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                         Ακριβέσ  απόςπαςμα 
                     ΠΡΑΚΣΙΚΟ     1/25-4-2016 
ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΣΡΑ 
 
 
ήμερα Δευτέρα 25/04/2016 και ώρα 12:00 ςυνήλθε ςε ςυνεδρίαςη η 
υνέλευςη του Σμήματοσ Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Πάτρασ τησ χολήσ Διοίκηςησ 
και Οικονομίασ  του Σ.Ε.Ι.  Δυτικήσ Ελλάδασ, ςτο γραφείο του Προέδρου του 
Σμήματοσ, μετά από την με αριθμ.  15199/19-04-2016  πρόςκληςη του 
Προέδρου του Σμήματοσ Δρ. Ιωάννη Μητρόπουλου, προσ ςυζήτηςη των  
θεμάτων: 
 

1. Αυτοδυναμία Σμήματοσ 

2. Επαναξιολόγηςη θέςησ  Ε.Σ.Π. 

3. πουδαςτικά θέματα  

4. Πτυχιακέσ  εργαςίεσ  

5. Ύλη κατατακτηρίων εξετάςεων  

6. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών ςπουδών 

                                                                

                   Παρόντα μέλη Ε.Π.  ςτη ςυνεδρίαςη: 
Δρ.  Μητρόπουλοσ Ιωάννησ- Καθηγητήσ,  Πρόεδροσ 
Δρ.  Αντωνοπούλου  ωτηρία –Καθηγήτρια 

                         Παναγόπουλοσ  Ιωάννησ,  Καθηγητήσ 
Δρ.  Μπακάλησ Αριςτείδησ- Επίκουροσ Καθηγητήσ 
Δρ.  Γατομάτησ   Παναγιώτησ-Επίκουροσ  Καθηγητήσ 
Δρ.  Πιερρακέασ Χρήςτοσ- Καθηγητήσ Εφαρμογών 

                        Κακαρελίδησ Γεώργιοσ- Καθηγητήσ Εφαρμογών 
        

                     Απόντα   μέλη  Ε.Π. 
Δρ.  Κουτςονίκοσ Ιωάννησ -Επίκουροσ Καθηγητήσ 
Δρ.  Ραφαηλίδησ Απόςτολοσ- Επίκουροσ Καθηγητήσ 

                Δρ.  Παπαπετρόπουλοσ  Πέτροσ- Επίκουροσ  Καθηγητήσ 
        Αδαμόπουλοσ  Νικόλαοσ-Καθηγητήσ Εφαρμογών  
  
     

             Γραμματέασ:  Ζαχαροπούλου  Όλγα,  Διοικητική  Τπάλληλοσ ΣΕ 
  
 
          Θέμα 2ο    Επαναξιολόγηση θέσης Ε.Τ.Π. 
 

Σα κέιε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ  έιαβαλ ππφςε: 

1. Σελ κε αξηζκφ 6648/2-9-2004 επαλαπξνθήξπμε ηνπ ΣΔΗ Πάηξαο γηα ηελ 

πιήξσζε κηαο ζέζεο Δ.Σ.Π ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 

2. Σν εδ. Β, παξ.2 , ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 1404/1983 φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη κε ην εδ. Β’ ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2621/1998, 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.411/84 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη , 
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4. Σν ππ. αξηζκ.  5095 /12-5-2009 έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΗ πξνο ην 

Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

5. Σα ππ. αξηζκ. 51908,51110,43672/Δ5/6-9-2005 θαη 59758 π.ε./Δ5/2-1-

2006 έγγξαθα ηνπ ΤΠΔΠΘ 

6. Σνπο ηξηάληα νθηψ (38) ππνςεθίνπο γηα ηελ ζέζε Δ.Σ.Π. , θαη’ 

αιθαβεηηθή ζεηξά , νη νπνίνη είλαη: 

 

Αγγειή Ησάλλα 

Αγγειφπνπινο Κίκσλ 

Αδακφπνπινο Θεφδσξνο 

Αζαλαζφπνπινο Ησάλλεο 

Αζαλαζνπνχινπ Φσηεηλή 

Απνζηφινπ Γεψξγηνο 

Βαβαξνχηαο Γεψξγηνο 

Βαζηινπνχινπ Γεσξγία 

Γησηφπνπινο Γεψξγηνο 

Γέδεο Κσλ/λνο 

Ενχγξαο Ησάλλεο 

Καξακνχδεο Γεκήηξηνο 

Καξάπαπα Διέλε 

Κνληνλήο- Καιιίπαο  Κσλ/λνο 

Κνηζψλεο Ησάλλεο 

Μαθξπγέλεο Απφζηνινο 

Μαξγαξψλεο Γεκήηξηνο 

Μαζνχξαο Κσλ/λνο 

Μπάλνο Διεπζέξηνο 

Μπαξνχλεο Θεφδσξνο 

Μπίθνπ Αζεκίλα 

Νηαιαπέξαο Θενθάλεο  

Νηεκίξεο Κσλ/λνο 

Παπαγεσξγίνπ Δπηπρία 

Ράιιε Μαξίλα 

ακαξάο Γεψξγηνο 

ππξφπνπινο Δπακεηλψλδαο 

ηεξγηφπνπινο Υξήζηνο 

θαέινο Γεκήηξηνο  

ρνηλάο Παληαδήο 

Σδνχξνο Παλαγηψηεο 

Σδψξαο Παχινο- Κσλ/λνο  

Σηκπηιήο Γεκήηξηνο 

Σξίςα Αιεμάλδξα  

Σζάγθαο Αληψληνο 

Σζαληνχιε Υξηζηίλα 
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Φσηφπνπινο Νηθφιανο 

Υαξαιακπνπνχινπ Παλαγηψηα  

 

 

Διέγρζεθε ην εκπξφζεζκν ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ θαη φιεο 

επξέζεζαλ λα είλαη εκπξφζεζκεο. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ήηαλ ε 4-10-2004. 

    

  Σα ηππηθά πξνζφληα ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε , είλαη: 

1. Πηπρίν ΣΔΗ, εηδηθφηεηαο Ζιεθηξνληθνχ Πιεξνθνξηθήο ή Ζιεθηξνιφγνπ. 

