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

                     Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας    

                      ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

      Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά 

                   Τηλ.: 28210 37040 Fax: 28210 37081, 37082 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΧΑΝΙΑ, 20.11.2019 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 24748 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 543ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:15 π.μ. 
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 Ευριπίδης 

Πετράκης, Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος, τακτικά 

μέλη και ο Καθηγητής Ιωάννης Γεντεκάκης, αναπληρωματικό μέλος.   

ΑΠΟΝΤΕΣ:  Οι κ.κ. Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος, Αναπλ. Καθηγητής 

Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης, Αντιπρόεδρος και Αναπλ. 

Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ, 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 3ο: Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των 

συμμετεχόντων στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 21655/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου «Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη των 

υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότερης 

λειτουργίας του Ιδρύματος και την επίτευξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων 

του», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Καλλίθρακα Κόντο Νικόλαο και με 

κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82083 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών το από 18.11.2019 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 

24582/18.11.2019) Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν 

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 21655/02-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΡΝ6469Β6Ν-6Μ7) Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης των αναγκών του έργου 

με τίτλο «Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη των υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την 

ενδυνάμωση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Ιδρύματος και την επίτευξη των 

ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή  

Καλλίθρακα-Κόντο Νικόλαο και με Κωδικό Έργου 82083, ως ακολούθως: 
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Ενός (1) ατόμου  Πτυχιούχου/Διπλωματούχου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κατόχου ισότιμου 

ή ταυτόσημου τίτλου σπουδών από σχολή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον 

ΔΟΑΤΑΠ, διάρκειας απασχόλησης δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με 

δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης αυτής, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και 

οικονομικού αντικειμένου, έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του 

(η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του ΕΥ και σχετική απόφαση της Επιτροπής 

Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος 

της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 

έργου), 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 οικεία (με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21655/02-10-2019 ΑΔΑ:ΩΡΝ6469Β6Ν-6Μ7) 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.   

 

Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, αποτελούμενης από τον 

Καθηγητή Καλλίθρακα - Κόντο Νικόλαο, ως Πρόεδρο, την κα Παντελάκη Δέσποινα και την κα 

Μαλανδράκη Στέλλα (σε αναπλήρωση του 3ου κατά σειρά τακτικού μέλους της Επιτροπής) ως 

μέλη, η οποία ορίστηκε στην υπ’ αριθμ. 515/30-05-2019 (ΑΔΑ: Ω44Θ469Β6Ν-78Λ) 

συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα δεκαεννέα 

( 19 ) προτάσεις, οι οποίες έλαβαν τους ακόλουθους αριθμούς πρωτοκόλλου, κατά την 

σειρά υποβολής τους: 

1. αρ. πρωτ. 21916/07-10-2019 
2. αρ. πρωτ. 22024/08-10-2019 

3. αρ. πρωτ. 22087/09-10-2019 

4. αρ. πρωτ. 22176/10-10-2019 

5. αρ. πρωτ. 22280/11-10-2019 

6. αρ. πρωτ. 22324/14-10-2019 

7. αρ. πρωτ. 22341/14-10-2019 

8. αρ. πρωτ. 22395/15-10-2019 

9. αρ. πρωτ. 22527/16-10-2019 

10. αρ. πρωτ. 22554/16-10-2019 

11. αρ. πρωτ. 22612/17-10-2019 

12. αρ. πρωτ. 22627/17-10-2019 

13. αρ. πρωτ. 22677/18-10-2019 

14. αρ. πρωτ. 22682/18-10-2019 

15. αρ. πρωτ. 22716/18-10-2019 

16. αρ. πρωτ. 22728/18-10-2019 

17. αρ. πρωτ. 22766/21-10-2019 

18. αρ. πρωτ. 22855/22-10-2019 

19. αρ. πρωτ. 22968/23-10-2019 

Εκ των ως άνω, οι προτάσεις με αρ. πρωτ. 21916/2019,  22324/2019,  22612/2019, 

22682/2019,  22728/2019, 22855/2019 και 22968/2019 απορρίφθηκαν, για τους κάτωθι 

αναγραφόμενους λόγους κι ως εκ τούτου δεν έγιναν αποδεκτές και δεν βαθμολογήθηκαν, ενώ 

