρ
ω

ς
θ

 

Γ2α επιπζδου Υπθρεςιακοφ Γραμματζα 5,1   0,0 0 -    0,0 0 -    0,0 0 -  
Γ2β επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ 4,7   0,0 0 -    0,0 0 -    0,0 0 -  

Γ2γ επιπζδου Διεφκυνςθσ 3,4   0,0 0 -    0,0 0 -    0,0 0 -  
Γ2δ επιπζδου Τμιματοσ 2,55 121  308,6 306 -  86  219,3 219 -  64  163,2 163 -  

 Σφνολο 

ΑΝ 

 

121  
 

306,00 
 

0 
 

86  
 

219,30  
 

0 
 

64  
 

163,20 
 

0 

ΑΔΑ: 9ΨΤΟ469Β4Μ-Χ4Ω



 

 

Ρίνακασ Ομάδασ Κριτθρίων Α.: Μοριοδότθςθ υποψθφίων ςφμφωνα με τα τυπικά, εκπαιδευτικά 
προςόντα και προςόντα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

 
 
 
 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
Αρ. Πρωτ 

Αίτθςθσ 

Αρ. Πρωτ 

Αίτθςθσ 

Αρ. Πρωτ 

Αίτθςθσ 
 

 

ΣΤΠΙΚΟ ΠΡΟΟΝ ΜΟΡΙΑ 825/21.02.2022   827/21.02.2022   828/21.02.2022 
 

 

 Σιμι Μόρια Σιμι Μόρια Σιμι Μόρια 
 

Α 
Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ 

 

100 
 

1 
 

100 
 

1 
 

100 
 

1 
 

100 

 

Β 
Δεφτεροσ τίτλοσ ςπουδϊν, εφόςον είναι 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

 

30 
  

0 
  

0 
  

0 

 

Γ 
Συναφισ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν, 

ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ 

 

200 
 

1 
 

200 
 

1 
 

200 
 

1 
 

200 

 
 
Δ 

Συναφισ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν 

που ενςωματϊνεται ςτο βαςικό τίτλο 

ςπουδϊν βάςει των διατάξεων του 

άρκρου 46 του ν.4485/2017 

 
 

150 

  
 

0 

  
 

0 

  
 

0 

 

Ε 
Μθ ςυναφισ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ 

ςπουδϊν, ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ 

 

70 
  

0 
  

0 
  

0 

 
 
ΣΤ 

Επιπλζον του ενόσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ, 

ςυναφισ ι μθ ςυναφισ, ετιςιασ 

τουλάχιςτον διάρκειασ: για όλουσ 

ςυνολικά: 

 
 

50 

  
 

0 

  
 

0 

  
 

0 

Η Επιτυχισ αποφοίτθςθ από τθν Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 275  0  0  0 

Θ Συναφζσ διδακτορικό δίπλωμα 350  0  0  0 

Θ Μθ ςυναφζσ διδακτορικό δίπλωμα 100  0  0  0 

 
Ι 

 

Επιπλζον του ενόσ διδακτορικό δίπλωμα, 

ςυναφζσ ι μθ ςυναφζσ: για όλα ςυνολικά: 

 
70 

  
0 

  
0 

  
0 

 
 
ΙΑ 

Ριςτοποιθμζνθ επιμόρφωςθ κατά τθν 

τελευταία δεκαετία (5 μόρια ανά 

ςεμινάριο επιμόρφωςθσ, με ανϊτατο όριο 

τα 20 μόρια) 

 
 

5 

  
 

0 

 
 

2 

 
 

10 

 
 

4 

 
 

20 

 

ΙΓ 
Ριςτοποιθμζνθ γλωςςομάκεια (κατ' 

ανϊτατο όριο 100 μόρια) 

   

50 
  

50 
  

50 

 Άριςτθ γνϊςθ κάκε ξζνθσ γλϊςςασ 50 1 50 1 50 1 50 

 Ρολφ καλι γνϊςθ κάκε ξζνθσ γλϊςςασ 30  0  0  0 

 Καλι γνϊςθ κάκε ξζνθσ γλϊςςασ: 10  0  0  0 

 φνολο μορίων   350  360  370 

ΑΔΑ: 9ΨΤΟ469Β4Μ-Χ4Ω



 

 

 
 

Ρίνακασ Ομάδασ Κριτθρίων Β: Μοριοδότθςθ υποψθφίων βάςει Εργαςιακισ Εμπειρίασ και Άςκθςθσ Κακθκόντων Ευκφνθσ 

 
 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
Αρ. Πρωτ Αίτθςθσ Αρ. Πρωτ Αίτθςθσ Αρ. Πρωτ Αίτθςθσ 

825/21.02.2022 827/21.02.2022 828/21.02.2022 

 
 

ΕΙΔΟ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΜΟΡΙΑ/ 

ΜΗΝΑ 

 

Μινεσ 
 

Μόρια    
 

Μινεσ 
 

Μόρια    
 

Μινεσ 
 

Μόρια    

 

 
Α 

Κάκε μινασ πραγματικισ υπθρεςίασ 

ςτο Δθμόςιο, εκτόσ του χρόνου που 

ζχει διανυκεί ςε κζςθ ευκφνθσ. 

