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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 621ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
31 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μμ.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη.
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.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΤΟΠΟΣ:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

(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 9ο: Έγκριση του με αρ. πρωτ. 7216/29-03-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ.
3983/11-02-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για την σύναψη μιας
(1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο
«Secure communication based on robust 3D localization», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ.
Γεώργιο Καρυστινό και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82535.
Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7216/29-03-2022 πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3983/11-02-2022 (ΑΔΑ:
ΡΟ8Κ469Β6Ν-1ΧΖ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης
έργου, ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Secure communication based on robust
3D localization», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82535 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο
Καρυστινό.
Με την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20921/18-11-2021 (ΑΔΑ: 6Ι86469Β6Ν-ΒΔΩ) πράξη και σε συνέχεια της
με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20918/18-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΟ2469Β6Ν-Ζ79) απόφασης της 610ης συνεδρίασης της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, συγκροτήθηκε επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων που
συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού, είτε με συμβάσεις έργου ή εργασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης
του ως άνω έργου και καθ’ όλη την διάρκεια αυτού, αποτελούμενη από τους κ.κ. Καρυστινό Γεώργιο Καθηγητή
ως Πρόεδρο, τον κ. Μπλέτσα Άγγελο Καθηγητή και τον κ. Μπεκιάρη – Λυμπέρη Νικόλαο Επ. Καθηγητή, ως
τακτικά μέλη.
Στο πλαίσιο της υπό εξέταση διαδικασίας και της ως άνω προσκλήσεως, υποβλήθηκε μοναδική πρόταση
για τη θέση, η οποία έλαβε τον ακόλουθο αριθμό πρωτοκόλλου: α) 4926/28-02-2022
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Η επιτροπή, αξιολόγησε την υποβληθείσα υποψηφιότητα και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα και
λεπτομερώς εκτιθέμενα στο πρακτικό της, διαπιστώνει τα ακόλουθα:
Για τη θέση του διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ και την με αρ. πρωτ.
ΕΛΚΕ 4926/28-02-2022 υποβληθείσα πρόταση, η επιτροπή αποφάνθηκε ότι πληροί τα απαιτούμενα προσόντα
της πρόσκλησης κι ως εκ τούτου η επιτροπή προχώρησε σε εξέταση πλήρωσης και βαθμολόγησης των
συνεκτιμώμενων κριτηρίων που τίθενται σε αυτήν. Λόγω του ότι μεταξύ των πρόσθετων προσόντων/κριτηρίων
συγκαταλέγετο και η διαδικασία της συνέντευξης, ο/η υποψήφιος/α κλήθηκε, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης, σε
προφορική δοκιμασία, για τον σκοπό της συνολικής αποτίμησης της υποψηφιότητάς του/της, οπότε και
βαθμολογήθηκε ως ακολούθως:
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Πρωτ.
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4926/2022
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τεινόμενη
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95 %

Αναλυτικότερα, ο/η υποψήφιος/α είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός
Υπολογιστών από το Πολυτεχνείο Κρήτης, με γνώσεις στη θεωρία πεπερασμένων σωμάτων και σε τεχνικές
κωδικοποίησης-αποκωδικοποίησης διαύλου σε διαύλους διαγραφών και σφαλμάτων, καθώς και εμπειρία
προγραμματιστικής υλοποίησης και προσομοίωσης αυτών, όπως προκύπτει από το αντικείμενο της διπλωματικής
εργασίας του. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό και στην προσομοίωση κεραιών, καθώς και στην
ανάλυση και αξιολόγηση της επίδοσής τους και έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον, έχει
συμμετάσχει ως εισηγητής στο καλοκαιρινό σχολείο του Ερευνητικού Έργου PATH, πάνω σε θέματα σχετικά με
τον σχεδιασμό και την προσομοίωση κεραιών, καθώς και την ανάλυση και αξιολόγηση της επίδοσής τους.
Τέλος, στην συνέντευξη η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων τον βαθμολόγησε με υψηλό ποσοστό
της βαθμολογίας.
Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, εγκρίνει ως έχει το ως άνω, με αριθμό
πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 7216/29-03-2022 πρακτικό αξιολόγησης και εισηγείται ομόφωνα την αποδοχή της πρότασης
του/της υποψηφίου με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4926/28-02-2022 για την θέση του διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, την έγκριση του ανωτέρω συνταχθέντος πίνακα βαθμολόγησης και την
επιλογή το για την πλήρωση της υπό εξέτασης θέσης.
Kατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, αφού έλαβε υπόψη της:
-Την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3983/11-02-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
-Το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7216/29-03-2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων των
υποψηφίων στο πλαίσιο της υπό εξέταση πρόσκλησης, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει ως έχει το με αρ. πρωτ.
ΕΛΚΕ 7216/29-03-2022 πρακτικό της Επιτροπής και τον σε αυτό καταρτισθέντα πίνακα βαθμολογίας και
κατάταξης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου, διάρκειας και αμοιβής όπως ορίζεται στην πρόσκληση, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο
«Secure communication based on robust 3D localization», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82535 και επιστημονικά
υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Καρυστινό.
Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 621ης Συνεδρίασης
Χανιά, 01 Απριλίου 2022
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης

Τσακανέλη Σταυρούλα
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Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης
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