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Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο   Κ Ρ Η Τ Η Σ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά 

Τηλ.: 28210 37033-46, 37052-37073 Fax: 28210 37081, 37082 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Χανιά, 03/08/2022 

                                                                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 17140 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 630ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  28 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μμ.  

ΤΟΠΟΣ:                    Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη. 

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

Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ., Καθηγητής Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης, 

Αντιπρόεδρος, Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος, Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ, 

Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά και Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος, 

τακτικά μέλη. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:        Η κα Σταυρούλα Τσακανέλη, υπάλληλος ΙΔΟΧ του Τμήματος Διοικητικών 

Υπηρεσιών της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. 

Πολυτεχνείου Κρήτης. 

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

Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη των 

εργασιών του Σώματος. 

 

 (Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνονται από τα παρόντα μέλη, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες μέλος 
της Επιτροπής φέρει την ιδιότητα του Επιστημονικού Υπευθύνου ή άλλως εμπλεκομένου/ενδιαφερομένου στα αιτήματα, οπότε η έγκριση 

δίδεται κατά πλειοψηφία, πλην του ενδιαφερομένου μέλους) 

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

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16222/27-07-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων για 

την 1η θέση της με αρ. πρωτ. 14016/30-06-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη 

έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (ΑΔΑ:6Ξ1Σ469Β6Ν-ΑΕΞ), στο πλαίσιο 

υλοποίησης αναγκών της -- Δράσης με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, με 

επιστημονικά υπεύθυνη την κα Κρασαδάκη Ευαγγελία, μέλος ΕΔΙΠ ΠΚ και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82572.   

 

Τίθεται υπόψη των μελών το με αρ. πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 16222/27-07-2022 πρακτικό της επιτροπής 

αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14016/30-06-2022 (ΑΔΑ: 
ΨΑΓ8469Β6Ν-ΔΕΑ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης 

έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών της Δράσης με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-

2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα Κρασαδάκη Ευαγγελία, μέλος ΕΔΙΠ ΠΚ και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 

82572.  

Το πρακτικό αξιολόγησης αφορά την ακόλουθη θέση:  

Θέση 1η (αριθμός ατόμων 1): Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός και 

Μηχανικός Η/Υ  ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.  

 

Σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, αποτελούμενης από την ΕΔΙΠ κα 

Κρασαδάκη Ευαγγελία, ως Πρόεδρο, τον Αν. Καθηγητή κ. Τσαφαράκη Στέλιο και τον ΕΔΙΠ κ. Σαμαρά 

Ανδρέα, ως μέλη, συσταθείσας δυνάμει της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13977/30-06-2022 (ΑΔΑ: Ω507469Β6Ν-6Λ7) 

πράξης, στο πλαίσιο της υπό εξέταση πρόσκλησης και θέσης υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθες 

προτάσεις: 
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Αρ. πρωτ. πρότασης Θέση ενδιαφέροντος 

15037/11-07-2022 1 

15038/11-07-2022 1 

15554/18-07-2022 & 15733/20-07-

2022 
1 

 

Για την Θέση Νο 1: 

 Η επιτροπή αξιολόγησε τις συμμετοχές για τη θέση Νο 1 και κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

- Οι με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15037/11-07-2022 & 15038/11-07-2022 προτάσεις δεν πληρούν το σύνολο 

των απαιτουμένων προσόντων της πρόσκλησης, σύμφωνα με τον κατωτέρω αναλυτικά παρατιθέμενο πίνακα κι 

ως εκ τούτου δεν έγιναν αποδεκτές από την επιτροπή αξιολόγησης και δεν βαθμολογήθηκαν περαιτέρω. 

Πίνακας υποψηφίων οι οποίοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης: 

 

 

 

 

 

 

 - Η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15733/20-07-2022 πρόταση πληροί το σύνολο των απαιτουμένων προσόντων 

της πρόσκλησης, κι ως εκ τούτου η επιτροπή προχώρησε σε εξέταση πλήρωσης και βαθμολόγησης των 

συνεκτιμώμενων κριτηρίων που τίθενται σε αυτήν, οπότε και βαθμολογήθηκε ως ακολούθως. Επισημαίνεται ότι 

ο/η υποψήφιος/α με αρ. πρωτ. 15554/18-07-2022 με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ζήτησε να μη ληφθεί 

υπόψη η αρχική υποβολή της πρότασης του/της αλλά να ληφθεί υπόψη η δεύτερη εμπρόθεσμη υποβολή 

πρότασης με αρ. πρωτ. 15733/20-07-2022. 

