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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 481ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. 
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 Ευάγγελος 
Γιδαράκος, Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ, τακτικά μέλη 
και ο Αναπλ. Καθηγητής Καρυστινός Γεώργιος, αναπληρωματικό 
μέλος.   

ΑΠΟΝΤΕΣ:  Οι κ.κ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας, Αντιπρόεδρος,  Αναπλ. 
Καθηγητής Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης και Καθηγητής 
Διγαλάκης Βασίλης, τακτικά μέλη. 

 
Στην 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 5ο: Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των 
συμμετεχόντων στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 19053/05-11-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου «COMPOSE/Αγροτικές κοινότητες με έργα 
θετικής ενέργειας» (κωδικός MED: 1MED15_2.2_M23_209, Project Nb: 1001)του 
διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg MED 
Cooperation Programme 2014 – 2020» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή 
Θεοχάρη Τσούτσο και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81336 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών το από 17-12-2018 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 
23152/17.12.2018) Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν 
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 19053/05-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΒΧ469Β6Ν-Β12) Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «COMPOSE: Rural 
COMmunities engaged with POSitive Energy» (κωδικός MED: 1MED15_2.2_M23_209, 
Project Nb: 1001) με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης το οποίο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) ΕΤΠΑ και Εθνικούς πόρους 
(κατά 15%) στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
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«Interreg MED Cooperation Programme 2014 – 2020», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον 
Καθηγητή  Τσούτσο Θ. και με κωδικό έργου 81336, για την σύναψη της κάτωθι σύμβασης 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου: 

Απασχόληση ενός (1) ατόμου  πτυχιούχου Μηχανικού ΑΕΙ ή διοικητικών ή οικονομικών 
επιστημών ή λογιστικής ή  κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο 
ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού 
αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, με επιθυμητό μεταπτυχιακό τίτλο σε 
χρηματοοικονομικά, Financial Management ή Διοίκηση επιχειρήσεων, διάρκειας 
απασχόλησης δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης 
ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη 
διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη του έργου ή έως τη λήξη των τυχόν παρατάσεών του 
και  με ποσό αμοιβής δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (15.500€) συμπ/νου ΦΠΑ και όλων 
των νομίμων κρατήσεων  από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Staff-costs» του 
έργου, 

με γνώσεις και εμπειρία όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 19053/05-11-2018 (ΑΔΑ 
6ΝΒΧ469Β6Ν-Β12 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.   

Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων των 
συμμετεχόντων, αποτελούμενης από τον Καθηγητή Τσούτσο Θ., ως Πρόεδρο, τον Καθηγητή 
Ζερβάκη Μιχαήλ και την Επίκουρη Καθηγήτρια Παναγιωτοπούλόυ Παρασκευή, ως μέλη, η 
οποία ορίστηκε στην υπ’ αριθμ. 470/23-10-2018 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης, για να εξετάσει και να αξιολογήσει όλα τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν 
προτάσεις: 

 
Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τέσσερις (4) προτάσεις: 
-  αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20532/2018 
- αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ  20548/2018    
- αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20555/2018 
- αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20727/2018 
 
 
Οι με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 20532/2018, 20548/2018, 20555/2018 και 20727/2018, 

προτάσεις απορρίφθηκαν στο σύνολο τους,  για τους κάτωθι λόγους κι ως εκ τούτου δεν έγιναν 
αποδεκτές, δεν βαθμολογήθηκαν και οι υποψήφιοι/ες δεν κλήθηκαν σε συνέντευξη:  

 
Αρ. Πρωτ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

20532/2018   

Δεν πληροί τα εκ της προσκλήσεως απαιτούμενα προσόντα. Συγκεκριμένα,  σύμφωνα με το 
βιογραφικό σημείωμα και τα δικαιολογητικά που κατέθεσε δεν τεκμηριώνει εργασιακή εμπειρία 
τουλάχιστον ενός έτους στην οικονομική/λογιστική υποστήριξη Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ. 
MED, IEE, FP7, HORIZON 2020). 

20548/2018    

Δεν πληροί τα εκ της προσκλήσεως απαιτούμενα προσόντα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα 
δικαιολογητικά που κατέθεσε δεν είναι Πτυχιούχος Μηχανικός ΑΕΙ ή Πτυχιούχος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης στις διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες ή τη λογιστική, ή κάτοχος ισότιμου ή 
ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ/ΑΤΕΙ. Eίναι απόφοιτος του 
Παντείου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 
Επιπλέον, από τα δικαιολογητικά που κατέθεσε δεν προκύπτει άριστη γνώση αγγλικών. Έχει 
προσκομίσει αντίγραφο πιστοποιητικού «First Certificate in English (FCE)» του Cambridge το οποίο 
αντιστοιχεί σε καλή γνώση Αγγλικής. Επιπλέον, από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν δεν 
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τεκμηριώνεται η εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην οικονομική/λογιστική 
υποστήριξη Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ. MED, IEE, FP7, HORIZON 2020). 

20555/2018 

Δεν πληροί τα εκ της προσκλήσεως απαιτούμενα προσόντα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 
βιογραφικό σημείωμα και τα δικαιολογητικά που κατέθεσε δεν τεκμηριώνεται η απαιτούμενη 
εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην οικονομική/λογιστική υποστήριξη Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων (π.χ. MED, IEE, FP7, HORIZON 2020). 

20727/2018 

Δεν πληροί τα εκ της προσκλήσεως απαιτούμενα προσόντα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 
βιογραφικό σημείωμα και τα δικαιολογητικά που κατέθεσε δεν τεκμηριώνεται η απαιτούμενη 
εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον ενός έτους στην οικονομική/λογιστική υποστήριξη Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων (π.χ. MED, IEE, FP7, HORIZON 2020). 

 

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, εγκρίνει ως έχει το από 17-12-
2018 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23152/17.12.2018) Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των 
προτάσεων που υπεβλήθησαν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 19053/05-11-2018 (ΑΔΑ 
6ΝΒΧ469Β6Ν-Β12)   Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες του έργου με 
τίτλο «COMPOSE: Rural COMmunities engaged with POSitive Energy», με επιστημονικά 
υπεύθυνο τον Καθηγητή Τσούτσο Θ. και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81336 και αποφασίζει 
ομόφωνα την αποδοχή του και κηρύσσει τη θέση ως άγονη, σύμφωνα με τον ακόλουθο 
πίνακα αποκλεισθέντων:  

       
                                     ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΚΕ 
20532/2018 

20548/2018 

20555/2018 
20727/2018 

 
  

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, 
ο Πίνακας καθίσταται οριστικός, 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 
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 481ης Συνεδρίασης 
Χανιά,19 Δεκεμβρίου 2018 

                                                                                                          
 
 
 
 

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

 
 

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης 
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου 

Εκπαίδευσης 
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