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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΧΑΝΙΑ, 13-07-2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12597
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 603ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
9 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μμ.
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, Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος, η Αναπλ.
Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Μανιά, ο Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ και ο
Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος, 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.
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.
(Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης είναι ομόφωνες, 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 17ο: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12307/08-07-2021 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 10728/14-06-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για
την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης
αναγκών του έργου με τίτλο «REILEAP - Reinforcing capacities of HEIs for leather products in UzbekistanKazakhstan», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Μπιλάλη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ
82259.
Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12307/08-07-2021 πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10728/14-06-2021
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ7ΘΔ469Β6Ν-ΥΟ0) για την σύναψη μίας (1) σύμβασης
εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικούς απασχόλησης με διπλωματούχο Μηχανολόγο
Μηχανικό, ή Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνικής Σχολής, ή πτυχιούχο Οικονομικού
Πανεπιστημίου στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μάρκετινγκ, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του
έργου με τίτλο «REILEAP - Reinforcing capacities of HEIs for leather products in Uzbekistan-Kazakhstan», με
επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Μπιλάλη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82259, το οποίο
χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση κι ως εκ τούτου τυγχάνει απαλλαγής από τον Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, συσταθείσας δυνάμει της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ
3411/10-2-2021 (ΑΔΑ: 6Υ3Ζ469Β6Ν-ΩΥΚ) πράξης, στο πλαίσιο της υπό εξέταση πρόσκλησης υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα μία (1) πρόταση και συγκεκριμένα, η κάτωθι:
1) αρ. πρωτ. 11333/25-06-2021
Η επιτροπή, αξιολόγησε την υποψηφιότητα σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια της πρόσκλησης
και βρήκε αυτήν σύμφωνη με το σύνολο των προσόντων – κριτηρίων που τίθενται σε αυτήν. Ειδικότερα, ο
υποψήφιος είναι πτυχιούχος του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης και Επιχειρήσεων
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του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό
με θέματα διαχείρισης κλωστοϋφαντουργίας, διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα Erasmus+ και έχει
άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Λόγω πλήρωσης του συνόλου των προσόντων της πρόσκλησης, ο
υποψήφιος κλήθηκε σε προφορική συνέντευξη, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσής του, την Τρίτη 06/07 και ώρα
08.30 πμ, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω zoom, λόγω των έκτακτων συνθηκών της επικαιρότητας, οπότε η
επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου και συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα βαθμολόγησης:

(1ος) 72,06
%

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, εγκρίνει ως έχει το ως άνω, με αριθμό
πρωτοκόλλου 12307/08-07-2021 πρακτικό αξιολόγησης και τον σε αυτόν περιλαμβανόμενο πίνακα βαθμολογίας
και προτεινόμενης σειράς κατάταξης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της ακόλουθης σύμβασης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με τον υποψήφιο με αρ. πρωτ. πρότασης
11333/25-06-2021:
Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα απασχοληθεί στα ακόλουθα πεδία: WP1-Preparation - Research and
State of the Art, DEL 1.1 Methodology Pack, DEL 1.3 EU Best practices database, DEL 1.4 Cross country research
report. WP2- Training Human Resources and capacity building, D2.1 Capacity Building programme WP4- Quality
Plan D4.3 External Auditor evaluation Reports WP5- Dissemination, Awareness Raising and Exploitation D5.2
Dissemination material D5.5 Project website
Η διάρκεια της προς υπογραφή σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής
απασχόλησης, ορίζεται σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης για επιπλέον έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης χωρίς
τη διενέργεια νέας πρόσκλησης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την
λήξη του έργου ή τυχόν παρατάσεών του, κατόπιν αιτήματος του ΕΥ και σχετικής απόφασης της Επιτροπής
Ερευνών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, 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) χωρίς ωστόσο το κόστος της υπό
σύναψη αρχικής σύμβασης να δύναται να υπερβεί το ποσό των 6.000,00 € ή των 12.000,00 € μετά από την
ανανέωσή της, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου, ενώ ως τόπος
εργασίας ορίζεται το εργαστήριο Σχεδιασμού με Η/Υ (CAD) της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 603ης Συνεδρίασης
Χανιά, 13 Ιουλίου 2021

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

Η Γραμματέας

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου
Εκπαίδευσης

Σταυρούλα Τσακανέλη
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