ο υποψήφιος της με αρ. πρωτ. 22395/2019 πρότασης, απέστειλε επιστολή παραίτησης από 

τη διαδικασία αξιολόγησης, αποσύροντας την σχετική πρότασή του (αρ. πρωτ. επιστολής 

23631/07-11-2019):  
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ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

21916/2019   
Μη πλήρωση απαιτουμένων προσόντων: Κατάθεση μη επικυρωμένων 
αντιγράφων πτυχίου  Αγγλικής γλώσσας και γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

22324/2019 Μη πλήρωση απαιτουμένων προσόντων: Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. 

22612/2019   
Μη πλήρωση απαιτουμένων προσόντων: Μη υποβολή εγγράφου που να 
πιστοποιεί βαθμό πτυχίου. 

22682/2019   
Μη πλήρωση απαιτουμένων προσόντων: Κατάθεση μη επικυρωμένων 
αντιγράφων πτυχίου  Αγγλικής γλώσσας και γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

22728/2019    
Μη πλήρωση απαιτουμένων προσόντων: Κατάθεση μη επικυρωμένων 
αντιγράφων πτυχίου  Αγγλικής γλώσσας και γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

22855/2019   
Μη πλήρωση απαιτουμένων προσόντων: Κατάθεση μη επικυρωμένου 
αντιγράφων πτυχίου γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

22968/2019 

Μη πλήρωση απαιτουμένων προσόντων: Κατάθεση μη επικυρωμένων 
αντιγράφων πτυχίου  Αγγλικής γλώσσας και γνώσης χειρισμού Η/Υ. 
Επίσης, δεν έχει κατατεθεί η Πρόταση που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 
της Πρόσκλησης. 

 

Η Επιτροπή προχώρησε σε αξιολόγηση των λοιπών υποψηφίων, οι οποίοι πληρούσαν 

τα εκ της προσκλήσεως απαιτούμενα προσόντα και κατόπιν ενημέρωσης του Τμήματος 

Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΚ, κάλεσε κατ’ 

αλφαβητική σειρά τους ως άνω υποψηφίους σε προφορική συνέντευξη, η οποία έλαβε χώρα 

την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019, στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, κατά τις ακόλουθες, 

σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων ώρες: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1- 22176/10-10-2019 09.00 

2- 22341/14-10-2019 09.10 

3- 22024/08-10-2019 09.20 

4- 22716/18-10-2019 09.30 

5- 22280/11-10-2019 09.40 

6- 22627/17-10-2019 09.50 

7- 22677/18-10-2019 10.00 

8- 22554/16-10-2019 10.10 

9- 22087/09-10-2019 10.20 

10- 22766/21-10-2019 10.30 

11- 22527/16-10-2019 10.40 

 

Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. Πρότασης 22176/2019, με 

την με αρ. πρωτ. 24103/13-11-2019 επιστολή του, ενημέρωσε το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, 

Υπηρεσιών και Μισθώσεων ότι δεν επιθυμεί να παρευρεθεί στη συνέντευξη κι ως εκ τούτου 

δεν παρευρέθηκε στη διαδικασία της συνέντευξης και συνεπώς δε βαθμολογήθηκε περαιτέρω. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων συνεδρίασε εκ νέου και συνέταξε τους 

κάτωθι Πίνακες α) Κατάταξης/Βαθμολόγησης και β) Αποτίμησης της υποψηφιότητας των 

υποψηφίων μέσα από τη διαδικασία  των συνεντεύξεων, προτείνοντας  ομόφωνα, για τους στο 

Πρακτικό της λεπτομερώς αναφερόμενους λόγους, την ανάθεση του αντικειμένου που 

αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 21655/02-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΡΝ6469Β6Ν-6Μ7) 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον υποψήφιο με αρ. πρωτ. πρότασης 22677/18-