Ανϊτατο όριο 396 μινεσ (33 ζτθ) 

 

 
1,5 

 

 
198 

 

 
297 

    

 
204 

 

 
306 

    

 
199 

 

 
298,5 

   

 
 
Β 

Κάκε αναγνωριςμζνοσ μινασ 

προχπθρεςίασ εκτόσ δθμοςίου τομζα 

βάςει των διατάξεων του 

Ρ.Δ.69/2016. Ανϊτατο όριο 84 μινεσ 

(7 ζτθ) 

 
 

1 

  
 

0 

     
 

0 

     
 

0 

   

 
Δ 

Μινεσ άςκθςθσ κακθκόντων 

ευκφνθσ ςτο δθμόςιο τομζα πζραν 

των 120 

 
1,5 

 
0 

 
0 

    
0 

 
0 

    
0 

 
0 

   

 

 
Γ 

Κάκε πλιρθσ μινασ άςκθςθσ 

κακθκόντων ευκφνθσ ςτο δθμόςιο 

τομζα με ανϊτατο όριο τουσ 120 

μινεσ (10 ζτθ) 

 

 
2.55-6 

 

 
70 

 

 
0 

   
 

 
64 

 

 
0 

   
 

 
65 

 

 
0 

   

 φνολο μορίων:  297,00     306,00     298,50    
 Σελικό φνολο Μορίων:  475,50     469,20     464,25    
 

 

Τπολογιςμόσ Μορίων Θζςθσ Ευκφνθσ < 120 
 

Μινεσ 
Μινεσ 

Ε.Σ.>=ΑΝ 
Ε.Σ.<ΑΝ FALSE 

 

Μινεσ 
Μινεσ 

Ε.Σ.>=ΑΝ 
Ε.Σ.<ΑΝ FALSE 

 

Μινεσ 
Μινεσ 

Ε.Σ.>=ΑΝ 
Ε.Σ.<ΑΝ FALSE 

Γ1
: 

Επ
ιλο

γι
 

Σο
π

ο
κ

ζτθ
ς

θ
 

 Σφνολο 

Ε.Τ 

 

0 
 

0 
Μόρια 

Ε.Σ.<ΑΝ 

Μόρια 

>120 

Μόρια 

Ε.Σ.>ΑΝ 

Μόρια 

>120 

 

0 
 

0 
Μόρια 

Ε.Σ.<ΑΝ 

Μόρια 

>120 

Μόρια 

Ε.Σ.>ΑΝ 

Μόρια 

>120 

 

0 
 

0 
Μόρια 

Ε.Σ.<ΑΝ 

Μόρια 

>120 

Μόρια 

Ε.Σ.>ΑΝ 

Μόρια 

>120 

1α επιπζδου Υπθρεςιακοφ Γραμματζα 6  - 0,0 0 - -  - 0,0 0 - -  - 0,0 0 - - 

Γ1β επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ 5,5  - 0,0 0 - -  - 0,0 0 - -  - 0,0 0 - - 

Γ1γ επιπζδου Διεφκυνςθσ 4  - 0,0 0 - -  - 0,0 0 - -  - 0,0 0 - - 

Γ1δ επιπζδου Τμιματοσ 3  - 0,0 0 - 0  - 0,0 0 - 0  - 0,0 0 - 0 

 
Γ2

: Α
να

π
λι

ρ
ω

ς
θ

 

2α επιπζδου Υπθρεςιακοφ Γραμματζα 5,1   0,0 0 -    0,0 0 -    0,0 0 -  
Γ2β επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ 4,7   0,0 0 -    0,0 0 -    0,0 0 -  

Γ2γ επιπζδου Διεφκυνςθσ 3,4   0,0 0 -    0,0 0 -    0,0 0 -  
Γ2δ επιπζδου Τμιματοσ 2,55 70  178,5 179 -  64  163,2 163 -  65  165,8 166 -  

 Σφνολο 

ΑΝ 

 

70  
 

178,50 
 

0 
 

64  
 

163,20 
 

0 
 

65  
 

165,75 
 

0 

ΑΔΑ: 9ΨΤΟ469Β4Μ-Χ4Ω



 

 

Ρίνακασ Ομάδασ Κριτθρίων Α.: Μοριοδότθςθ υποψθφίων ςφμφωνα με τα τυπικά, εκπαιδευτικά 
προςόντα και προςόντα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

 

 
 

Δ/ΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
Αρ.πρωτ. 

Αίτθςθσ 

Αρ.πρωτ. 

Αίτθςθσ 

Αρ.πρωτ. 

