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Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο   Κ Ρ Η Τ Η Σ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά 

Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΧΑΝΙΑ, 31.08.2017 

                                                                                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9639 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 431ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 πμ  

ΤΟΠΟΣ: Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΕΛΚΕ ΠΚ, Κτήριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, 

Κουνουπιδιανά. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.κ. Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης, Αναπληρωτής Πρύτανη και 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών, Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας, 

Αντιπρόεδρος, Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος,  Καθηγητής Μιχαήλ 

Ζερβάκης και ο Αναπλ. Καθηγητής Παπαμιχαήλ Ιωάννης, τακτικά 

μέλη. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  O Αναπλ. Καθηγητής Ουγγρίνης Κων/νος – Αλκέτας, τακτικό μέλος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   Η κα Αργυρώ Βαϊδάκη, Προϊσταμένη Γραμματείας της Επιτροπής 

Ερευνών. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Σώματος. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων των 

ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 7912/07.07.2017 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη σύμβασης εξαρτημένης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την απασχόληση 1 πτυχιούχου ΠΕ 

ΜΠΔ και 1 πτυχιούχου ΠΕ Διοικητικού – ΠΕ Οικονομικού, για τις ανάγκες του έργου 

«Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ για την πλήρη παρακολούθηση των 

προγραμμάτων και ιδιαιτέρως την πλήρη διοικητική υποστήριξη και οικονομική 

διαχείριση των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το HORIZON 2020 και το 

ΕΣΠΑ 2014-2020» με κωδικό έργου 81580 και με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή 

Ν.Νικολαϊδη 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών το από 29.08.2017 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 

9616/30.08.2017) Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν 

στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 7912/07-07-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για 

τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ για την 

πλήρη παρακολούθηση των προγραμμάτων και ιδιαιτέρως την πλήρη διοικητική υποστήριξη 
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και οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το HORIZON 

2020 και το ΕΣΠΑ 2014-2020», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο 

Νικολαΐδη και με κωδικό έργου 81580, για την σύναψη έως δύο συμβάσεων εργασίας 

ορισμένου χρόνου ως ακολούθως: 

Α) Σε έναν Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης, ή 

κάτοχο ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από 

ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχο ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, 

αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 

δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου ή έως 

την λήξη των τυχόν παρατάσεών του, με συνολικό ποσό αμοιβής αυτό που θα καθοριστεί 

βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις 

σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους. 

 

Β) Σε έναν Πτυχιούχο Π.Ε. Διοικητικού – Π.Ε. Οικονομικού ή κάτοχο ισότιμου ή 

ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή 

κάτοχο ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου 

από το ΔΟΑΤΑΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια 

απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν 

παρατάσεών του, με συνολικό ποσό αμοιβής αυτό που θα καθοριστεί βάσει των διατάξεων 

του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με 

αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους. 

 

Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων των 

συμμετεχόντων, αποτελούμενης από τον Καθηγητή Νικόλαο Νικολαΐδη ως Πρόεδρο, τον 

Καθηγητή Κωνσταντίνο Κομνίτσα και την Προϊσταμένη Γραμματείας ΕΛΚΕ κα Αργυρώ 

Βαϊδάκη ως μέλη, η οποία είχε οριστεί στην υπ’ αριθμ. 427/28.06.2017 συνεδρίαση της 

Επιτροπής Ερευνών, για να εξετάσει και να αξιολογήσει όλα τα στοιχεία των υποψηφίων 

που υπέβαλαν προτάσεις, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα:  

Ι. Οκτώ (8) προτάσεις για την Θέση Νο 1, από την κυρία Καλονάκη Ελισάβετ (αρ. πρωτ. 

ΕΛΚΕ 8079/2017), τον κύριο Λειβαδιωτάκη Νικόλαο (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8209/2017), την κυρία 

Θεοδώρα Παππά (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8433/2017), την κυρία Κτιστάκη Ευτέρπη (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 

8464/2017), την κυρία Μπούρα Παρασκευή (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8470/2017), τον κύριο 

Σακελλάρη Αλκαίο (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8544/2017), τον κύριο Παναγιωτάκη Γεώργιο (αρ. πρωτ. 

ΕΛΚΕ 8629/2017) και τον κύριο Κουλουμπή Βίκτωρα (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9020/2017). 

ΙΙ. Οκτώ προτάσεις για την Θέση Νο 2, από την κυρία Αληζιώτη Βιργινία (αρ. πρωτ. 

ΕΛΚΕ 8217/2017), τον κύριο Θωμάκη Ζαφείριο (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8324/2017), την κυρία 

Αναστασία Κλεοπάτρα Χαντζή (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8403/2017), την κυρία Περακάκη Μαρία (αρ. 

