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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΧΑΝΙΑ, 06.03.2019 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5938 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 493ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:      5 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00πμ 
ΤΟΠΟΣ:                  Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΕΛΚΕ ΠΚ, Κτήριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, 

Κουνουπιδιανά. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:           Οι κ.κ. Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ., Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Κομνίτσας, Αντιπρόεδρος,  Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος, 
Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης, Αναπλ. 
Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ τακτικά μέλη και ο Αναπλ. 
Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός, αναπληρωματικό μέλος. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:              Ο κ. Καθηγητής Διγαλάκης Βασίλης, τακτικό μέλος. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κα Αργυρώ Βαϊδάκη, Προϊσταμένη Μονάδας Οικονομικής 
και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, κήρυξε 
την έναρξη των εργασιών του Σώματος. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των 
συμμετεχόντων στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 3157/05-02-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 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 Επιστημονικά 
Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ζερβάκη Μιχαήλ και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 52019 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών το από 04.03.2019 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 
5749/05.03.2019) Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν 
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 3157/05-02-2019 (ΑΔΑ:ΩΜΗ7469Β6Ν-2ΔΑ) Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Εθνικών 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 2019)», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον 
Καθηγητή  Ζερβάκη Μιχαήλ και με κωδικό έργου 52019, για την σύναψη της κάτωθι σύμβασης 
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: 
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Ενός (1) ατόμου  Πτυχιούχου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Π.Ε. Μηχανικών ή 
κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου 
από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κατόχου ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, διάρκειας απασχόλησης από την 
υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη 
του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του και με αποδοχές 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, όπως 
αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ), 
 

με γνώσεις και εμπειρία όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 3157/05-02-2019 
(ΑΔΑ:ΩΜΗ7469Β6Ν-2ΔΑ ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.   

Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων των 
συμμετεχόντων, αποτελούμενης από τον Καθηγητή Ζερβάκη Μιχαήλ, ως Πρόεδρο, τον Αναπλ. 
Καθηγητή Λαγουδάκη Μιχαήλ και τον Αναπλ. Καθηγητή Ουγγρίνη Κωνσταντίνο-Αλκέτα, ως 
μέλη, η οποία ορίστηκε στην υπ’ αριθμ. 489/05-02-2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης, για να εξετάσει και να αξιολογήσει όλα τα στοιχεία των υποψηφίων που 
υπέβαλαν προτάσεις: 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οκτώ (8) προτάσεις: 
- αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3756/2019 
- αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4445/2019 
- αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4627/2019     
 - αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4672/2019 
- αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ  4750/2019 
- αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4777/2019 
- αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4950/2019 
- αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4955/2019 
 

Σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 3157/05-02-2019 (ΑΔΑ:ΩΜΗ7469Β6Ν-2ΔΑ) 
Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης κάλεσε την υποψήφια που πληρούσε 
το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων της Πρόσκλησης, με την υπ’ αριθ. πρωτ. πρόταση 
3756/2019 σε προφορική συνέντευξη την Παρασκευή 1/3/2019 και ώρα 10.30 πμ. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων προτείνει ομόφωνα την ανάθεση του 
αντικειμένου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 3157/05-02-2019 
(ΑΔΑ:ΩΜΗ7469Β6Ν-2ΔΑ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 
3756/2019 πρόταση, για τον λόγο ότι πληροί στο σύνολό της τα προσόντα  που 
προσδιορίστηκαν στην ως άνω πρόσκληση. Οι προτάσεις με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4445/2019,  
4627/2019,  4672/2019,  4750/2019, 4777/2019, 4950/2019 και 4955/2019 απορρίφθηκαν, για 
τους κάτωθι λόγους κι ως εκ τούτου δεν έγιναν αποδεκτές και δεν βαθμολογήθηκαν:  

 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

4445/2019          

 Έχει προσκομίσει βεβαίωση εργοδότη (εταιρεία ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ) που αναφέρεται ότι 
εργάσθηκε ως βοηθός λογιστή συνοδευόμενη από βεβαίωση ΕΦΚΑ. Δεν προκύπτει εμπειρία 
σε διοικητική υποστήριξη έργων ή σε εργασίες διοικητικής / γραμματειακής φύσεως 
συναφείς με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης σύμφωνα με την πρόσκληση. Επίσης έχει 
προσκομίσει σύμβαση έργου με τον ΕΛΚΕ ΠΚ για διδασκαλία μαθημάτων. 