10-2019, για τον λόγο ότι πληροί στο σύνολό της αρτιότερα τα προσόντα που 

προσδιορίστηκαν στην ως άνω πρόσκληση.   
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α) Πίνακας Κατάταξης/Βαθμολόγησης 

 

β) Πίνακας συνολικής αποτίμησης της υποψηφιότητας των υποψηφίων 

Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 

Πρότασης 

Υποψηφίου 

 

Συνολική αποτίμηση της υποψηφιότητας μέσα από διαδικασία 

συνέντευξης 

22341/14-10-2019 Ο υποψήφιος υποστήριξε εξαιρετικά τα προσόντα που κατέχει για την προς 

κάλυψη θέση εργασίας αναφορικά με την επιστημονική του κατάρτιση, παρά τη 

σχετικά περιορισμένη εργασιακή εμπειρία που παρουσιάζει μετά τη λήψη του 

πτυχίου του. (28) 

22024/08-10-2019 Ο υποψήφιος υποστήριξε εξαιρετικά τα προσόντα που κατέχει για την προς 

κάλυψη θέση εργασίας αναφορικά με την επιστημονική του κατάρτιση, παρά τη 

σχετικά περιορισμένη εργασιακή εμπειρία που παρουσιάζει μετά τη λήψη του 

πτυχίου του. (28) 

22716/18-10-2019 Ο υποψήφιος υποστήριξε εξαιρετικά τα προσόντα που κατέχει για την προς 

κάλυψη θέση εργασίας αναφορικά με την επιστημονική του κατάρτιση και την 

εργασιακή του εμπειρία χωρίς όμως να διαθέτει στον απαιτούμενο βαθμό τις 

εξειδικευμένες γνώσεις της θέσης. (28) 

22280/11-10-2019 Ο υποψήφιος υποστήριξε εξαιρετικά τα προσόντα που κατέχει για την προς 

κάλυψη θέση εργασίας παρά τη σχετικά περιορισμένη εργασιακή εμπειρία που 

παρουσιάζει μετά τη λήψη του πτυχίου του, ενώ δε διαθέτει στον απαιτούμενο 

βαθμό τις εξειδικευμένες γνώσεις της θέσης.(26) 

22627/17-10-2019 Ο υποψήφιος υποστήριξε εξαιρετικά τα προσόντα που κατέχει αναφορικά με την 

επιστημονική του κατάρτιση και την εργασιακή του εμπειρία και  διαθέτει τις 

απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και την απαιτούμενη εργασιακή 

εμπειρία για την προς κάλυψη θέση εργασίας. (30) 

22677/18-10-2019 Ο υποψήφιος υποστήριξε εξαιρετικά τα προσόντα που κατέχει για την προς 

κάλυψη θέση εργασίας αναφορικά με την επιστημονική του κατάρτιση, παρά τη 

σχετικά περιορισμένη εργασιακή εμπειρία που παρουσιάζει μετά τη λήψη του 

πτυχίου του. (28) 

22554/16-10-2019 Ο υποψήφιος υποστήριξε εξαιρετικά τα προσόντα που κατέχει για την προς 

κάλυψη θέση εργασίας χωρίς όμως να διαθέτει στον απαιτούμενο βαθμό τις 

εξειδικευμένες γνώσεις της θέσης. (28) 
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22341/14-10-2019 17,675 5 30 28 8η  / 80,675 

22024/08-10-2019 17,875 5 30 28 7η  / 80,875 

22716/18-10-2019 17,125 15 30 28 6η  / 90,125 

22280/11-10-2019 17,5 5 30 26 10η  / 78,500 

22627/17-10-2019 18,85 15 30 30 2η  / 93,850 

22677/18-10-2019 21,8 15 30 28 1η / 94,800 

22554/16-10-2019 18,1 15 30 28 4η / 91,100 

22087/09-10-2019 14,15 5 30 30 9η / 79,150 

22766/21-10-2019 17,75 15 30 28 5η / 90,750 

22527/16-10-2019 20,1 15 30 28 3η / 93,100 
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22087/09-10-2019 Ο υποψήφιος υποστήριξε εξαιρετικά τα προσόντα που κατέχει αναφορικά με την 