πρωτ. ΕΛΚΕ 8461/2017), την κυρία Σαρρή Σταυρούλα (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8467/2017), την 
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κυρία  Μπούρα Παρασκευή (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8470/2017), την κυρία Λίτου Αικατερίνη (αρ. 

πρωτ. ΕΛΚΕ 8569/2017) και την κυρία Πισκοπάκη Αργυρώ (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8578/2017). 

Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, από τις υποβληθείσες 

προτάσεις για την θέση 1, τα απαιτούμενα προσόντα δεν πληρούσαν οι προτάσεις που 

αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα για τους εκεί αναγραφόμενους λόγους κι ως εκ 

τούτου δεν έγιναν αποδεκτές.  

Συγκεκριμένα : 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΠΔ 

Δεν έχει εμπειρία σε εργασίες οικονομικής διαχείρισης και παρακολούθησης 
έργων ευρωπαϊκών ή έργων ΕΣΠΑ συναφείς με το αντικείμενο της υπό πλήρωση 
θέσης (απαιτούμενο προσόν). (Έχει εργασιακή εμπειρία σε εκπαίδευση-
διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων, συμμετοχή σε πρόγραμμα ανάπτυξης 
ψηφιακών μαθημάτων και συμμετοχή στο παραδοτέο 5.2 "Τεχνική και 
κοινωνικοοικονομική μελέτη της βιωσιμότητας της τεχνολογίας παραγωγής 
βιομάζας μικροφυκών και προϊόντων αυτών") 

ΠΑΠΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΔ 

Δεν έχει εμπειρία σε εργασίες οικονομικής διαχείρισης και παρακολούθησης 
έργων ευρωπαϊκών ή έργων ΕΣΠΑ συναφείς με το αντικείμενο της υπό πλήρωση 
θέσης (απαιτούμενο προσόν).  Έχει καταθέσει βεβαίωση εργοδότη με 
αντικείμενο έργου την συνεισφορά σε ερευνητικές δραστηριότητες πακέτων 
εργασίας συγκεκριμένων έργων. 

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΔ 

Δεν έχει εμπειρία σε εργασίες οικονομικής διαχείρισης και παρακολούθησης 
έργων ευρωπαϊκών ή έργων ΕΣΠΑ συναφείς με το αντικείμενο της υπό πλήρωση 
θέσης (απαιτούμενο προσόν). Η εργασιακή εμπειρία που διαθέτει αφορά σε 
καλοκαιρινή πρακτική άσκηση της σχολής ΜΠΔ ΠΚ με αντικείμενο εργασίας την 
εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών σε βιομηχανικό και οικιακό επίπεδο. 

ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΔ 

Δεν έχει εμπειρία σε εργασίες οικονομικής διαχείρισης και παρακολούθησης 
έργων ευρωπαϊκών ή έργων ΕΣΠΑ συναφείς με το αντικείμενο της υπό πλήρωση 
θέσης (απαιτούμενο προσόν). Η εμπειρία της αφορά σε συνεργασία της ως 
επιστημονική συνεργάτης του πρώην βουλευτή κ.Βιρβιδάκη Κυριάκου. 

ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΠΔ 

Δεν έχει εμπειρία σε εργασίες οικονομικής διαχείρισης και παρακολούθησης 
έργων ευρωπαϊκών ή έργων ΕΣΠΑ συναφείς με το αντικείμενο της υπό πλήρωση 
θέσης (απαιτούμενο προσόν). Η εργασιακή της εμπειρία περιορίζεται στην 
σύναψη σύμβασης πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των σπουδών της . 

 

 Σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 7912/07.07.2017 Πρόσκλησης 

Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης κάλεσε όλους τους υποψηφίους που πληρούσαν 

τα τυπικά προσόντα της Πρόσκλησης, σε συνέντευξη την Παρασκευή 25/08/2017 σε 

συνέντευξη, στέλνοντας το παρακάτω μήνυμα, 

«Προς τον κ…………………. ή την κα …………………………………. 