Αίτθςθσ 
 

 

ΣΤΠΙΚΟ ΠΡΟΟΝ ΜΟΡΙΑ 785/18.02.2022 819/21.02.202   827/21.02.2022 
 

 

 Σιμι Μόρια Σιμι Μόρια Σιμι Μόρια 
 

Α 
Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ 

 

100 
 

1 
 

100 
 

1 
 

100 
 

1 
 

100 

 

Β 
Δεφτεροσ τίτλοσ ςπουδϊν, εφόςον είναι 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

 

30 
  

0 
  

0 
  

0 

 

Γ 
Συναφισ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν, 

ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ 

 

200 
 

1 
 

200 
 

1 
 

200 
 

1 
 

200 

 
 
Δ 

Συναφισ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν 

που ενςωματϊνεται ςτο βαςικό τίτλο 

ςπουδϊν βάςει των διατάξεων του 

άρκρου 46 του ν.4485/2017 

 
 

150 

  
 

0 

  
 

0 

  
 

0 

 

Ε 
Μθ ςυναφισ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ 

ςπουδϊν, ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ 

 

70 
  

0 
  

0 
  

0 

 
 
ΣΤ 

Επιπλζον του ενόσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ, 

ςυναφισ ι μθ ςυναφισ, ετιςιασ 

τουλάχιςτον διάρκειασ: για όλουσ 

ςυνολικά: 

 
 

50 

  
 

0 

  
 

0 

  
 

0 

Η Επιτυχισ αποφοίτθςθ από τθν Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 275  0  0  0 

Θ Συναφζσ διδακτορικό δίπλωμα 350  0  0  0 

Θ Μθ ςυναφζσ διδακτορικό δίπλωμα 100  0  0  0 

 
Ι 

 

Επιπλζον του ενόσ διδακτορικό δίπλωμα, 

ςυναφζσ ι μθ ςυναφζσ: για όλα ςυνολικά: 

 
70 

  
0 

  
0 

  
0 

 
 
ΙΑ 

Ριςτοποιθμζνθ επιμόρφωςθ κατά τθν 

τελευταία δεκαετία (5 μόρια ανά 

ςεμινάριο επιμόρφωςθσ, με ανϊτατο όριο 

τα 20 μόρια) 

 
 

5 

  
 

0 

 
 

4 

 
 

20 

 
 

2 

 
 

10 

 

ΙΓ 
Ριςτοποιθμζνθ γλωςςομάκεια (κατ' 

ανϊτατο όριο 100 μόρια) 

   

40 
  

100 
  

50 

 Άριςτθ γνϊςθ κάκε ξζνθσ γλϊςςασ 50  0 2 100 1 50 

 Ρολφ καλι γνϊςθ κάκε ξζνθσ γλϊςςασ 30 1 30  0  0 

 Καλι γνϊςθ κάκε ξζνθσ γλϊςςασ: 10 1 10  0  0 

 φνολο μορίων   340  420  360 

ΑΔΑ: 9ΨΤΟ469Β4Μ-Χ4Ω



 

 

 
 

Ρίνακασ Ομάδασ Κριτθρίων Β: Μοριοδότθςθ υποψθφίων βάςει Εργαςιακισ Εμπειρίασ και Άςκθςθσ Κακθκόντων Ευκφνθσ 

 
 

Δ/ΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
Αρ.πρωτ. Αίτθςθσ Αρ.πρωτ. Αίτθςθσ Αρ.πρωτ. Αίτθςθσ 

785/18.02.2022 819/21.02.202 827/21.02.2022 

 
 

ΕΙΔΟ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΜΟΡΙΑ/ 

ΜΗΝΑ 
Μινεσ 

 

Μόρια    Μινεσ 
 

Μόρια    Μινεσ 
 

Μόρια    

 
 
Α 

 

Κάκε μινασ πραγματικισ υπθρεςίασ 

ςτο Δθμόςιο, εκτόσ του χρόνου που 

ζχει διανυκεί ςε κζςθ ευκφνθσ. 

Ανϊτατο όριο 396 μινεσ (33 ζτθ) 

 
 

1,5 

 
 

125 

 
 

187,5 

    
 

242 

 
 

363 

    
 

204 

 
 

306 

   

 
 
Β 

Κάκε αναγνωριςμζνοσ μινασ 

προχπθρεςίασ εκτόσ δθμοςίου τομζα 

βάςει των διατάξεων του 

Ρ.Δ.69/2016. Ανϊτατο όριο 84 μινεσ 

(7 ζτθ) 

 
 

1 

  
 

0 

     
 

0 

     
 

0 

   

 
Δ 

Μινεσ άςκθςθσ κακθκόντων 

ευκφνθσ ςτο δθμόςιο τομζα πζραν 

των 120 

 
1,5 

 
64 

 
96 

    
0 

 
0 

    
0 

 
0 

   

 