4627/2019 Έχει προσκομίσει βεβαίωση εργοδότη (εταιρεία JR TECHNOLOGIES) για διάστημα 
απασχόλησής του 9,5 μηνών (8/1/18‐16/10/18) μικρότερο από το απαιτούμενο της 
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πρόσκλησης το οποίο δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα. 
Επίσης έχει προσκομίσει βεβαίωση ΕΦΚΑ ότι εργάστηκε στην εταιρεία UNIFY ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ η οποία δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη ή σχετική / ές 
σύμβαση /σεις από όπου να προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία που απαιτείται στο πλαίσια 
της πρόσκλησης. 

4672/2019 Δεν έχει προσκομίσει βεβαίωση του οικείου εργοδότη ή σχετική / ές σύμβαση /σεις από όπου 
να προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία που απαιτείται στα πλαίσια της πρόσκλησης. 

4750/2019 Δεν έχει προσκομίσει αποδεικτικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, απαιτούμενο 
προσόν της πρόσκλησης. 

4777/2019 

Έλαβε πτυχίο την 29/11/2018 και ως εκ τούτου δεν πληροί το απαιτούμενο κριτήριο ως προς 
την εμπειρία ενός έτους στην διοικητική υποστήριξη έργων ή σε εργασίες διοικητικής / 
γραμματειακής φύσεως συναφείς με το αντικείμενο της θέσης η οποία λαμβάνεται υπόψη 
όταν η απασχόληση έχει αποκτηθεί δυνάμει σύμβασης μετά την απόκτηση του βασικού 
τίτλου σπουδών. Η βεβαίωση που προσκόμισε αναφέρεται σε πρακτική άσκηση στα πλαίσια 
του προπτυχιακού του διπλώματος για διάστημα από 2/1/2018 έως 28/11/2018. 

4950/2019 Δεν έχει προσκομίσει βεβαίωση του οικείου εργοδότη ή σχετική / ές σύμβαση /σεις από 
όπου να προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία που απαιτείται στο πλαίσια της πρόσκλησης. 

4955/2019 

Δεν έχει προσκομίσει βεβαίωση εργοδότη ή σχετική/ές σύμβαση/σεις από όπου να 
προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία που απαιτείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. Επίσης η γνώση Αγγλικών είναι 
επιπέδου Γ1/C1 ενώ η πρόσκληση απαιτεί επιπέδου Γ2/C2. 

 
Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα, ως εξής: 
 
 

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, εγκρίνει ως έχει το από 
04.03.2019 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5749/05.03.2019) Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των 
προτάσεων που υπεβλήθησαν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 3157/05-02-2019 
(ΑΔΑ:ΩΜΗ7469Β6Ν-2ΔΑ)   Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες του 
έργου με τίτλο «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 2019)», 
με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Ζερβάκη Μιχαήλ και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 52019 
και αποφασίζει ομόφωνα την αποδοχή του σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας 
επιλεγέντων, β) Πίνακας αποκλεισθέντων, ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ  
 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΚΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 3756/2019 92,48% 
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                                     ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΚΕ 

4445/2019     

4627/2019 
4672/2019 

4750/2019 

4777/2019 

4950/2019 

4955/2019 
 

 
Αποφασίζει ομόφωνα την σύναψη της κάτωθι σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ως 

ακολούθως: 
 
Με την επιλεγείσα που υπέβαλε την υπ’ αριθμόν 3756/2019 πρόταση, με διάρκεια 

απασχόλησης από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019 με δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών 
του, με αποδοχές 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, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).  

 
Το αντικείμενο της θέσης αφορά την 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 οποία συμπεριλαμβάνει 
ενδεικτικά τις παρακάτω δραστηριότητες: 

• Γραμματειακή/Διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ε.Λ.Κ.Ε., του Προέδρου και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης. 
• Συγκέντρωση θεμάτων γενικής φύσεως από μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης και 
συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για επίλυσή τους. 
• Υποβοήθηση στην σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και έκδοση αποσπασμάτων αυτών. 
• Σύνταξη διοικητικών εγγράφων και υποστήριξη διενέργειας διοικητικών πράξεων. 
• Αναρτήσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται. 
   

 Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον 
Πρόεδρο για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου πλήρους απασχόλησης. 

 
Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών 

από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ 
και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, 
οι Πίνακες Επιλεγέντων καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. 

Οι υποψήφιοι/ες έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του 
Ε.Λ.Κ.Ε. αντίγραφο του ως άνω αναφερομένου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης 
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προτάσεων μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, αποκλειστικώς 
καθ' όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης της ως άνω ένστασης.  

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 493ης Συνεδρίασης 
Χανιά,06 Μαρτίου 2019 

                                                                                                          
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. 

 
 

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης 
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου 

Εκπαίδευσης 
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