 Σας γνωρίζουμε ότι η  Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων στην 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.7912/07.07.2017, στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου  «Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ για την πλήρη παρακολούθηση 
των προγραμμάτων και ιδιαιτέρως την πλήρη διοικητική υποστήριξη και οικονομική 
διαχείριση των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το HORIZON 2020 και το 
ΕΣΠΑ 2014-2020», σας καλεί σε συνέντευξη την Τρίτη 29/08/2017 και ώρα ……….. πμ στα 
Γραφεία της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, προκειμένου να συνεκτιμήσει την 
επιστημονική σας κατάρτιση και την εργασιακή σας εμπειρία. 
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Με εκτίμηση 
Γραφείο Διοικητικών Συναλλαγών 
ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης» 

σε όλους τους υποψήφιους που πληρούσαν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα.  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΘΕΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

1 ΑΛΗΖΙΩΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 9.30πμ 
Νο 2 (ΠΕ 

Διοικητικού/Οικονομικού) 

2 ΘΩΜΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 9.45πμ 
Νο 2 (ΠΕ 

Διοικητικού/Οικονομικού) 

3 ΚΑΛΟΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 10.00πμ Νο 1 (ΜΠΔ) 

4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.15πμ Νο 1 (ΜΠΔ) 

5 ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 10.30πμ 
Νο 2 (ΠΕ 

Διοικητικού/Οικονομικού) 

6 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΒΙΚΤΩΡ 

12.00πμ (Η συνέντευξη 
πραγματοποιήθηκε μέσω 
τηλεδιάσκεψης – με την 

χρήση Skype, λόγω 
διαμονής του υποψηφίου 

στο εξωτερικό) 

Νο 1 (ΜΠΔ) 

 

Η βαθμολογία των προτάσεων που πληρούσαν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ανά 

κριτήριο, συμπεριλαμβανομένης και της βαθμολογίας της συνέντευξης, για την θέση 1, 

παρουσιάζονται  στον κατωτέρω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΜΟΡΙΑ 
ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ή ΕΣΠΑ 

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΚΑΛΗ 
ΓΝΩΣΣ

Η 
ΑΓΓΛΙΚ

ΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤ
ΥΧΙΑΚΟ 

ΣΥΝΕ
ΝΤΕΥ

ΞΗ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΚΑΛΟΝΑΚΗ 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΜΠΔ 7,34 18,35 40 10 15 10 93,35 

ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 
ΒΙΚΤΩΡ 

ΜΠΔ 7,97 19,93 39 10 15 7 90,93 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΔ 7,2 18,00 8 10 15 6 57,00 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα αυτόν, η Επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων 

αποφάσισε ομόφωνα την επιλογή της κυρίας Ελισάβετ Καλονάκη για την θέση 1, για το 

λόγο ότι η πρότασή της πληροί στο σύνολό της αρτιότερα τα προσόντα που 

προσδιορίστηκαν στην 7912/07.07.2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

θέση αυτή (Νο 1).  
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Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, από τις υποβληθείσες 

προτάσεις για την θέση 2, τα απαιτούμενα προσόντα δεν πληρούσαν οι Προτάσεις που 

αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα για τους εκεί αναγραφόμενους λόγους κι ως εκ 

τούτου δεν έγιναν αποδεκτές.  

Συγκεκριμένα : 

ΟΝΟΜΑΤΕΠ
ΩΝΥΜΟ 

ΠΤΥΧΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΧΑΝΤΖΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΚΛΕΟ 

BACHELOR OF 
SCIENCE IN 
CORPORATE 
COMMUNICATIONS 
- ITHACA COLLEGE 
NEW YORK - USA 

1.Το πτυχίο δεν είναι συναφές με το πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Διοικητικών 
Επιστημών ή Οικονομικών Επιστημών. Σημειώνεται ότι η πράξη  από το ΔΟΑΤΑΠ 
που έχει καταθέσει αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος είναι δυνατόν να 
αναγνωριστεί ως πτυχίο αντίστοιχο προς τα χορηγούμενα από το Τμήμα 
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ εφόσον η κάτοχος 
εξεταστεί σε συγκεκριμένα μαθήματα. Σχετικό έγγραφο δεν έχει κατατεθεί.  
2.Δεν αποδεικνύεται εμπειρία στην διοικητική υποστήριξη έργων ή σε εργασίες 
διοικητικής φύσεως, συναφείς με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης 
(απαιτούμενα προσόντα). 

ΛΙΤΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Δεν έχει πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (απαιτούμενο προσόν). 

ΜΠΟΥΡΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΜΠΔ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ 

1.Δεν έχει πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (απαιτούμενο προσόν)   
2. Η εργασιακή εμπειρία που διαθέτει δεν αφορά στην διοικητική υποστήριξη 
έργων ή σε εργασίες διοικητικής φύσεως, συναφείς με το αντικείμενο της υπό 
πλήρωση θέσης στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα (Η εμπειρία της αφορά σε 
συνεργασία με τον πρώην βουλευτή κ. Βιρβιδάκη Κυριάκο). 