 
Γ 

Κάκε πλιρθσ μινασ άςκθςθσ 

κακθκόντων ευκφνθσ ςτο δθμόςιο 

τομζα με ανϊτατο όριο τουσ 120 

μινεσ (10 ζτθ) 

 

 
2.55-6 

 

 
184 

 

 
0 

   
 

 
86 

 

 
0 

   
 

 
64 

 

 
0 

   

 φνολο μορίων:  283,50     363,00     306,00    
 Σελικό φνολο Μορίων:  651,55     582,30     469,20    
 Τπολογιςμόσ Μορίων Θζςθσ Ευκφνθσ < 120 

 

Μινεσ 
Μινεσ 

Ε.Σ.>=ΑΝ 
Ε.Σ.<ΑΝ FALSE 

 

Μινεσ 
Μινεσ 

Ε.Σ.>=ΑΝ 
Ε.Σ.<ΑΝ FALSE 

 

Μινεσ 
Μινεσ 

Ε.Σ.>=ΑΝ 
Ε.Σ.<ΑΝ FALSE 

Γ1
: 

Επ
ιλο

γι
 

Σο
π

ο
κ

ζτθ
ς

θ
 

 Σφνολο 

Ε.Τ 

 

0 
 

0 
Μόρια 

Ε.Σ.<ΑΝ 

Μόρια 

>120 

Μόρια 

Ε.Σ.>ΑΝ 

Μόρια 

>120 

 

0 
 

0 
Μόρια 

Ε.Σ.<ΑΝ 

Μόρια 

>120 

Μόρια 

Ε.Σ.>ΑΝ 

Μόρια 

>120 

 

0 
 

0 
Μόρια 

Ε.Σ.<ΑΝ 

Μόρια 

>120 

Μόρια 

Ε.Σ.>ΑΝ 

Μόρια 

>120 

1α επιπζδου Υπθρεςιακοφ Γραμματζα 6  - 0,0 0 - -  - 0,0 0 - -  - 0,0 0 - - 

Γ1β επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ 5,5  - 0,0 0 - -  - 0,0 0 - -  - 0,0 0 - - 

Γ1γ επιπζδου Διεφκυνςθσ 4  - 0,0 0 - -  - 0,0 0 - -  - 0,0 0 - - 

Γ1δ επιπζδου Τμιματοσ 3  - 0,0 0 - 0  - 0,0 0 - 0  - 0,0 0 - 0 

 
Γ2

: 

Α
να

π
λι

ρ
ω

 

2α επιπζδου Υπθρεςιακοφ Γραμματζα 5,1   0,0 0 -    0,0 0 -    0,0 0 -  
Γ2β επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ 4,7   0,0 0 -    0,0 0 -    0,0 0 -  

Γ2γ επιπζδου Διεφκυνςθσ 3,4 73  248,2 248 -    0,0 0 -    0,0 0 -  
Γ2δ επιπζδου Τμιματοσ 2,55 111  283,1 368 -  86  219,3 219 -  64  163,2 163 -   

ς
θ

  Σφνολο 

ΑΝ 

 

184  
 

368,05 
 

0 
 

86  
 

219,30 
 

0 
 

64  
 

163,20 
 

0 

ΑΔΑ: 9ΨΤΟ469Β4Μ-Χ4Ω



 

α
/α

 

Ρίνακασ Ομάδασ Κριτθρίων Α.: Μοριοδότθςθ υποψθφίων ςφμφωνα με τα τυπικά, εκπαιδευτικά 
προςόντα και προςόντα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

 

 
 

Δ/ΝΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΗ 
Αρ. πρωτ. 

αίτθςθσ 

Αρ. πρωτ. 

αίτθςθσ 

Αρ. πρωτ. 

αίτθςθσ 

 
 

ΣΤΠΙΚΟ ΠΡΟΟΝ ΜΟΡΙΑ 

 

649/10.02.2022 

και 

815/21.02.2022 

 
 

760/16.02.2022 

 

814/18.02.2022 

& 

783/18.02.2022 

Σιμι    Μόρια  Σιμι Μόρια Σιμι Μόρια 
 

 

Α 
Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ 

 

100 
 

1 
 

100 
 

1 
 

100 
 

1 
 

100 

 

Β 
Δεφτεροσ τίτλοσ ςπουδϊν, εφόςον είναι 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

 

30 
  

0 
  

0 
  

0 

 

Γ 
Συναφισ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν, 

ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ 

 

200 
 

1 
 

200 
 

1 
 

200 
 

1 
 

200 

 
 
Δ 

Συναφισ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν που 

ενςωματϊνεται ςτο βαςικό τίτλο ςπουδϊν 

βάςει των διατάξεων του άρκρου 46 του 

ν.4485/2017 

 
 

150 

  
 

0 

  
 

0 

  
 

0 

 

Ε 
Μθ ςυναφισ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν, 

ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ 

 

