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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 616ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
14 Ιανουαρίου 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, Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά,
Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος, τακτικά μέλη και ο Αναπλ.
Καθηγητής Σπυρίδων Παπαευθυμίου, αναπληρωματικό μέλος.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Ο Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ, τακτικό μέλος.
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 1ο: Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1157/12-01-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με
αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22629/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «RE-EURECA-PRO The
REsearch and innovation dimension of the European University on REsponsible Consumption And
PROduction» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ
82531
Τίθεται υπ’ όψη των μελών το με αρ. πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 1157/12-01-2022 πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22629/01-12-2021 (ΑΔΑ:
ΩΦ5Κ469Β6Ν-Κ12) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης
έργου ιδιωτικού δικαίου, με πτυχιούχο Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού/Π.Ε. Μηχανικών, για την υλοποίηση
αναγκών του έργου με τίτλο «RE-EURECA-PRO The REsearch and innovation dimension of the European
University on REsponsible Consumption And PROduction» με ακρωνύμιο: «RE-EURECA-PRO», αριθ.
Συμβολαίου (101035798), το οποίο χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο
του προγράμματος H2020-IBA-SwafS-Support-2-2020, με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82531 και επιστημονικά
υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη.
Με την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17163/30-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΥ9469Β6Ν-8Λ2) πράξη και σε συνέχεια της
με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17010/28-09-2021 απόφασης της 608ης 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 του ως άνω έργου και καθ’
όλη την διάρκεια αυτού, αποτελούμενη από τους κ.κ. Μιχαήλ Ζερβάκη, Καθηγητή, ως Πρόεδρο, Θεοχάρη
Τσούτσο, Καθηγητή και Κωνσταντίνο-Αλκέτα Ουγγρίνη, Καθηγητή ως τακτικά μέλη.

1

ΑΔΑ: ΡΟΖ0469Β6Ν-ΤΟΩ
Στο πλαίσιο της υπό εξέταση διαδικασίας και της ως άνω προσκλήσεως, υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα
δύο (2) προτάσεις, οι οποίες έλαβαν τους ακόλουθους αριθμούς πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ: α) 23060/03-12-2021 και
β) 23718/10-12-2021.
Η επιτροπή, αξιολόγησε τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα και
λεπτομερώς εκτιθέμενα στο πρακτικό της, διεπίστωσε τα ακόλουθα:
Η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23060/03-12-2021 πρόταση πληροί το σύνολο των απαιτουμένων προσόντων
της πρόσκλησης κι ως εκ τούτου γίνεται αποδεκτή από την επιτροπή και βαθμολογείται περαιτέρω: Ο
υποψήφιος έχει πτυχίο Φυσικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και δύο
μεταπτυχιακούς τίτλους ειδίκευσης οι οποίοι αφορούν σε: α) Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος
(Πολυτεχνείο Κρήτης) και β) Μουσειακές Σπουδές (Ε.Κ.Π.Α.), καθώς και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
(Michigan Proficiency). Ο τελευταίος διαθέτει κατά πολύ μεγαλύτερη του ενός (1) έτους εργασιακή εμπειρία
στη διαχείριση έργων, καθόσον είναι υπάλληλος της Υπηρεσίας «Εφορεία Αρχαιοτήτων» και έχει συμμετάσχει
στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών έργων από εθνικούς φορείς, σεμινάρια που αφορούν στο
δημοσιονομικό έλεγχο, Ευρωπαϊκή πολιτική, Ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σε σχέση με
αναζήτηση πρόσκλησης υποβολής και συγγραφή, σχεδιασμό και διαχείριση.
Η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23718/10.12.2021 πρόταση πληροί ομοίως το σύνολο των εκ της προσκλήσεως
απαιτουμένων προσόντων, ως εκ τούτου γίνεται αποδεκτή και βαθμολογείται περαιτέρω: Ο υποψήφιος είναι
διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (Πολυτεχνείου Κρήτης) και κατέχει
μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
(Πολυτεχνείου Κρήτης). Ο τελευταίος έχει μεγαλύτερη του ενός (1) έτους εργασιακή εμπειρία η οποία αφορά σε
υποστήριξη προγραμμάτων από εθνικούς και λοιπούς φορείς χρηματοδότησης, έχει άριστη γνώση της Αγγλικής
γλώσσας και άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. Ο υποψήφιος έχει συνδιοργανώσει τέσσερις (4) ημερίδες σε διεθνή
επιστημονικά συνέδρια και έχει πρόσθετη εμπειρία σε ανάπτυξη θεμάτων υποστήριξης καινοτομίας και
μεταφοράς τεχνολογίας.
Λόγω του ότι μεταξύ των βαθμολογούμενων προσόντων/κριτηρίων της πρόσκλησης συγκαταλέγετο
και αυτό της διενέργειας συνέντευξης, οι ανωτέρω υποψήφιοι κλήθηκαν σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της
επιτροπής αξιολόγησης, προκειμένου να συνεκτιμηθούν η ικανότητα των τελευταίων στην κατανόηση του
γνωστικού αντικειμένου της υπό κάλυψη θέσης, οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες και η δυνατότητα
συνεργασίας τους με ακαδημαϊκές ομάδες λοιπών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.
Ως ημέρα της συνέντευξης ορίστηκε η Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022 και η σειρά ηλεκτρονικής
προσέλευσης των υποψηφίων είχε ως ακολούθως:
Αρ. πρωτ. πρότασης υποψηφίου
Ώρα συνέντευξης
23060/03-12-2021
16:00
23718/10.12.2021
16:15
Από τη διαδικασία της συνέντευξης προέκυψε ότι ο με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23060/03-12-2021 δεν
διαθέτει εμπειρία σε ερευνητικά έργα, έχει απασχοληθεί μόνο στο συντονισμό διαφόρων έργων (αναπτυξιακών
ή εσωτερικών), στο πλαίσιο της υπηρεσιακής του σχέσης και υπαλληλικής ιδιότητας και δεν έχει συνεργαστεί
κατά το παρελθόν με φορείς του εξωτερικού, κάτι που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες απαιτήσεις του
έργου. Προβληματισμός δημιουργήθηκε στην επιτροπή αναφορικά με την δυνατότητα του υποψηφίου να
ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητας της υπό πλήρωση θέσης, δεδομένου του ότι η ενασχόληση με το υπό σύμβαση
αντικείμενο θα πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά τις πρωινές ώρες, κατά τις οποίες θα διεξάγονται συναντήσεις και
θα υπάρχει συνεργασία με τους λοιπούς εταίρους του έργου (λοιπούς πανεπιστημιακούς φορείς), ενώ ο
υποψήφιος λόγω του ωραρίου δημόσιας υπηρεσίας που τηρεί, δήλωσε ότι θα είναι διαθέσιμος μόνο κατά τις
απογευματινές ώρες (πέρας υπηρεσιακού ωραρίου).
Ο με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23718/10-12-2021 περιέγραψε αρχικά την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του
πορεία εστιάζοντας περισσότερο στην ανάγκη που βλέπει ο ίδιος ως ερευνητής στην ανάπτυξη στρατηγικών
μηχανισμών στήριξης της ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με την κατοχύρωση πατεντών και διανοητικής
ιδιοκτησίας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία που πρέπει να δίδεται προς την κατεύθυνση της δημιουργίας
εργαλείων στήριξης και ενημέρωσης όχι μόνο σε εθνικό αλλά σε διεθνές επίπεδο, ενώ από τις απαντήσεις του
φάνηκε να είναι γνώστης του υπό σύμβαση αντικειμένου. Ο υποψήφιος διαθέτει συναφή με το αντικείμενο
εργασιακή και συγγραφική/ερευνητική εμπειρία, ενώ δήλωσε άμεσα διαθέσιμος ως προς τον χρόνο έναρξης της
σύμβασής του και ευέλικτος ως προς την πρωινή απασχόλησή του.
Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης, η επιτροπή συνήλθε εκ νέου, οπότε και συνέταξε τον
ακόλουθο πίνακα βαθμολογίας και προτεινόμενης κατάταξης των υποψηφίων:
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Βαθμολογ Βαθμολογία Σύνολο/Προτε
Βαθμολ
ία
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ινόμενη
ογία
ΚΡΙΤΗΡΙ Υ 9
κατάταξη
ΚΡΙΤΗ
ΟΥ 8
ΡΙΟΥ 7