2. Δξγαζηεξηαθή ή Δπαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία ηεζζάξσλ εηψλ θαη εμεηδίθεπζε 

ζε: 

                Α. Σερληθή ππνζηήξημε εμνπιηζκνχ Δξγαζηεξίσλ Ζ/Τ (επηζθεπή 

Hardware, εγθαηάζηαζε θαη ξπζκίζεηο Software), 

                Β. Σερληθή ππνζηήξημε εμνπιηζκνχ Δξγαζηεξίνπ Σερλνινγίαο Γξαθείνπ 

(εγθαηάζηαζε, ξπζκίζεηο , επηζθεπή ζπζηεκάησλ, video, conference , projector, 

κεραλεκάησλ ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο, Multi media),  

               Γ. Ηθαλφηεηα ππνζηήξημεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ, 

               Γ. Θα ζπλεθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε πξνεγνχκελε πξνυπεξεζία ζε ζπληήξεζε 

εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Σα ηππηθά πξνζφληα ησλ παξαπάλσ ππνςεθίσλ θαηαγξάθηεθαλ απφ ηξηκειή 

επηηξνπή ζχκθσλα κε ηελ 9/7-4-2016 απφθαζε ηεο Κνζκεηείαο ΓΟ, 

απνηεινχκελε απφ ηνπο θ.θ : 

1. Γξ. Αλησλνπνχινπ Ήξα, Καζεγήηξηα  

2. Γξ.  Πηεξξαθέα  Υξήζην, Καζεγεηή Δθαξκνγψλ   

3. Ράπηε Παλαγηψηε κέινο ΔΣΠ ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο Διιάδαο νξηζκέλνο απφ ηνλ 

χιινγν ηνπο 

Ζ θαηαγξαθή απηή θαίλεηαη ζηνλ ζπλνδεπηηθφ πίλαθα πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ απηνχ.  

Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη :  

 

Α. Απνθιείνληαη ιφγσ χπαξμεο κφλν Παλεπηζηεκηαθνχ πηπρίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ 

έιιεηςεο πηπρίνπ ΣΔΗ νη: 

1. Αγγειόπνπινο Κίκσλ κε Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα θαη φρη ΣΔΗ, απφ Αγγιηθφ 

Παλεπηζηήκην θαη ρσξίο Ηζνηηκία ΓΗΚΑΣΑ 

2. Χαξαιακπνπνύινπ Παλαγηώηα κε πηπρίν Αγγιηθνχ Παλεπηζηεκίνπ θαη φρη ΣΔΗ, 

ρσξίο ηζνηηκία ΓΗΚΑΣΑ. 

Β. Απνθιείνληαη ιφγσ έιιεηςεο πηπρίνπ ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθήο , 

Ζιεθηξνληθνχ , Ζιεθηξνιφγνπ ΣΔΗ, φπσο νξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε νη παξαθάησ: 

1. Παπαγεσξγίνπ Δπηπρία κε πηπρίν Σκήκαηνο ηειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο 

ηεο ΓΟ. 

2. Ράιιε Μαξίλα κε πηπρίν Σκήκαηνο Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο ηεο ΓΟ. 

3. ρνηλάο Παληαδήο κε πηπρίν Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ Σ.Δ.  
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Γ. Απνθιείνληαη εθείλε πνπ έρνπλ πηπρίν ηζφηηκν ή ηζνδχλακν κε πηπρίν ΣΔΗ θαη δελ 

έρνπλ κφλν πηπρίν ΣΔΗ φπσο απαηηνχζε ηελ 4/10/2004 (εκεξνκελία ιήμεο θαηάζεζεο 

αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ) ,  ν λ.2916/01 , αξζ. 4 , αιιά θαη ε πξνθήξπμε. Ζ δηάηαμε 

ηνπ λ. 3404/17-10-2005, αξζ. 2 πνπ αλαθέξεηαη ζε ηζφηηκα πηπρία κε ΣΔΗ ζρνιψλ 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, είλαη κεηαγελέζηεξε ρσξίο αλαδξνκηθή ηζρχ. Οη 

απνθιεηφκελε απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη: 

1. Ενύγξαο Ισάλλεο πηπρηνχρνο Αλσηέξαο Γεκφζηαο ρνιήο Ζιεθηξνληθψλ 

ηβηηαληδείνπ (ΚΑΣΔΔ) απφ ην 1975. 

2. θαέινο Γεκήηξηνο πηπρηνχρνο Σκήκαηνο Σερλνιφγσλ Ζιεθηξνιφγσλ ηεο 

Αλσηέξαο ρνιήο Α..ΣΔ.Μ. ηνπ ΚΑΣΔΔ Πάηξαο απφ ην 6-2-1987. 

3. Φσηόπνπινο Νηθόιανο  πηπρηνχρνο Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο ΚΑΣΔΔ Πάηξαο 

απφ 15/11/1982. 

Γ. Απνθιείνληαη ηεο θξίζεο θαη αμηνιφγεζεο νη ππνςήθηνη πνπ απφ ηεο ιήςεσο 

πηπρίνπ ηνπο θαη έσο ηελ 4/10/2004 δελ είραλ ζπκπιεξψζεη ηεηξαεηή επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία θαη εηδηθφηεξα νη: 

1. Αζαλαζόπνπινο Ισάλλεο κε εκεξνκελία ιήςεο πηπρίνπ 22/6/2002 

2. Βαζηινπνύινπ Γεσξγία κε εκεξνκελία ιήςεο πηπρίνπ 26/9/2001 

3. Κνληνλήο Και.-Κσλ/λνο κε εκεξνκελία ιήςεο πηπρίνπ 10/6/2003 

4. Μπάλνο Διεπζέξηνο κε εκεξνκελία ιήςεο πηπρίνπ 12/9/2002 

5. Μπαζνύξαο Διεπζέξηνο κε εκεξνκελία ιήςεο πηπρίνπ 11/9/2001 

6. ππξόπνπινο Δπακεηλώλδαο κε εκεξνκελία ιήςεο πηπρίνπ 15/10/2003 

7. ηεξγηόπνπινο Χξήζηνο κε εκεξνκελία ιήςεο πηπρίνπ 10/7/2003 

8. Σξίςα Αιεμάλδξα κε εκεξνκελία ιήςεο πηπρίνπ 9/7/2003 

Δ. Απνθιείνληαη ηεο θξίζεο θαη αμηνιφγεζεο νη ππνςήθηνη πνπ γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν έσο 4/10/2004 δελ ζπκπιήξσζαλ 4εηή απνδεδεηγκέλε κε αζθαιηζηηθή θάιπςε, 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη εηδηθφηεξα νη: 

1. Αδακόπνπινο Θεόδσξνο κε πξνυπεξεζία  ηξηψλ (3) εηψλ θαη έμη (6) κελψλ , 

απφ 1/3/2001 έσο 3-9-2004 ζηελ Αζελατθή Επζνπνηία. 