70 
  

0 
  

0 
  

0 

 
 
ΣΤ 

 

Επιπλζον του ενόσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ, 

ςυναφισ ι μθ ςυναφισ, ετιςιασ τουλάχιςτον 

διάρκειασ: για όλουσ ςυνολικά: 

 
 

50 

 
 

1 

 
 

50 

 
 

1 

 
 

50 

 
 

1 

 
 

50 

Η Επιτυχισ αποφοίτθςθ από τθν Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 275  0  0  0 

Θ Συναφζσ διδακτορικό δίπλωμα 350  0  0  0 

Θ Μθ ςυναφζσ διδακτορικό δίπλωμα 100  0  0  0 

 
Ι 

 

Επιπλζον του ενόσ διδακτορικό δίπλωμα, 

ςυναφζσ ι μθ ςυναφζσ: για όλα ςυνολικά: 

 
70 

  
0 

  
0 

  
0 

 
 
ΙΑ 

 

Ριςτοποιθμζνθ επιμόρφωςθ κατά τθν 

τελευταία δεκαετία (5 μόρια ανά ςεμινάριο 

 
 

5 

  
 

0 

  
 

0 

 
 

4 

 
 

20 

 επιμόρφωςθσ, με ανϊτατο όριο τα 20 μόρια)        
 

ΙΓ 
Ριςτοποιθμζνθ γλωςςομάκεια (κατ' ανϊτατο 

όριο 100 μόρια) 
   

50 
  

80 
  

10 

 Άριςτθ γνϊςθ κάκε ξζνθσ γλϊςςασ 50 1 50 1 50  0 

 Ρολφ καλι γνϊςθ κάκε ξζνθσ γλϊςςασ 30  0 1 30  0 

 Καλι γνϊςθ κάκε ξζνθσ γλϊςςασ: 10  0  0 1 10 

 φνολο μορίων   400  430  380 

ΑΔΑ: 9ΨΤΟ469Β4Μ-Χ4Ω



 

 
Ρίνακασ Ομάδασ Κριτθρίων Β: Μοριοδότθςθ υποψθφίων βάςει Εργαςιακισ Εμπειρίασ και Άςκθςθσ Κακθκόντων Ευκφνθσ 

 
 

Δ/ΝΗ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΗ 
Αρ. πρωτ. αίτθςθσ Αρ. πρωτ. αίτθςθσ Αρ. πρωτ. αίτθςθσ 

649/10.02.2022 και 815/21.02.2022 760/16.02.2022 814/18.02.2022 & 783/18.02.2022 

 
 

ΕΙΔΟ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΜΟΡΙΑ/ 

ΜΗΝΑ 

 

Μινεσ 
 

Μόρια    
 

Μινεσ 
 

Μόρια    
 

Μινεσ 
 

Μόρια    

 

 
Α 

Κάκε μινασ πραγματικισ υπθρεςίασ 

ςτο Δθμόςιο, εκτόσ του χρόνου που 

ζχει διανυκεί ςε κζςθ ευκφνθσ. 

Ανϊτατο όριο 396 μινεσ (33 ζτθ) 

 

 
1,5 

 

 
259 

 

 
388,5 

   
 

 
303 

 

 
454,5 

   
 

 
253 

 

 
379,5 

   

 
Β 

Κάκε αναγνωριςμζνοσ μινασ 

προχπθρεςίασ εκτόσ δθμοςίου τομζα 

βάςει των διατάξεων του 

Ρ.Δ.69/2016. Ανϊτατο όριο 84 μινεσ 

 
1 

  
0 

     
0 

     
0 

   

 
Δ 

Μινεσ άςκθςθσ κακθκόντων 
ευκφνθσ ςτο δθμόςιο τομζα πζραν 

των 120 

 
1,5 

 
0 

 
0 

    
0 

 
0 

    
0 

 
0 

   

 
Γ 

Κάκε πλιρθσ μινασ άςκθςθσ 

κακθκόντων ευκφνθσ ςτο δθμόςιο 

τομζα με ανϊτατο όριο τουσ 120 

μινεσ (10 ζτθ) 

 
2.55-6 

 
48 

 
0 

    
0 

 
0 

    
13 

 
0 

   

 φνολο μορίων:  388,50     454,50     379,50    
 Σελικό φνολο Μορίων:  510,90     454,50     412,65    
 

 

Τπολογιςμόσ Μορίων Θζςθσ Ευκφνθσ < 120 
 

Μινεσ 
Μινεσ 

Ε.Σ.>=ΑΝ 
Ε.Σ.<ΑΝ FALSE 

 

Μινεσ 
Μινεσ 

Ε.Σ.>=ΑΝ 
FALSE Ε.Σ.>=ΑΝ 

 

Μινεσ 
Μινεσ 

Ε.Σ.>=ΑΝ 
Ε.Σ.<ΑΝ FALSE 

Γ1
: 