Αρ.
πρωτ.
πρότασ
ης

Βαθμολ
ογία
ΚΡΙΤΗ
ΡΙΟΥ 1

Βαθμολ
ογία
ΚΡΙΤΗ
ΡΙΟΥ 2

Βαθμολ
ογία
ΚΡΙΤΗ
ΡΙΟΥ 3

Βαθμολ
ογία
ΚΡΙΤΗ
ΡΙΟΥ 4

Βαθμολ
ογία
ΚΡΙΤΗ
ΡΙΟΥ 5

Βαθμολ
ογία
ΚΡΙΤΗ
ΡΙΟΥ 6

23718/1
0-122021

ON

ON

15

ON

30

10

10

10

20

95/1ος

23060/0
3-122021

ON

ON

15

ON

30

10

0

0

15

70/2ος

Ως εκ των ανωτέρω, η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων εισηγείται ομόφωνα την επιλογή του με
αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23718/10-12-2021 υποψηφίου, για τον λόγο ότι αυτός πληροί αρτιότερα τα περιγραφόμενα
προσόντα της υπό εξέταση πρόσκλησης.
Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει ως έχει το με
αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1157/12-01-2022 πρακτικό αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν
στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22629/01-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ5Κ469Β6Ν-Κ12) πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και τον σε αυτόν περιλαμβανόμενο πίνακα βαθμολογίας και προτεινόμενης κατάταξης και
συντάσσει πίνακα βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων ως ακολούθως:
Πίνακας βαθμολογίας/κατάταξης
Αρ. πρωτ. πρότασης
Συνολική Βαθμολογία/Σειρά
Κατάταξης
95/1ος
70/2ος

23718/10-12-2021
23060/03-12-2021

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο για την
υπογραφή μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, με τον με αρ. πρωτ. πρότασης 23718/10-122021 επιλεγέντα υποψήφιο, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών 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, ύστερα από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου του έργου και σχετική
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, υπό τον όρο της ύπαρξης της απαιτούμενης πίστωσης στο
έργο, ποσού αμοιβής δεκαεννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (19.200,00 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των
νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Staff costs»1, με αντικείμενο υλοποίησης
τη συνεισφορά στα παραδοτέα με τίτλο WP1 Project Management, WP2 Citizen engagement and social
knowledge, WP3 European Research and Open Science, WP5 Life-long learning and Human resource
development, WP6 Inclusiveness of Scientific communities, WP8 Joint Inovation structure, στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου με τίτλο «RE-EURECA-PRO The REsearch and innovation dimension of the European
University on REsponsible Consumption And PROduction» με ακρωνύμιο: «RE-EURECA-PRO» και με αριθ.
Συμβολαίου (101035798).
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.

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 616ης Συνεδρίασης
Χανιά, 17 Ιανουαρίου 2022

1

Tο εργολαβικό αντάλλαγμα απαλλάσσεται από το ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.5 της υπ’ αριθμ. Υπουργικής
Απόφασης 1040588/1700/528/0014 (ΦΕΚ 335/23-4-97).
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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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