2. Απνζηόινπ Γεώξγηνο πνπ εκθαλίδεη βεβαίσζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ 

Ζιεθηξν Computers, ηδηνθηεζίαο Απνζηφινπ ΔΠΔ, πνπ έρεη βεβαίσζε φηη ήηαλ 

ΣΔΒΔ απφ 11-1-1996 έσο 15-12-2003 ρσξίο θαλέλα άιιν παξαζηαηηθφ ζηνηρείν 

φπσο δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ ή εθνξίαο πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ πξαγκαηηθή 

άζθεζε επαγγέικαηνο , αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζηα αληηθείκελα ηεο πξνθήξπμεο. 

3. Γησηόπνπινο Γεώξγηνο κε ζπλνιηθή ππεξεζία πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηελ 

ρξνληθά επηθαιππηφκελε θαη πνπ έρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε 3 εηψλ θαη 7 κελψλ. 

Αο ζεκεησζεί φηη ε πιεηνςεθία ηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο , πιελ ηεο West net AE 

είλαη εθπαηδεπηηθή θαη φρη ηερληθνχ εξγαζηεξίνπ. 

4. Γέδεο Κσλζηαληίλνο κε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία 3 έηε θαη 4 κήλεο   

επαγγεικαηηθή εκπεηξία κε αζθάιηζε ΗΚΑ σο εμήο : i) FRIGOGLASS ΑΒΔΔ σο 

ηερλνιφγνο ειεθηξνιφγνο κεραληθφο ζηελ νξγάλσζε παξαγσγήο δηαδηθαζίαο 

αληαιιαθηηθψλ κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ παθέηνπ VECTOR απφ 21-6-1998 έσο 4-

4-2001 , ήηνη 2 ρξφληα θαη 9 κήλεο , ii) ΑΦΟΗ ΓΗΓΗΑΡΖ σο ηερλνιφγνο 

ειεθηξνιφγνο κεραληθφο απφ 21-8-2003 έσο 31-3-2004 , ήηνη 7 κήλεο 
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5. Καξακνύδεο Γεκήηξηνο κε ζπλνιηθή ππεξεζία 2 εηψλ , 4 κελψλ θαη 17 εκεξψλ 

δηαλπζείζα α) ζηελ ΠΑΡΘΔΝΧΝ σο Ζιεθηξνιφγνο κεραληθφο απφ 14-5-2001 

έσο 1-3-2002 ήηνη 9 κήλεο θαη 17 εκέξεο απφ , β) ζηελ ΠΡΟΚΟΠΖ Γ. & ΗΑ 

Ο.Δ. σο Σερλίηεο Ζιεθηξνληθψλ πζθεπψλ απφ 1-1-2003 έσο 30-9-2004 ήηνη 1 

έηνο θαη 9 κήλεο.  Ζ πξνυπεξεζία ζηελ ΠΡΟΚΟΠΖ ΟΔ σο πσιεηήο δελ είλαη 

ζπλαθήο θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

6. Κνηζώλεο Ισάλλεο κε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία 2 ρξφληα θαη 9,5 κήλεο , 

δηαλπζείζα α) SIEMENS – NIXDORF σο κεραληθφο Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο απφ 1-1-2001 έσο 18-4-2002 ήηνη 1 ρξφλν θαη 3,5 

κήλεο  β) SIEMENS απφ 28-9-2000 έσο 31-12-2000 ήηνη 3 κήλεο, γ) DRM ρσξίο 

ΗΚΑ απφ 13-2-2000 έσο 1-6-2000 έσο 21-9-2000 ήηνη 6 κήλεο, δ) ΤΠΔΥΧΓΔ – 

Γηεχζπλζε Διέγρνπ Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο θαη Θνξχβνπ απφ 4-4-2002 έσο 

16-1-2003 . ε ινηπή πξνυπεξεζία δελ έρεη ΗΚΑ, δελ είλαη ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ 

κε ηελ πξνθεξπρζείζα ζέζε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε.   

7. Μαθξπγέλλεο Απόζηνινο πηπρηνχρνο ειεθηξνιφγνο ΣΔΗ Πάηξαο ηελ 19-11-1999  

φπνπ έρεη κελ πηζηνπνηεκέλε πξνυπεξεζία 4 ρξφληα θαη 10,5 κήλεο κε ΗΚΑ - 

επηζεψξεζε εξγαζίαο ζην  ΣΔΗ Πάηξαο ζην ηκήκα επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ζπληήξεζε Ζ/Τ  hardware θαη software 

ησλ ε/Τ ηνπ εξγαζηεξίνπ απφ 14-9-1999 έσο 2-9-2004 ε νπνία κε βάζε ηα ππ. 

αξ. 51908, 5110, 43672/Δ5/6.09.2005 θαη 59758/Δ5/02.01.2006 έγγξαθα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο δελ είλαη αληίζηνηρε ηεο θαηεγνξίαο ηεο πξνθεξπρζείζαο 

ζέζεο (θαηεγνξία ΣΔ) κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα πξνζκεηξεζεί.  Δπίζεο . 

ρξφλν πξνυπεξεζίαο ζε ζεκηλάξηα ηεο ΔΔΣΔΜ θαη δηδαζθαιίαο σο 

εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο ζην ηκήκα επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε καζήκαηα Ζ/Τ πνπ ππνιείπεηαη ησλ 4 εηψλ.   

8. Μπαξνύλεο Θεόδσξνο πνπ θέξεη σο εξγνδφηε ηελ VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ 

απφ 20-9-1999 έσο 13-1-2004 ήηνη ρξνληθφ δηάζηεκα 4 εηψλ αη 4 κελψλ αιιά 

ρσξίο αζθαιηζηηθή θάιπςε θαη βεβαίσζε ΗΚΑ ή Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη γηα 

ηνλ ιφγν απηφ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνυπεξεζία απηή.  

9. Μπίθνπ Αζεκίλα κε ζπλνιηθφ ρξφλν απαζρφιεζεο 3 έηε θαη 8 κήλεο . 

Γηαλχζεθε ζηελ ITRAKOM A.E. απφ 1-11-2000 έσο 23-9-2004 θαη δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε. εκεηψλεηαη φηη έλζεκα ΗΚΑ ππάξρνπλ απφ 1-11-2000 έσο 

31-12-2003. 