 

Αναλυτικότερα, ο/η υποψήφιος/α είναι διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και έχει 

υποβάλλει αντίγραφα δύο δημοσιεύσεων σε επιστημονικό περιοδικό και σε πρακτικά συνεδρίων συναφή με το 

αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε ακόμα και αν λάμβανε από την συνέντευξη 

το μέγιστο της βαθμολογίας (20%) δεν συγκεντρώνει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με ποσοστό 50% για να 

κριθεί επιτυχής, όπως ρητά ορίζει η πρόσκληση.  Ως εκ τούτου, η επιτροπή αξιολόγησης αποφάσισε να μην 

καλέσει τον υποψήφιο/α σε συνέντευξη και ομόφωνα τον/την απορρίπτει. Επιπλέον, η επιτροπή ομόφωνα 

κηρύσσει την θέση Νο 1 ως άγονη.  

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, αφού έλαβε υπόψη της: 

Αρ. Πρωτ. 

Πρότασης:  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

(Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός 

Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή κάτοχος ισότιμου ή 

ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας 

διπλώματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης  της 

Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον 

ΔΟΑΤΑΠ)   

 

15037/2022 

ΟΧΙ 

(Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος Μηχανικός & 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε)  

 

Απόρριψη 

15038/2022 

ΟΧΙ  

(Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης)  

 

Απόρριψη  

Αρ. Πρωτ. 

Πρότασης 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1  

(Διπλωματούχος 

Ηλεκτρολόγος ή 

Ηλεκτρονικός 

Μηχανικός και 

Μηχανικός Η/Υ ή 

κάτοχος ισότιμου ή 

ταυτόσημου κατά 

περιεχόμενο 

ειδικότητας 

διπλώματος 

πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης  της 

Ελλάδας ή του 

εξωτερικού 

αναγνωρισμένου από 

τον ΔΟΑΤΑΠ)  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2  

(Μεταπτυχιακό 

δίπλωμα ειδίκευσης 

στην ανάπτυξη 

πληροφοριακών 

συστημάτων ή/και 

ιστοσελίδων ή/και 

online βάσεων 

δεδομένων, από ΑΕΙ 

της Ελλάδας ή του 

εξωτερικού 

αναγνωρισμένου από 

τον ΔΟΑΤΑΠ) 

ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Υ 3  

(Γνώση της 

αγγλικής 

γλώσσας) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 4  

(Εργασιακή εμπειρία 

σε αντικείμενο 

συναφές με την 

ανάπτυξη και 

υποστήριξη 

πληροφοριακών 

συστημάτων ή/και 

συστημάτων 

τηλεκπαίδευσης 

ή/και πλατφορμών 

διαχείρισης 

περιεχομένου και 

διασύνδεσης με 

βάσεις δεδομένων) 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 5 

(Δημοσιευμένο 

έργο σε περιοδικά 

ή/και συνέδρια, 

συναφές με το 

αντικείμενο της 

υπό πλήρωση 

θέσης) 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞ

Η  

 

 

 

Συνολική 

Βαθμολογία/Προ

τεινόμενη 

Κατάταξη 

15733/2022 ΝΑΙ  0 15% 

0% 
(Δεν 

προσκομίστηκαν 
δικαιολογητικά) 

 
 

10% 
(2 

δημοσιεύσεις) 

 
 

max 20% 

 
 

45 % / 
Απόρριψη 
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- Την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14016/30-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΓ8469Β6Ν-ΔΕΑ) πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή προσόντα/κριτήρια για την 1η θέση, 

- Το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16222/27-07-2022 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των 

υποψηφίων και τους περιλαμβανόμενους στο πρακτικό της πίνακες: α) απόρριψης υποψηφίων για τη θέση Νο 1,  

 

Αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει ως έχει το κατατεθέν προς έγκριση πρακτικό αξιολόγησης και τους σε αυτό 

συμπεριλαμβανομένους πίνακες απόρριψης υποψηφίων.  

 

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης αποφασίζει ομόφωνα και κηρύσσει την Θέση Νο 1, 

ως άγονη. 

 

Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 

ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. 

(www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr). 

 

Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τα αποτελέσματα καθίστανται οριστικά, χωρίς 

να απαιτείται η δημοσίευση άλλης απόφασης. 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 630ης Συνεδρίασης 

Χανιά, 03 Αυγούστου 2022   

 

                      

                                                                                    

Ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. 

 

 

 

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου 

Εκπαίδευσης 

 

Η Γραμματέας 

 

 

 

Τσακανέλη Σταυρούλα 

 

http://www.elke.tuc.gr/
http://www.tuc.gr/
ΑΔΑ: 6ΓΗΥ469Β6Ν-116
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