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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Χανιά, 22-03-2022
Αρ. Πρωτ.: 6688
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 620ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
11 Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.
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 Μανιά Αικατερίνη και ο Αναπλ. 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.
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 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 18ο: Αποδοχή παραίτησης (αρ. πρωτ. επιστολής 4935/28-02-2022) του με αρ. πρωτ. πρότασης
23541/09-12-2021 υποψηφίου στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20628/15-11-2021 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως μιας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του
ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ-Δράση για το Πολυτεχνείο Κρήτης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή
Κων/νο Κομνίτσα και με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81986
Τίθεται υπόψη των μελών η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4935/28-02-2022 επιστολή παραίτησης του με αρ.
πρωτ. πρότασης 23541/09-12-2021 υποψηφίου, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ
20628/15-11-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως μιας (1) σύμβασης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Δράσεις
Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και
υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ-Δράση για το Πολυτεχνείο Κρήτης», της Πράξης «Δράσεις
Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και
υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033598, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με επιστημονικά
υπεύθυνο τον Καθηγητή Κων/νο Κομνίτσα και με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81986.
Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1576/19-01-2022 (ΑΔΑ: 681Θ469Β6Ν-7ΟΤ) απόσπασμα
πρακτικών της 616ης /14-01-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, ο με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ
23541/2021 υποψήφιος κατετάγη πρώτος (1ος) κατά σειρά στον συνταχθέντα πίνακα βαθμολογίας και κατάταξης
και ως εκ τούτου κρίθηκε επιλέξιμος για την πλήρωση της ως άνω περιγραφόμενης θέσης.
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Με την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4935/2022 επιστολή του, ο επιλεγείς επικαλούμενος προσωπικούς λόγους,
δεν επιθυμεί την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ολοκληρώνοντας αυτήν, αιτείται την αποδοχή της
παραίτησής του.
Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, αφού έλαβε υπόψη της:
- Την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20628/15-11-2021 (ΑΔΑ:9ΠΩ7469Β6Ν-ΧΧΠ) πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή προσόντα/κριτήρια,
- Το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1576/19-01-2022 απόσπασμα πρακτικών της 616ης /14-01-2022 συνεδρίασης της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (ΑΔΑ: 681Θ469Β6Ν-7ΟΤ), με το οποίο εγκρίνεται το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ
1178/12-01-2022 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων και οι
περιλαμβανόμενος σε αυτό πίνακας βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων,
-Το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4802/25-02-2022 απόσπασμα πρακτικών της 619ης /23-02-2022 συνεδρίασης της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (ΑΔΑ: ΨΩΛΒ469Β6Ν-414) με το οποίο εγκρίθηκε το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ
4074/14-02-2022 πρακτικό αξιολόγησης της πρότασης που υποβλήθηκε από τον υποψήφιο με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ
21363/22-11-2021, μετά την αποδοχή της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1833/24-01-2022 ένστασής του, σύμφωνα με το
οποίο τροποποιήθηκε ο πίνακας κατάταξης (ο ενιστάμενος υποψήφιος κατετάγη 5ος κατά σειρά στον πίνακα
κατάταξης και συνεπώς δε διαφοροποίησε το αποτέλεσμα επιλογής),
Αποφασίζει ομόφωνα, αποδέχεται την υποβληθείσα με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4935/28-02-2022 παραίτηση και καλεί
τον επόμενο κατά σειρά στον πίνακα κατάταξης υψηλότερα βαθμολογηθέντα υποψήφιο σε υπογραφή
σύμβασης.
Ειδικότερα, προσκαλεί τον με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23365/2021 υποψήφιο σε υπογραφή σύμβασης με τους
ακόλουθους όρους:
Αντικείμενο: Υποστήριξη εργασιών που αφορούν την σύνταξη και αποστολή απογραφικών δελτίων
εισερχομένων - εξερχομένων, την υποστήριξη διοικ/κών - οικ/κών εργασιών των πράξεων του ΕΠ
ΑΝΑΔΕΔΒΜ, με συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΠΕ1.1.
ΠΕ1.1 Υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης
Καλύπτονται δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών από έκτακτο προσωπικό του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου
Κρήτης, που αφορούν στην προετοιμασία, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, την εφαρμογή, την επαλήθευση
και τον έλεγχο των Πράξεων που είναι ενταγμένες στο Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ της προγραμματικής περιόδου
2014-2020.
Αντικείμενο του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας, είναι η υποστήριξη του φορέα κατά τον οικονομικό έλεγχο,
τη διεκπεραίωση, τη συμφωνία και την υποβολή με Μηνιαία Δελτία του ύψους των δαπανών, οι οποίες
αποτελούν τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα της Πράξης. Επιπρόσθετα προβλέπεται η κάλυψη υπηρεσιών
φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων και η ενίσχυση των διαδικασιών συλλογής,
συγκέντρωσης εγγραφής επεξεργασίας και αποθήκευσης σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή των αρχείων και
δεδομένων κάθε ενταγμένης στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ χρηματοδοτούμενης δράσης
της
προγραμματικής περιόδου 2014-2020 του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης χωρίς την διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών
του.
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).
Τόπος εργασίας : Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης.
Ωράριο απασχόλησης: Σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής
Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης - πλήρης απασχόληση (πρωινή).
Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 620ης Συνεδρίασης
Χανιά, 22 Μαρτίου 2022
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε.

Η Γραμματέας

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου
Εκπαίδευσης

Τσακανέλη Σταυρούλα
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