10. Νηαιαπέξαο Θενθάλεο ν νπνίνο έρεη βεβαίσζε αζθάιηζεο ΣΔΒΔ απφ 

Γεθέκβξην 1997 θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ 13-5-1996 ρσξίο φκσο 

νπδεκία απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ή βεβαίσζε θνξνινγηθήο δήισζεο νχησο 

ψζηε λα ζπγθξηζεί ε πξαγκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ , ην είδνο θαη ε ζπλάθεηα κε 

ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε. ιε ε άιιε πξνυπεξεζία πνπ θέξεηαη 

πξαγκαηνπνίεζε είλαη ρσξίο δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ , ρσξίο ΗΚΑ ή 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο . 

11. ακαξάο Γεώξγηνο κε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία πνπ ππνιείπεηαη ησλ 4 εηψλ θαη ε 

νπνία έρεη δηαλπζεί  σο εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΣΔΗ Λακίαο απφ 1-3-2001 

έσο 16-6-2004  
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12. Σηκπηιήο Γεκήηξηνο κε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία 11 κήλεο δηαλπζείζα α) ζηελ 

DIVICO απφ 1/9/1991 έσο 1/5/1992 , 8 κήλεο , σ) ζηελ ATMEL HELLAS SA 

απφ 1-4-2003 έσο 30-6-2003, 3κελεο . ιε ε άιιε πξνυπεξεζία είηε είλαη 

επηθαιππηφκελε κε ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα είηε είλαη βεβαίσζε ρσξίο 

αζθαιηζηηθή θάιπςε . Ζ αζθάιηζε ζην ΣΔΒΔ απφ 6-8-1992 έσο 21-1-2004 δελ 

ζπλνδεχεηαη απφ θαλέλα δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ ή άιιν παξαζηαηηθφ 

ζηνηρείν, νχησο ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε πξαγκαηηθή άζθεζε επαγγέικαηνο ή 

δξαζηεξηφηεηαο ζπλαθνχο κε ηα αληηθείκελα ηεο πξνθήξπμεο . 

13. Σζάγθαο Αληώληνο κε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία 3 εηψλ θαη 3 κελψλ δηαλπζείζα 

ζην Γ Ρίνπ απφ 1-6-2001 έσο 1-9-2004 ρσξίο απφδεημε αζθάιηζεο ζην ΗΚΑ . 

Μεηά απφ απηά ηα κέιε ηεο πλέιεπζεο, αθνχ γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο απέξξηςαλ 

ηηο ππνςεθηφηεηεο απηψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ θαη ηεο 

πξνθήξπμεο, πξνρσξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ερφλησλ ηα ειάρηζηα ππφ ηνπ λφκνπ 

θαη ηεο πξνθήξπμεο πξνβιεπφκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα , ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη εξγαζηεξηαθή ή επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηα θξηηήξηα α έσο θαη δ ηεο πξνθήξπμεο , ήηνη : 

Α. Σερληθή ππνζηήξημε εμνπιηζκνχ εξγαζηεξίσλ Ζ/Τ ( επηζθεπή hardware , 

εγθαηάζηαζε θαη ξπζκίζεηο software ). 

B. Σερληθή ππνζηήξημε εμνπιηζκνχ εξγαζηεξίσλ ηερλνινγίαο γξαθείνπ 

(εγθαηάζηαζε , ξπζκίζεηο , επηζθεπή ζπζηεκάησλ , video , conference , 

projector, κεραλεκάησλ ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο , multimedia ). 

Γ. Ηθαλφηεηα ππνζηήξημεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ηκήκαηνο δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ . 

Γ. Θα ζπλεθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε πξνεγνχκελε ππεξεζία ζε ζπληήξεζε 

εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

Οη ππνςήθηνη απηνί είλαη θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά νη εμήο : 

1. Αγγειή Ησάλλα , 

2. Αζαλαζνπνχινπ Φσηεηλή, 

3. Βαβαξνχηαο   Γεψξγηνο , 

4. Καξάπαπα Διέλε , 

5. Μαξγαξψλεο Γεκήηξηνο , 

6. Νηεκίξεο Κσλ/λνο, 

7. Σδνχξνο  Παλαγηψηεο , 

8. Σδψξαο Παχινο - Κσλ/λνο  

9. Σζαληνχιε Υξηζηίλα . 

 

Καηά αιθαβεηηθή ζεηξά ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα απηψλ φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ζπλνδεπηηθφ πίλαθα θαηαγξαθήο ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ 

θαζψο θαη ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ζηα θξηηήξηα ηεο πξνθήξπμεο, είλαη ηα αθφινπζα : 

 

1. Αγγειή Ισάλλα πηπρηνχρνο Ζιεθηξνιφγνο κεραληθφο ηνπ ΣΔΗ Πάηξαο απφ 16-

10-1998 κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ειεθηξνιφγνπ ηελ 16-12-1998 

εξγάζηεθε απφ 8-9-1999 έσο 21-6-2004 ήηνη 4 ρξφληα θαη 9 κήλεο ζηελ 

INTRACOM Α.Δ. . Τπάξρεη επηβεβαίσζε ηεο πξνυπεξεζία ηεο απφ αζθάιηζε 

ζην ΗΚΑ ζε εηδηθφηεηα απαζρφιεζεο Πξνγξακκαηίζηξηα ζε Ζ/Τ ζηελ δηεχζπλζε 
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παξαγσγήο ινγηζκηθνχ ςεθηαθψλ θέληξσλ ΑΥΔ-10 . Έρεη πηπρίν αγγιηθψλ 

lower, έρεη πηπρίν ECDL θαη έρεη παξαθνινπζήζεη δηαθνξά ζρεηηθά ζεκηλάξηα. 

Καιχπηεη ζπλεπψο ην α θξηηήξην ηεο πξνθήξπμεο ήηνη ηεο εκπεηξίαο ζε 

εξγαζηήξην Ζ/Τ θαη κφλν θαηά ην ήκηζπ ήηνη σο πξνο ηελ εκπεηξία ζε software 

κε απνδεηθλπφκελεο ηεο εκπεηξίαο ζε hardware . Γελ θαιχπηεη ηα ινηπά θξηηήξηα 

ηεο πξνθήξπμεο . 

