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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά
Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΧΑΝΙΑ, 04/04/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7932
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 621ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 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 Αικατερίνη Μανιά και ο Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης
Παρτσινέβελος, τακτικά μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Όλα τα τακτικά μέλη παρόντα.
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 10ο: Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6200/15-03-2022 πρακτικού αξιολόγησης της ένστασης που
υποβλήθηκε από τον υποψήφιο με αρ. πρωτ. πρότασης 25294/31-12-2021 σε βάρος της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ
2902/04-02-2022 απόφασης της 617ης/27-01-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23657/09-12-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
σύναψη μίας σύμβασης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με πτυχιούχο Π.Ε. Διοικητικού –
Οικονομικού, στο πλαίσιο υλοποίησης 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 κ. Νικόλαο Καλλίθρακα – Κόντο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82083
Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών το με αρ. πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 6200/15-03-2022 πρακτικό
αξιολόγησης της ένστασης που υποβλήθηκε από τον υποψήφιο με αρ. πρωτ. πρότασης 25294/31-12-2021 σε
βάρος της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2902/04-02-2022 απόφασης της 617ης/27-01-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης (αρ. πρωτ. απόφασης 2902/04-02-2022), η οποία ενέκρινε το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ
1688/20-01-2022 πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23657/09-12-2021 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου,
με πτυχιούχο Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, στο πλαίσιο υλοποίησης 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 κ. Νικόλαο Καλλίθρακα – Κόντο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ
82083.
Ήδη με την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3987/11-02-2022 ένστασή του, ο με αρ. πρωτ. πρότασης 25294/31-122021 υποψήφιος παραπονείται για την βαθμολογία που έλαβε τόσο ο ίδιος, όσο και ο με αρ. πρωτ. πρότασης
24951/24-12-2021 συνυποψήφιός του, ο οποίος και τελικά κατετάγη 1ος κατά σειρά στον πίνακα κατάταξης, ως
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προς τα επιμέρους κριτήρια της εμπειρίας αλλά και της προφορικής δοκιμασίας στην οποία υποβλήθηκαν
αμφότεροι, καθώς και για κακή εκτίμηση της βαθμολογίας του ενιστάμενου από τη διαδικασία της συνέντευξης.
Η ένσταση διαβιβάσθηκε στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία ανασυγκροτήθηκε
δυνάμει της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4767/25-02-2022 (ΑΔΑ: 9ΨΠΨ469Β6Ν-ΒΛΟ) πράξης, σε συνέχεια
υποβληθείσας παραίτησης του προέδρου της αρχικά συσταθείσας επιτροπής, ο οποίος επικαλέστηκε αυξημένο
εργασιακό φόρτο και αιτήθηκε την αντικατάστασή του.
Η νέα επιτροπή, απαρτιζόμενη από τους κ.κ. Διονύσιο Χριστόπουλο (Καθηγητή Σχολής ΗΜΜΥ),
Πέτρο Γκίκα (Καθηγητή της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ) και Σπυρίδωνα Παπαευθυμίου (Αν. Καθηγητή Σχολής ΜΠΔ)
συνεδρίασε σύμφωνα με τα αναλυτικώς περιλαμβανόμενα στο πρακτικό της την 11η/03/2022, οπότε και
εξετάζοντας τους προβαλλόμενους λόγους ένστασης, κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
-Ως προς τον λόγο που αφορούσε στην κατάθεση εκ μέρους του 1ου κατά σειρά στον πίνακα κατάταξης
υποψηφίου συστατικής επιστολής ως πλημμελούς αποδεικτικού εγγράφου περί της ύπαρξης συναφούς με το
αντικείμενο της θέσης εργασιακής εμπειρίας, η επιτροπή αποφαίνεται ότι το είδος των δικαιολογητικών που
υποβάλλουν προς αξιολόγηση οι υποψήφιοι εναπόκειται στην ελεύθερη επιλογή και κρίση εκάστου εξ αυτών.
Περαιτέρω, η συγκεκριμένη συστατική επιστολή κρίνεται ότι αποτέλεσε συνοδευτικό/επεξηγηματικό αρχείο της
κατά τα λοιπά βάσει βεβαίωσης αποδειχθείσας εργασιακής εμπειρίας του υποψηφίου, η οποία εξεδόθη από το
Πανεπιστήμιο του Brighton, μεταφράστηκε και επικυρώθηκε στην Ελληνική γλώσσα και η οποία υπογράφηκε
από την αρμόδια διεύθυνση προσωπικού του αλλοδαπού Πανεπιστημίου.
- Ως προς την μη επαρκή αιτιολόγηση των επιμέρους, ανά κριτήριο βαθμολογιών εκάστου υποψηφίου, η
επιτροπή αποφαίνεται ότι η βαθμολογία είναι πλήρως αιτιολογημένη, ενώ η διαδικασία της συνέντευξης που
ακολουθήθηκε δεν απαιτούσε τήρηση πρακτικών ώστε να υπάρχει ακριβής καταγραφή βαθμολογίας ανά
ερώτηση που τέθηκε υπόψη των υποψηφίων κατά τη διάρκεια αυτής. Σύμφωνα με την επιτροπή, η βαθμολογία
της προφορικής διαδικασίας προέκυψε για κάθε υποψήφιο από τη συνεκτίμηση του συνόλου των
δικαιολογητικών που οι τελευταίο προσκόμισαν ως απόδειξη της εργασιακής τους εμπειρίας, ενώ η υψηλότερη
βαθμολογία που έλαβε ο 1ος κατά σειρά στον πίνακα κατάταξης υποψήφιος τεκμηριώνεται από την
εξειδικευμένη εμπειρία του από την προγενέστερη απασχόλησή του και ισχυροποιείται από την καλή εκ μέρους
του τελευταίου γνώση περί της ανάπτυξης και χρήσης πληροφοριακών συστημάτων και πλατφορμών για την
προβολή επιτευγμάτων από πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αντίθετα, ο ενιστάμενος υποψήφιος, ως προς το
συγκεκριμένο πεδίο δε διαθέτει κάποια γνώση, με την τελευταία να περιορίζεται σε απλή χρήση υπολογιστών.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους και σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στο πρακτικό της, η
επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων εισηγείται ομόφωνα την απόρριψη της ένστασης που υποβλήθηκε από τον με
αρ. πρωτ. πρότασης 25294/31-12-2021 υποψήφιο, για το σύνολο των στον οικείο τόπο παρατιθέμενων
αιτιάσεων.
Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει ως έχει το με
αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6200/15-03-2022 πρακτικό αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3987/11-02-2022 ένστασης η
οποία υποβλήθηκε από τον με αρ. πρωτ. πρότασης 25294/31-12-2021 υποψήφιο, απορρίπτει την τελευταία για
το σύνολο των προβαλλόμενων λόγων και επικυρώνει τον συνταχθέντα πίνακα κατάταξης της απόφασης της
617ης/27-01-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (αρ. πρωτ. 2902/04-02-2022 ΑΔΑ:
ΨΜΔΦ469Β6Ν-ΗΞΖ).
Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 621ης Συνεδρίασης
Χανιά, 04 Απριλίου 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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