Επ
ιλο

γι
 

Σο
π

ο
κ

ζτθ
ς

θ
 

 Σφνολο 

Ε.Τ 

 
0 

 
0 

Μόρια 

Ε.Σ.<ΑΝ 

Μόρια 

>120 

Μόρια 

Ε.Σ.>ΑΝ 

Μόρια 

>120 

 
0 

 
0 

Μόρια 

Ε.Σ.<ΑΝ 

Μόρια 

>120 

Μόρια 

Ε.Σ.>ΑΝ 

Μόρια 

>120 

 
0 

 
0 

Μόρια 

Ε.Σ.<ΑΝ 

Μόρια 

>120 

Μόρια 

Ε.Σ.>ΑΝ 

Μόρια 

>120 

1α επιπζδου Υπθρεςιακοφ Γραμματζα 6  - 0,0 0 - -  0 - - 0,0 0  - 0,0 0 - - 

Γ1β επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ 5,5  - 0,0 0 - -  0 - - 0,0 0  - 0,0 0 - - 

Γ1γ επιπζδου Διεφκυνςθσ 4  - 0,0 0 - -  0 - - 0,0 0  - 0,0 0 - - 

Γ1δ επιπζδου Τμιματοσ 3  - 0,0 0 - 0  0 - - 0,0 0  - 0,0 0 - 0 

 

Γ2
: Α

να
π

λι
ρ

ω
ς

θ
 

2α επιπζδου Υπθρεςιακοφ Γραμματζα 5,1   0,0 0 -    - - +    0,0 0 -  
Γ2β επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ 4,7   0,0 0 -    - - +    0,0 0 -  

Γ2γ επιπζδου Διεφκυνςθσ 3,4   0,0 0 -    - - +    0,0 0 -  
Γ2δ επιπζδου Τμιματοσ 2,55 48  122,4 122 -    - - +  13  33,2 33 -  

 Σφνολο 

ΑΝ 

 

48  
 

122,40 
 

0 
 

0  
 

0,00 
 

0,00 
 

13  
 

33,15 
 

0 

ΑΔΑ: 9ΨΤΟ469Β4Μ-Χ4Ω



 

Ρίνακασ Ομάδασ Κριτθρίων Α.: Μοριοδότθςθ υποψθφίου ςφμφωνα με τα τυπικά, εκπαιδευτικά 
προςόντα και προςόντα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

 
 
 
 

Δ/ΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
 
 

ΣΤΠΙΚΟ ΠΡΟΟΝ ΜΟΡΙΑ 

Αρ. Πρωτ. 

Αίτθςθσ 
 

 
725/15.02.202 

 

 
 

 
Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν τριτοβάκμιασ 

Σιμι Μόρια 

εκπαίδευςθσ 100 1 100 

Δεφτεροσ τίτλοσ ςπουδϊν, εφόςον είναι 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 30 0 

Συναφισ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν, 

ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ 200 1 200 

Συναφισ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν 

που ενςωματϊνεται ςτο βαςικό τίτλο 

ςπουδϊν βάςει των διατάξεων του 

άρκρου 46 του ν.4485/2017 150 0 

Μθ ςυναφισ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ 

ςπουδϊν, ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ 70 0 

Επιπλζον του ενόσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ, 

ςυναφισ ι μθ ςυναφισ, ετιςιασ 

τουλάχιςτον διάρκειασ: για όλουσ 

ςυνολικά: 50 1 50 

Επιτυχισ αποφοίτθςθ από τθν Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 275 0 

Συναφζσ διδακτορικό δίπλωμα 350 0 

Μθ ςυναφζσ διδακτορικό δίπλωμα 100 0 

Επιπλζον του ενόσ διδακτορικό δίπλωμα, 

ςυναφζσ ι μθ ςυναφζσ: για όλα ςυνολικά: 70 0 

Ριςτοποιθμζνθ επιμόρφωςθ κατά τθν 

τελευταία δεκαετία (5 μόρια ανά 

ςεμινάριο επιμόρφωςθσ, με ανϊτατο όριο 

τα 20 μόρια) 5 0 

Ριςτοποιθμζνθ γλωςςομάκεια (κατ' 

ανϊτατο όριο 100 μόρια) 50 

Άριςτθ γνϊςθ κάκε ξζνθσ γλϊςςασ 50 1 50 

Ρολφ καλι γνϊςθ κάκε ξζνθσ γλϊςςασ 30 0 

Καλι γνϊςθ κάκε ξζνθσ γλϊςςασ: 10 0 

φνολο μορίων 400 

ΑΔΑ: 9ΨΤΟ469Β4Μ-Χ4Ω
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Ρίνακασ Ομάδασ Κριτθρίων Β: Μοριοδότθςθ υποψθφίου βάςει Εργαςιακισ Εμπειρίασ και Άςκθςθσ 
Κακθκόντων Ευκφνθσ 

 
 

Δ/ΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Αρ. Πρωτ Αίτθςθσ 

725/15.02.202 
  

ΕΙΔΟ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΜΟΡΙΑ/ 

ΜΗΝΑ 

 

Μινεσ 
 

Μόρια 
   

 
 
Α 

Κάκε μινασ πραγματικισ υπθρεςίασ 

ςτο Δθμόςιο, εκτόσ του χρόνου που 

ζχει διανυκεί ςε κζςθ ευκφνθσ. 