2. Αζαλαζνπνύινπ Φσηεηλή, πηπρηνχρνο ειεθηξνιφγνο κεραληθφο ΣΔΗ Πάηξαο απφ 

10-5-1996 κε απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία , κε αζθαιηζηηθή θάιπςε 

σο εμήο : i) ΣΔΗ Πάηξαο κέζσ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ κε αληηθείκελν ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ ηνπ ΣΔΗ Πάηξαο απ 11-1-1998 έσο 31-12-1998 , ήηνη 12 

κήλεο , ii) EUROCOM EXPERTISE κε αληηθείκελν ηελ αλάιπζε ησλ 

ζρεδηαζκψλ ινγηζκηθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθά θέληξα ηεο Ericsson απφ 14-9-

1998 έσο 9-7-1999, ήηνη 6 κήλεο δηφηη επηθαιχπηεηαη ρξνληθά κέξνο ηεο 

απαζρφιεζεο απφ ηελ πξνεγνχκελε απαζρφιεζε , iii) IΝTRACOM AE ζε ζέζε 

ππνκεραληθνχ γηα ππνζηήξημε θαη αλάιπζε ινγηζκηθψλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ζπζηεκάησλ ηεο Ericsson ζην ηκήκα παξαγσγήο ινγηζκηθνχ ςεθηαθψλ θέληξσλ , 

ήηνη 4 ρξφληα , 11,5 κήλεο . πλνιηθφο ρξφλνο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 

απνδεηθλπφκελεο απφ ην ΗΚΑ 6 ρξφληα θαη 7 κήλεο.  Ζ πην πάλσ εκπεηξία 

εθπιεξεί , ε δηαλπζείζα ζην ΣΔΗ , ην θξηηήξην Α ( εξγαζηήξην Ζ/Τ κε software - 

hardware ) θαη ην ζπλεθηηκνχκελν θξηηήξην ζε ΑΔΗ / ΣΔΗ ελψ νη ππφινηπε 

εξγαζία ηεο εθπιεξψλεη πάιη ην θξηηήξην Α. Ζ ππφινηπε πξνυπεξεζία δελ 

επηβεβαηψλεηαη κε έλζεκα απφ ην ΗΚΑ θαη δελ έρεη ζπλάθεηα κε ηα θξηηήξηα ηεο 

πξνθήξπμεο . Έρεη επίζεο πηπρίν Γαιιηθψλ . Έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα . 

Γελ εθπιεξψλεη ηα θξηηήξηα Β θαη Γ ηεο πξνθήξπμεο ερεη φκσο πξνζθνξά ζε 

ίδξπκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζπλεθηηκάηαη . 

3. Βαβαξνύηαο Γεώξγηνο , πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο ειεθηξνινγίαο ΣΔΗ Πάηξαο 

απφ 6-12-1993 κε απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία κε αζθαιηζηηθή 

θάιπςε σο εμήο : i) SIEMENS απ 1-2-1997 έσο 30-4-2000 , ήηνη 3 ρξφληα θαη 3 

κήλεο ζην ηκήκα κειεηψλ θαη απηνκαηηζκνχ κε αληηθείκελν ηα plc θαη scada,  ii) 

αζελατθή δπζνπνηία απφ 1-5-2000 έσο 30-6-2004 , ήηνη 4 ρξφληα θαη 2 κήλεο σο 

ειεθηξνιφγνο κεραληθφο ζην ηκήκα ζπληήξεζεο θαη αζρνιείηαη κε ζπζηήκαηά 

Plc, scada , βηνκεραληθά δίθηπα , δίθηπα , ETHERNET , Windows N.T, 

ζπζηήκαηα δεδνκέλσλ SYBASE θαη SOL. Έρεη βεβαηψζεο ζε ζπκκεηνρή ζε 

ζεκηλάξηα πιεξνθνξηθήο θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ειεθηξνιφγνπ Β’ 

ηάμεο απφ 12-5-1995. Ζ ππφινηπε πξνυπεξεζία ηνπ είλαη ρσξίο ΗΚΑ θαη δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε . Ζ πην πάλσ πξνυπεξεζία πιεξνί ην θξηηήξην Α ηεο 

πξνθήξπμεο . πλνιηθφο ρξφλνο πξνυπεξεζίαο 7 ρξφληα θαη 5 κήλεο . Γελ 

εθπιεξψλεη ηα θξηηήξηα Β θαη Γ ηεο πξνθήξπμεο θαη ηεο πξνζθνξάο ζε ΑΔΗ-ΣΔΗ. 

4. Καξάπαπα Διέλε , πηπρηνχρνο ηκήκαηνο ειεθηξνινγίαο ΣΔΗ Πάηξαο απφ 10-6-

1998 κε απνδεδεηγκέλε κε ΗΚΑ θαη πηζηνπνηεηηθφ εξγνδφηε πξνυπεξεζίαο ζην 

εξεπλεηηθφ αθαδεκατθφ ηλζηηηνχην ηερλνινγίαο ππνινγηζηψλ Πάηξαο απφ 7-9-

1998 έσο 31-12-2003 , ήηνη 5 ρξφληα , 3 κήλεο θαη 24 κέξεο σο ππεχζπλε ηνπ 

ηκήκαηνο ειέγρνπ θαη ειέγρνπ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ΗΣΤ. Γηα ηελ 

απαζρφιεζε ζηελ LEVER HELLAS ( ALGIDA ΠΑΓΧΣΟΠΟΗΗΑ ) δελ έρεη 
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θαζφινπ βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε νχησο ψζηε ηα πηζηνπνηεζεί ην είδνο ηεο 

παξαζρεζείζαο εξγαζίαο θαη ε ζπλάθεηα ηεο κε ηα αληηθείκελα ηεο πξνθήξπμεο .ε 

αλσηέξσ εκπεηξία ηεο εθπιεξψλεη ην θξηηήξην Α ηεο πξνθήξπμεο . Έρεη 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα πιεξνθνξηθήο . Γελ εθπιεξψλεη ηα θξηηήξηα Β θαη Γ 

ηεο πξνθήξπμεο θαη πξνζθνξά ζε ΑΔΗ - ΣΔΗ. 

5. Μαξγαξώλεο Γεκήηξηνο , πηπρηνχρνο ειεθηξνιφγνο ΣΔΗ Πάηξαο απφ 15-12-

1994κε αλαγλσξηζκέλε πξνυπεξεζία ΗΚΑ - επηζεψξεζεο εξγαζίαο ζηελ 

INTRACOM σο πξνγξακκαηηζηήο Ζ/Τ απφ 8-9-1999 έσο 12-5-2004 , ζπλνιηθή 

πξνυπεξεζία 4 εηψλ θαη 8 κελψλ , έρεη πηπρίν αγγιηθψλ lower . Δθπιεξψλεη κφλν 

ην θξηηήξην Α ηεο πξνθήξπμεο .  