ΠΙΣΚΟΠΑΚΗ 
ΑΡΓΥΡΩ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 
ΟΠΑ 

Δεν διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (απαιτούμενο προσόν). 

ΣΑΡΡΗ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 

Δεν έχει καταθέσει επίσημη βεβαίωση  εργοδότη ή τις οικείες συμβάσεις ώστε να 
πιστοποιείται η εργασιακή εμπειρία.  

 

Η βαθμολογία των προτάσεων που πληρούσαν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ανά 

κριτήριο, συμπεριλαμβανομένης και της βαθμολογίας της συνέντευξης, για την θέση 2, 

παρουσιάζονται  στον κατωτέρω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑΤΕ
ΠΩΝΥΜΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΜΟΡΙΑ 
ΠΤΥΧΙΟΥ 

Εμπειρία στην 
διοικ/κή 

υποστήριξη έργων 
ή σε εργασίες 

διοικ/κής φύσεως, 
συναφείς με το 
αντικείμενο της  

θέσης στον 
δημόσιο ή τον 
ιδιωτικό τομέα  

ΜΕΤΑΠΤ
ΥΧΙΑΚΟ 

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΗ 

ΓΝΩΣΗ 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕ
ΥΞΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΘΩΜΑΚΗΣ 
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 

7,2 18,00 40 15 10 10 93,00 

ΠΕΡΑΚΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑ 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ - ΟΠΑ 

7,48 18,70 40 15 10 8 90,70 

ΑΔΑ: 7ΚΩΟ469Β6Ν-ΧΤΓ



6 
 

ΑΛΗΖΙΩΤΗ 
ΒΙΡΓΙΝΙΑ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- 
BACHELOR OF 
SCIENCE 
MAJOR:ECONOMIC
S - NEW YORK 
UNIVERSITY  

5,69 14,23 40 15 10 7 86,23 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό, η Επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων αποφάσισε 

ομόφωνα την επιλογή του κυρίου Θωμάκη Ζαφειρίου για την θέση 2, για το λόγο ότι η 

Πρότασή του πληροί στο σύνολό της αρτιότερα τα προσόντα που προσδιορίστηκαν στην 

7912/07-07-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την θέση αυτή (Νο 2).  

Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει ως έχει το 

από 29.08.2017 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9616/30.08.2017) Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

των προτάσεων που υπεβλήθησαν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 7912/07-07-2017 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Υποστήριξη 

λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ για την πλήρη παρακολούθηση των προγραμμάτων 

και ιδιαιτέρως την πλήρη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση των 

προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το HORIZON 2020 και το ΕΣΠΑ 2014-2020», 

με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Νικολαΐδη και με κωδικό έργου 81580, 

και τους κατατάσσει ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

Θέση 1 

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ΚΑΛΟΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 93,35 

2 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΒΙΚΤΩΡ 90,93 

    3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 57,00 

 

Θέση 2 

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

  1 ΘΩΜΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 93,00 

  2 ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 91,70 

     3 ΑΛΗΖΙΩΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 86,23 

 

 Τέλος αποφασίζει ομόφωνα την σύναψη των κάτωθι συμβάσεων εξαρτημένης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: 

1) Με την κυρία Ελισάβετ Καλονάκη, με διάρκεια απασχόλησης από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του, με ποσό 

αμοιβής το προβλεπόμενο βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ 

ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το αντικείμενο εργασιών του 

εργαζομένου αφορά σε εργασίες διαχείρισης των εκτελούμενων έργων που διαχειρίζεται  ο 

Ειδικός Λογαριασμός του Πολυτεχνείου Κρήτης και χρηματοδοτούνται από το HORIZON 

2020, το ΕΣΠΑ 2014-2020 και λοιπούς φορείς. 
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2) Με τον κύριο Ζαφείριο Θωμάκη, με διάρκεια απασχόλησης από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του, με ποσό 

αμοιβής το προβλεπόμενο βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ 

ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το αντικείμενο του εργαζομένου 

αφορά στην διοικητική υποστήριξη των εκτελούμενων έργων που διαχειρίζεται  ο Ειδικός 

Λογαριασμός του Πολυτεχνείου Κρήτης και χρηματοδοτούνται από το HORIZON 2020, το 

ΕΣΠΑ 2014-2020 και λοιπούς φορείς. 

Η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την 

υπογραφή των ως άνω συμβάσεων. 

 

Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας 5 ημερών από την 

ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του 

Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 431ης Συνεδρίασης 
Χανιά, 31 Αυγούστου 2017 

 
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη και  

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

 

Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης 

Η Γραμματέας 

 

 

 

Αργυρώ Βαϊδάκη 
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