Ανϊτατο όριο 396 μινεσ (33 ζτθ) 

 
 

1,5 

 
 

270 

 
 

405 

   

 

 
 
Β 

Κάκε αναγνωριςμζνοσ μινασ 

προχπθρεςίασ εκτόσ δθμοςίου τομζα 

βάςει των διατάξεων του 

Ρ.Δ.69/2016. Ανϊτατο όριο 84 μινεσ 

(7 ζτθ) 

 

 
 

1 

 
 

 
 

0 

   

 
Δ 

Μινεσ άςκθςθσ κακθκόντων 

ευκφνθσ ςτο δθμόςιο τομζα πζραν 

των 120 

 
1,5 

 
0 

 
0 

   

 
 
Γ 

Κάκε πλιρθσ μινασ άςκθςθσ 

κακθκόντων ευκφνθσ ςτο δθμόςιο 

τομζα με ανϊτατο όριο τουσ 120 

μινεσ (10 ζτθ) 

 
 

2.55-6 

 
 

90 

 
 

0 

   

 φνολο μορίων:  405,00    

 Σελικό φνολο Μορίων:  711,00    

  

Τπολογιςμόσ Μορίων Θζςθσ Ευκφνθσ < 120 
 

Μινεσ 
Μινεσ 

Ε.Σ.>=ΑΝ 

 

Ε.Σ.<ΑΝ 
 

FALSE 

 

Γ1
: 

Επ
ιλο

γι
 

Σο
π

ο
κ

ζτθ
ς

θ
 

  

Σφνολο 

Ε.Τ 

 
0 

 
0 

 

Μόρια 

Ε.Σ.<ΑΝ 

 

Μόρια 

>120 

 

Μόρια 

Ε.Σ.>ΑΝ 

 

Μόρια 

>120 

1α επιπζδου Υπθρεςιακοφ Γραμματζα 6  - 0,0 0 - - 

Γ1β επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ 5,5  - 0,0 0 - - 

Γ1γ επιπζδου Διεφκυνςθσ 4  - 0,0 0 - - 

Γ1δ επιπζδου Τμιματοσ 3  - 0,0 0 - 0  
Γ2

: Α
να

π
λι

ρ
ω

ς
θ

 

2α επιπζδου Υπθρεςιακοφ Γραμματζα 5,1   0,0 0 -  

Γ2β επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ 4,7   0,0 0 -  

Γ2γ επιπζδου Διεφκυνςθσ 3,4 90  306,0 306 -  

Γ2δ επιπζδου Τμιματοσ 2,55   0,0 306 -  

 Σφνολο 

ΑΝ 

 

90 
  

306,00 
 

0 

ΑΔΑ: 9ΨΤΟ469Β4Μ-Χ4Ω
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Οι πίνακεσ κατάταξθσ υποψθφίων κατά φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ για κάκε προκθρυςςόμενθ 
κζςθ με βάςθ τισ ομάδεσ κριτθρίων αϋ και βϋ τθσ παρ. VII2 τθσ υπϋ αρικμ. πρωτ. 385/27.01.2022 - Ο.Ε. 
1/2/2022 (ΑΔΑ: 9ΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) Ρροκιρυξθσ πλιρωςθσ πζντε (5) κζςεων ευκφνθσ επιπζδου 
Διεφκυνςθσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΡΑ) διαμορφϊνονται ωσ εξισ: 

 
Ρίνακασ  Κατάταξθσ  υποψθφίων  κατά  φκίνουςα  ςειρά  βακμολογίασ  για  τθ  κζςθ 
Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ με βάςθ τισ ομάδεσ κριτθρίων αϋ και βϋ 

Αρ. πρωτ. Ο.Π.Α. Αίτθςθσ Μόρια Ομάδασ 
Κριτθρίων Α 

Μόρια Ομάδασ 
Κριτθρίων Β 

φνολο 

819/21.2.2022 420,00 582,30 1002,30 

782/18.2.2022 380,00 522,00 902,00 

827/21.2.2022 360,00 469,20 829,20 
 

Ρίνακασ  Κατάταξθσ  υποψθφίων  κατά  φκίνουςα  ςειρά  βακμολογίασ  για  τθ  κζςθ 
Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ με βάςθ τισ ομάδεσ κριτθρίων αϋ και βϋ 