6. Νηεκίξεο Κσλ/λνο, πηπρηνχρνο ειεθηξνληθήο ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο απφ 16-6-1988, 

έρεη πηζηνπνηεκέλε πξνυπεξεζία κε ΗΚΑ θαη επηζεψξεζε εξγαζίαο i) ζηελ 

INFOSYSTEM σο ππεχζπλνο ηερληθνχ ηκήκαηνο απφ 7-3-1992 έσο 31-12-1993, 

1 έηνο θαη 10 κήλεο, ii) ζην  ΣΔΗ Πάηξαο σο εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο θαη 

ππεχζπλνο ζπληήξεζεο θαη εγθαηάζηαζεο Ζ/Τ θαη κεραλψλ γξαθείνπ ζην ηκήκα 

δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ απφ 24-9-2001 έσο 2-7-2004 , 2 έηε θαη 3 κήλεο (κε 

αλαγσγή σξψλ), ελψ θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα αλέιαβε θαη δεκηνχξγεζε 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ηελ νπνία αλειιηπψο 

έθηνηε ζπληεξεί θαη ελεκεξψλεη. iii) Γεκφζηα ΗΔΚ Πάηξαο, Σξηηαίαο, Κάησ 

Αραΐαο θαη Καιαβξχησλ σο εθπαηδεπηηθφο εξγαζηεξίσλ Ζ/Τ, εγθαηάζηαζε 

ινγηζκηθψλ γηα κε επηθαιππηφκελν ρξφλν απφ 03-10-1994 έσο 30-06-2001, 1 

έηνο θαη 10 κήλεο (κε αλαγσγή σξψλ), θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 08-10-

2001 έσο 30-06-2004 πνπ δελ πξνζκεηξάηε ιφγσ επηθάιπςεο κε ηελ 

πξνυπεξεζία πιήξνπο απαζρφιεζεο ζην ΣΔΗ. Καηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

πξνυπεξεζίαο ηνπ ζηα Γεκφζηα Η.Δ.Κ. ζπληεξνχζε ηα εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο 

ησλ ΗΔΚ Κάησ Αραΐαο θαη Καιαβξχησλ. Δπίζεο δελ πξνζκεηξάηαη ε 

πξνυπεξεζία ηνπ σο ηερληθφο ζπληήξεζεο Ζ/Τ, κεραλψλ γξαθείνπ , ηακεηαθψλ  

ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε DATA –BYTE  απφ 1-2-1997 έσο 29-09-2004, 

θαζψο θαη ε πξνυπεξεζία ηνπ ζηελ αηνκηθή ηνπξηζηηθή επηρείξεζε Camping 

‘’Κάησ Αιηζζφο΄΄ σο ππεχζπλνο θαηαζθεπήο ζρεδίαζεο θαη ζπληήξεζεο 

ηζηνζειίδαο θαη ηελ ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Τ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ. χλνιν 

πξνυπεξεζίαο 5 ρξφληα θαη 11 κήλεο . Ζ φιε πξνυπεξεζία ηνπ θαιχπηεη πιήξσο 

ηα Α , Β θαη Γ θξηηήξηα ηεο πξνθήξπμεο , ελψ έρεη ζεκαληηθή πξνζθνξά ζε 

ίδξπκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο .  

7. Σδνύξνο Παλαγηώηεο ,πηπρηνχρνο ειεθηξνιφγνο ΣΔΗ ηελ 15-10-1991 κε 

πηζηνπνηεκέλν ρξφλν εξγαζία ΗΚΑ - επηζεψξεζεο εξγαζίαο ζε i) Vodafone 

ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε εμνπιηζκνχ απφ 1-4-1996 έσο 22-6-2004 , 8 ρξφληα 

θαη 2 κήλεο . Ζ ππφινηπε πξνυπεξεζία είλαη ρσξίο ΗΚΑ . Έρεη άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο απφ 24-9-2004 θαη βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο ζε ζεκηλάξηα . 

Καιχπηεη κφλν ην Α θξηηήξην ηε πξνθήξπμεο .  

8. Σδώξαο Παύινο - Κσλ/λνο πηπρηνχρνο ειεθηξνιφγνο ΣΔΗ ηελ 16-12-1997 . Έρεη 

αλαγλσξηζκέλε απφ ΗΚΑ - επηζεψξεζε εξγαζίαο πξνυπεξεζία i) Π.Η. Κνληέιιεο 

ζην ηκήκα κεραλνγξάθεζεο ρσξίο βεβαίσζε γηα ην είδνο ηεο εξγαζίαο απφ 1-11-

1998 κέρξη 30-4-1999 , 6 κήλεο, ii) Vodafone - ΠΑΝΑΦΟΝ απφ 1-7-1994 έσο 9-
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9- 2004 ήηνη 5 ρξφληα θαη 2 κήλεο ζην ηκήκα ππνζηήξημεο δηθηχνπ , iii) ΓΔΖ 

κεραλέο επηζθεπήο κεηξεηψλ ρσξίο βεβαίσζε 3 κήλεο . χλνιν πξνυπεξεζίαο 5 

ρξφληα θαη 11 κήλεο . Έρεη γλψζεηο αγγιηθήο θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

απφ 24-9-2003.ιαιππηεη κφλν ην Α θξηηήξην ηεο πξνθήξπμεο .  

9. Σζαληνύιε Χξηζηίλα πηπρηνχρνο ειεθηξνληθήο ΣΔΗ Λακίαο ηελ 9-2-1999 κε 

πηζηνπνηεκέλν ρξφλν εξγαζίαο απφ ΗΚΑ -επηζεψξεζε εξγαζίαο ζε i) εηαηξεία one 

way απ 19-4-1994 έσο 22-5-1994 έσο ηερληθφο Ζ-Τ , ήηνη 1 κήλα, ii) 

παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ σο ζπλεξγάηεο εγθαηάζηαζεο δηθηχνπ θαη Ζ/Τ κε 

ειιηπή πεξηγξαθή ινηπψλ αληηθεηκέλσλ απφ 1-9-1999 έσο 31-10-2000 ήηνη 1 

ρξφλν θαη 2 κήλεο . Ζ ππφινηπε πξνυπεξεζία είλαη δηδαθηηθή ζε ΣΔΔ , ΣΔΗ 

Ζπείξνπ  , Μεζνινγγίνπ , ΚΔΚ επηθαιππηφκελε 3 ρξφληα θαη 3 κήλεο .ζπλνιηθφο 

ρξφλνο πξνυπεξεζίαο 4 ρξφληα , 4 κήλεο . Καιχπηεη ην Α θξηηήξην ηεο 

πξνθήξπμεο κε πξνζθνξά ζε παλεπηζηήκην .  