επιστημονική του κατάρτιση και την εργασιακή του εμπειρία και διαθέτει τις 

απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και την απαιτούμενη εργασιακή 

εμπειρία για την προς κάλυψη θέση εργασίας. (30) 

22766/21-10-2019 Ο υποψήφιος υποστήριξε εξαιρετικά τα προσόντα που κατέχει για την προς 

κάλυψη θέση εργασίας αναφορικά με την επιστημονική του κατάρτιση, παρά τη 

σχετικά περιορισμένη εργασιακή εμπειρία που παρουσιάζει μετά τη λήψη του 

πτυχίου του. (28) 

22527/16-10-2019 Ο υποψήφιος υποστήριξε εξαιρετικά τα προσόντα που κατέχει για την προς 

κάλυψη θέση εργασίας αναφορικά με την επιστημονική του κατάρτιση, παρά τη 

σχετικά περιορισμένη εργασιακή εμπειρία που παρουσιάζει, μετά τη λήψη του 

πτυχίου του. (28) 

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, αποφασίζει ομόφωνα και 

εγκρίνει ως έχει το από 18.11.2019 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24582/18.11.2019) Πρακτικό της 

Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 

21655/02-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΡΝ6469Β6Ν-6Μ7) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις 

ανάγκες του έργου με τίτλο «Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη των υπηρεσιών του 

Πολυτεχνείου Κρήτης, για την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του 

Ιδρύματος και την επίτευξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του», με επιστημονικά 

υπεύθυνο τον Καθηγητή Καλλίθρακα Κόντο Νικόλαο και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82083 και 

συντάσσει τους σκόλουθους Πίνακες, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της Επιτροπής ως 

εξής: α) Πίνακας επιλεγέντος υποψηφίου, β) Πίνακας Επιλαχόντων, γ) Πίνακας 

αποκλεισθέντων υποψηφίων. 

α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΚΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 22677/18-10-2019 94,8 % 

 

 

 β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (σύμφωνα με την σειρά κατάταξής τους) 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΚΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

2 22627/17-10-2019 93,85 % 

3 22527/16-10-2019 93,10 % 

4 22554/16-10-2019 91,10 % 

5 22766/21-10-2019 90,75 % 

6 22716/18-10-2019 90,125 % 

7 22024/08-10-2019 80,875 % 

8 22341/14-10-2019 80,675 % 

9 22087/09-10-2019 79,15 % 

10 22280/11-10-2019 78,5 % 

 

 

γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
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21916/2019   

22324/2019 

22612/2019   

22682/2019   

22728/2019    

22855/2019   

22968/2019 

22176/2019 

 

Βάσει όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, αποφασίζει ομόφωνα 

και εγκρίνει την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τον 

υποψήφιο με αριθμό πρωτ. πρότασης ΕΛΚΕ 22677/18-10-2019, με διάρκεια απασχόλησης 

δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης, με 

σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή 

έως την λήξη 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 σε εργασίες Γραμματείας της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. που 

περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Εξυπηρέτηση φοιτητών, τήρηση αρχείων φοιτητών, χειρισμό 

φοιτητολογίου (καταχώριση δεδομένων, έκδοση πιστοποιητικών, κ.λπ.), σύνταξη ωρολογίων 

προγραμμάτων καθώς και όποιο άλλο έργο θα ανατεθεί από την Προϊσταμένη Γραμματείας και 

τον Κοσμήτορα της Σχολής.   

 Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον 

Πρόεδρο για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου. 

Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (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. 

 
Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 543ης Συνεδρίασης 

Χανιά, 20 Νοεμβρίου 2019 
                                                                                                    

 
O Πρόεδρος 

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

 
Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου 
Εκπαίδευσης 

 

Η Γραμματέας 
 
 
 

Τσακανέλη Σταυρούλα 
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