Αρ. πρωτ. Ο.Π.Α. Αίτθςθσ Μόρια Ομάδασ 
Κριτθρίων Α 

Μόρια Ομάδασ 
Κριτθρίων Β 

φνολο 

828/21.2.2022 370,00 464,25 834,25 

827/21.2.2022 360,00 469,20 829,20 

825/21.2.2022 350,00 475,50 825,50 
 

Ρίνακασ  Κατάταξθσ  υποψθφίων  κατά  φκίνουςα  ςειρά  βακμολογίασ  για  τθ  κζςθ 
Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ με βάςθ τισ ομάδεσ κριτθρίων αϋ και βϋ 

Αρ. πρωτ. Ο.Π.Α. Αίτθςθσ Μόρια Ομάδασ 
Κριτθρίων Α 

Μόρια Ομάδασ 
Κριτθρίων Β 

φνολο 

819/21.2.2022 420,00 582,30 1002,30 
785/18.2.2022 340,00 651,55 991,55 

827/21.2.2022 360,00 469,20 829,20 
 

Ρίνακασ  Κατάταξθσ  υποψθφίων  κατά  φκίνουςα  ςειρά  βακμολογίασ  για  τθ  κζςθ 
Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Μθχανογράφθςθσ με βάςθ τισ ομάδεσ κριτθρίων αϋ και βϋ 

Αρ. πρωτ. Ο.Π.Α. Αίτθςθσ Μόρια Ομάδασ 
Κριτθρίων Α 

Μόρια Ομάδασ 
Κριτθρίων Β 

φνολο 

815/21.2.2022 & 649/10.2.2022 400,00 510,90 910,90 

760/16.2.2022 430,00 454,50 884,50 

814/18.2.2022 (ορκι επανάλθψθ) 
& 783/18.2.2022 

380,00 412,65 792,65 

 

Ρίνακασ  Κατάταξθσ  υποψθφίων  κατά  φκίνουςα  ςειρά  βακμολογίασ  για  τθ  κζςθ 
Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Βιβλιοκικθσ με βάςθ τισ ομάδεσ κριτθρίων αϋ και βϋ 

Αρ. πρωτ. Ο.Π.Α. Αίτθςθσ Μόρια Ομάδασ 
Κριτθρίων Α 

Μόρια Ομάδασ 
Κριτθρίων Β 

φνολο 

725/15.2.2022 400,00 711,00 1111,00 
 

Κατόπιν των ανωτζρω, λφκθκε θ ςυνεδρίαςθ και το πρακτικό, αφοφ αναγνϊςτθκε, υπογράφεται ωσ 
ακολοφκωσ: 

 
 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΑ ΜΕΛΘ 

Κακθγθτισ Β. ΒΑΣΔΕΚΘΣ 
Αντιπρφτανθσ Ακαδθμαϊκϊν 
Υποκζςεων και Ρροςωπικοφ 

Α. ΡΟΥΛΟΥΔΘ 

Κακθγιτρια του Τμιματοσ Διοικθτικισ 
Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ 

 
 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΘΣ 
Κακθγθτισ του Τμιματοσ Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν 

 

ΑΔΑ: 9ΨΤΟ469Β4Μ-Χ4Ω



43  
Β. Ενςτάςεισ κατά των πινάκων αποκλειόμενων και των πινάκων κατάταξθσ των προκρινόμενων κατά 
φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ, με βάςθ τισ ομάδεσ κριτθρίων αϋ και βϋ για τισ εν λόγω προκθρυχκείςεσ 
κζςεισ, υποβάλλονται από τουσ υποψθφίουσ ενϊπιον τθσ Συγκλιτου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
protocol@aueb.gr, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 3 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ των πινάκων. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
 
Γ. Μετά το πζρασ τθσ ωσ άνω αποκλειςτικισ προκεςμίασ:  
α. Στθν περίπτωςθ που δεν υποβλθκοφν ενςτάςεισ, θ Τριμελισ Επιτροπι να προχωριςει ςτθ 
διαδικαςία τθσ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ όλων των  υποψθφίων του πίνακα κατάταξθσ κάκε μίασ εκ  
των πζντε (5) κζςεων ευκφνθσ επιπζδου Διεφκυνςθσ. Για τθ διενζργεια τθσ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ 
κάκε υποψιφιοσ κα κλθκεί χωριςτά από τθ Γραμματεία τθσ Συγκλιτου. 
β. Στθν περίπτωςθ που υποβλθκοφν ενςτάςεισ, θ Τριμελισ Επιτροπι κα τισ εξετάςει και κα ειςθγθκεί 
επ’ αυτϊν ςτθ Σφγκλθτο του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου.  
…………………………………………….……………………………….………………………………………………………………………… 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ακινα, 20-04-2022 

Ο Ρρφτανθσ 
* 
 
 

Κακθγθτισ Δθμιτρθσ Μπουραντϊνθσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Θ υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο που παραμζνει ςτο αρχείο του φορζα. 
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