 

Με ηελ αλσηέξσ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ηππηθψλ αιιά θπξίσο ησλ νπζηαζηηθψλ 

πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, αθνινπζεί  δηαινγηθή ζπδήηεζε απφ ηα κέιε ηεο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο φπνπ γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ 

πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ θαη έιεγρνο σο πξνο ηελ αληαπφθξηζε απηψλ ζηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ ηκήκαηνο  Γηνίθεζεο  Δπηρεηξήζεσλ. 

ηελ ζπλέρεηα ηα κέιε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο νκφθσλα θαηαηάζζνπλ θαηά 

απόιπηε αμηνινγηθή ζεηξά ηνπο ππνςήθηνπο ζχκθσλα κε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

ηνπο πξνζφληα,  σο εμήο : 

1. Νηεκίξεο Κσλζηαληίλνο , 

2. Αζαλαζνπνχινπ Φσηεηλή , 

3. Βαβαξνχηαο Γεψξγηνο  

4. Σδνχξνο Παλαγηψηεο 

5. Σδψξαο Παχινο - Κσλζηαληίλνο  

6. Σζαληνχιε Υξηζηίλα  

7. Καξαπαπα Διέλε  

8. Μαξγαξψλεο Γεκήηξηνο  

9. Αγγειή Ησάλλα 

 

Δηδηθόηεξα : 

1. Πξώηνο αμηνινγηθά ηίζεηαη ν Νηεκίξεο Κσλζηαληίλνο πνπ πξνεγείηαη ησλ 

ππνινίπσλ δηφηη : 

 

 έρεη  πςειφ βαζκφ πηπρίνπ (7,99) θαη έρεη απνθνηηήζεη 1
νο

 ηφζν απφ απηνχο 

πνπ εηζήρζεζαλ ζην ίδην έηνο εηζαγσγήο, φζν θαη ηνπο απνθνηηήζαληεο ην 

ίδην έηνο απνθνίηεζεο.   

  έρεη ζπλνιηθφ ρξφλν πξνυπεξεζίαο 5 ρξφληα θαη 11 κήλεο (κεγαιχηεξε ησλ 4 

εηψλ πνπ απαηηεί ε πξνθήξπμε) φπνπ ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηεο θαιχπηεη φια ηα 

θξηηήξηα εμεηδίθεπζεο πνπ νξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε. Δπηπιένλ έρεη 

πξφζζεηε επαγγεικαηηθή ππεξεζία ζπλαθήο κε ηα θξηηήξηα εμεηδίθεπζεο πνπ 

δελ κπνξεί λα πξνζκεηξεζεί ζηελ πξνυπεξεζία γηα ηππηθνχο ιφγνπο 

(ζπκκεηνρή ζε νηθνγελεηαθή θαη αηνκηθή ηνπξηζηηθή επηρείξεζε). Δηδηθφηεξα   
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έρεη απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζην 

αληηθείκελν θαη ζε φια ηα θξηηήξηα ηεο ζέζεο πνπ πξνθεξχρζεθε (Α, Β θαη 

Γ), ζε ζέκαηα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίσλ Ζ/Τ θαη 

ηερλνινγηψλ γξαθείνπ ηφζν ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΣΔΗ 

Πάηξαο σο εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο θαη κνλαδηθφο ππεχζπλνο ηερληθφο 

ζπληήξεζεο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, φζν θαη ζηα εξγαζηήξηα 

Πιεξνθνξηθήο ησλ Γεκνζίσλ Η.Δ.Κ. Κάησ Αραΐαο θαη Καιαβξχησλ. ηα 

πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ζην ΣΔΗ Πάηξαο έρεη δεκηνπξγήζεη θαη ζπληεξεί 

- ελεκεξψλεη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Δπίζεο 

ήηαλ ππεχζπλνο ηνπ ηερληθνχ ηκήκαηνο ηεο INFOSYSTEM αζρνινχκελνο κε 

ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ Ζ/Τ. Σέινο έρεη εξγαζηεί σο 

επηζθεπαζηήο - ζπληεξεηήο Ζ/Τ θαη κεραλψλ γξαθείσλ ηφζν ζηελ 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε Data-Byte, φζν θαη ζηελ αηνκηθή ηνπξηζηηθή 

επηρείξεζε Camping Κάησ Αιηζζφο πνπ δελ έρεη πξνζκεηξεζεί γηα ηππηθνχο 

ιφγνπο,  

 Έρεη ζεκαληηθή ζε δηάξθεηα ρξφλνπ θαη νπζηαζηηθή πξνζθνξά ζε ζπληήξεζε 

εξγαζηεξηψλ ζε Ίδξπκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ( ΣΔΗ Πάηξαο)  . 

 ε ππνςεθηφηεηα ηνπ εθπιεξψλεη πιήξσο θαη ηα ηξία θξηηήξηα ηεο 

πξνθήξπμεο Α,Β,Γ θαη επηπιένλ έρεη ζεκαληηθή πξνζθνξά ζην ΣΔΗ δει ζε 

ηκήκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ππεξηεξψληαο φισλ ησλ ππφινηπσλ 

ζπλππνςήθησλ ηνπ.  

2. Γεύηεξε αμηνινγηθά ηίζεηαη ε ππνςήθηα  Αζαλαζνπνύινπ Φσηεηλή πνπ 

ππεξηεξεί ησλ ππνινίπσλ δηφηη :  

 Έρεη ζπλνιηθφ ρξφλν πξνυπεξεζίαο 6 ρξφληα θαη 7 κήλεο 

 Έρεη απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ππνζηήξημεο ηνπ επηθνηλσληαθνχ 

δηθηχνπ ηνπ ΣΔΗ Πάηξαο, ζηελ αλάιπζε ησλ ζρεδηαζκψλ Λνγηζκηθνχ γηα 

ηειεπηθνηλσληαθά θέληξα ηεο Ericsson, ζηελ ππνζηήξημε θαη αλάιπζε 

Λνγηζκηθψλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο INTRACOM A.E, ζην 

Σκήκα παξαγσγήο Λνγηζκηθψλ Φεθηαθψλ Κέληξσλ ηεο ERICSON, 

 Δθπιεξψλεη κεξηθψο ην Α θξηηήξην ηεο πξνθήξπμεο θπξίσο σο πξνο ην 

software θαη κφλν απφ ηελ πξνυπεξεζία ηεο ζηελ Ηληξαθφκ (4 έηε θαη 11 

κήλεο), ελψ ππάξρεη πξνζθνξά ζε Ίδξπκα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΣΔΗ 

Πάηξαο) φρη φκσο ζε εξγαζηεξηαθφ ρψξν θαιχπηνληαο κεξηθψο ην θξηηήξην Α 

σο πξνο ηελ ζπληήξεζε Hardware. 

 πζηεξεί ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ επεηδή εθπιεξψλεη κφλν ην Α θξηηήξην  

ηεο πξνθήξπμεο, ελψ δηαζέηεη κελ εκπεηξία ζε ηξηηνβάζκην Ίδξπκα  πιελ 

φκσο απηή δελ έρεη ιάβεη ρψξα ζε εθπαηδεπηηθνχο – εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο, 

πζηεξψληαο σο πξνο ην εχξνο ηεο θάιπςεο ησλ θξηηεξίσλ ηεο πξνθήξπμεο. 

3. Σξίηνο αμηνινγηθά ηίζεηαη ν ππνςήθηνο Βαβαξνύηαο Γεώξγηνο ππεξηεξεί ησλ 

ππνινίπσλ ππνςήθησλ, δηφηη: 

 Έρεη ζπλνιηθφ ρξφλν πξνππεξεζίαο 7 ρξφληα θαη 5 κήλεο 
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 Έρεη απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην Σκήκα Μειεηψλ θαη 

Απηνκαηηζκνχ κε αληηθείκελν ηα PLC θαη SCADA ηεο εηαηξίαο SIEMENS, 

ζην Σκήκα πληήξεζεο ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο απαζρνινχκελνο κε 

ζπζηήκαηα PLC,SCADA,βηνκεραληθά δίθηπα, δίθηπα 

ETHERNET,WINDOWS N.T., ζπζηήκαηα δεδνκέλσλ SYBASE θαη SOLL. 

 Δθπιεξψλεη κφλν ην Α θξηηήξην (ηφζν ζε ζέκαηα hardware θαη software) 

αιιά φρη ηα ππφινηπα νπφηε πζηεξεί έλαληη ησλ πξνεγνχκελσλ 

ζπλππνςήθησλ ηνπ σο πξνο ην εχξνο ηεο θάιπςεο ησλ θξηηεξίσλ ηεο 

πξνθήξπμεο. 

4 Σέηαξηνο αμηνινγηθά ηίζεηαη ν ππνςήθηνο Σδνύξνο Παλαγηώηεο  πνπ ππεξηεξεί 

ησλ ππνινίπσλ ππνςήθησλ, δηφηη: 

 Έρεη ζπλνιηθφ ρξφλν πξνυπεξεζίαο 8 ρξφληα θαη 2 κήλεο, 

 Έρεη απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο 

εμνπιηζκνχ ηεο Vodafone. 

 Δθπιεξψλεη κφλν ην Α θξηηήξην (θπξίσο φκσο ζε ζέκαηα hardware) θαη φρη ηα 

ππφινηπα νπφηε πζηεξεί έλαληη ησλ πξνεγνχκελσλ ζπλππνςήθησλ ηνπ σο 

πξνο ην εχξνο ηεο θάιπςεο ησλ θξηηεξίσλ ηεο πξνθήξπμεο. 

5. Πέκπηνο αμηνινγηθά ηίζεηαη ν ππνςήθηνο Σδώξαο Παύινο-Κσλ/λνο πνπ 

ππεξηεξεί ησλ ππνινίπσλ δηφηη :  

 Έρεη ζπλνιηθφ ρξφλν πξνυπεξεζίαο 5 ρξφληα θαη 11 κήλεο, 

 Έρεη απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο 

Π.Η.Κνληέιιεο (εθπιεξψλεη κεξηθψο ην θξηηήξην Α σο πξνο ην software) θαη 

ζην Σκήκα Τπνζηήξημεο Γηθηχνπ ηεο Vodafone-Panafon (εθπιεξψλεη 

κεξηθψο ην θξηηήξην Α θπξίσο φζν αθνξά ην hardware).  

 Δθπιεξψλεη κφλν ην Α θξηηήξην θαη φρη ηα ππφινηπα νπφηε πζηεξεί έλαληη 

ησλ πξνεγνχκελσλ ζπλππνςήθησλ ηνπ, σο πξνο ην εχξνο ηεο θάιπςεο ησλ 

θξηηεξίσλ ηεο πξνθήξπμεο. 

6. Έθηε αμηνινγηθά ηίζεηαη ε Σζαληνύιε Χξηζηίλα πνπ ππεξηεξεί ησλ 

ππνινίπσλ, δηφηη :  

 Έρεη ζπλνιηθφ ρξφλν πξνυπεξεζίαο  4 ρξφληα θαη 4 κήλεο, 

 Έρεη απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία σο ηερληθφο ζηελ εηαηξία 

ONE-WAY, σο πλεξγάηεο εγθαηάζηαζεο Γηθηχνπ θαη Ζ/Τ ζην 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε ΣΔΔ,ΣΔΗ θαη 

ΚΔΚ Ζπείξνπ θαη Μεζνινγγίνπ 

 Δθπιεξψλεη κφλν ην Α θξηηήξην (κε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα 

ελαζρφιεζεο σο ηερληθφο ζηελ εηαηξεία One Way) θαη κε κεξηθή 

πξνζθνξά ζε ΑΔΗ θπξίσο σο δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ νπφηε πζηεξεί έλαληη 

ησλ πξνεγνχκελσλ ζπλππνςήθησλ ηνπ, σο πξνο ην εχξνο ηεο θάιπςεο 

ησλ θξηηεξίσλ ηεο πξνθήξπμεο. 

 

7. Έβδνκε αμηνινγηθά ηίζεηαη ε ππνςήθηα Καξάπαπα Διέλε πνπ ππεξηεξεί ησλ 

ππνινίπσλ ππνςεθίσλ, δηφηη: 




