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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, 21/10/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17212
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 579ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
20 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.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., Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης
Αντιπρόεδρος, Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος, Αν. Καθηγητής Παναγιώτης
Παρτσινέβελος, Αν. Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ, τακτικά μέλη
ΑΠΟΝΤΕΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Η Αναπλ. Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Μανιά, τακτικό μέλος.
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 15ο: Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16930/16-10-2020 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων
των υποψηφίων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15167/17-09-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, συνοδευόμενο από την αντίστοιχη
εισηγητική απόφαση της 4ης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών "Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον"», με επιστημονικό υπεύθυνο
τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Προβιδάκη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82059
Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών το με αρ. πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 16930/16-10-2020 απόσπασμα
πρακτικού της 4ης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης για
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με το οποίο γίνεται ομόφωνα δεκτή η εισήγηση της επιτροπής
αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15167/17-09-2020
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με διπλωματούχο
Αρχιτέκτονα, για τη συνδιδασκαλία του μαθήματος με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» στην Αρχιτεκτονική
Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 20202021, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Χώρος, Σχεδιασμός
και Δομημένο Περιβάλλον"», κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82059 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ.
Κωνσταντίνο Προβιδάκη. Επισημαίνεται ότι η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων ορίστηκε με την με αρ.
πρωτ. ΕΛΚΕ 15154/17-09-2020 (ΑΔΑ: 9Λ8Ν469Β6Ν-Δ6Κ) πράξη, ύστερα από σχετική εισήγηση του
επιστημονικά υπευθύνου του έργου από την 575η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης.
Σύμφωνα με το υποβληθέν πρακτικό, στο πλαίσιο της ως άνω προσκλήσεως υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα
δύο (2) προτάσεις, οι οποίες έλαβαν τους ακόλουθους αριθμούς πρωτοκόλλου: 15342/22-09-2020 και 16361/0610-2020. Αμφότεροι οι υποψήφιοι κάλυπταν το απαιτούμενο προσόν της κατοχής διπλώματος Αρχιτεκτονικής
Σχολής κι ως εκ τούτου η επιτροπή προχώρησε σε περαιτέρω αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους.
Ο με αρ. πρωτ. πρότασης 15342/2020 υποψήφιος είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοχος τριών (3)
μεταπτυχιακών διπλωμάτων σπουδών και διδακτορικού τίτλου, ενώ διαθέτει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία
(έχει διδάξει 26 μαθήματα κατά τη διάρκεια 20 ακαδημαϊκών εξαμήνων) και σχετικές δημοσιεύσεις σε
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επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Το αρχιτεκτονικό του έργο περιλαμβάνει βραβεία σε αρχιτεκτονικούς
διαγωνισμούς, εκθέσεις, συμμετοχές σε αρχιτεκτονικούς σχεδιασμούς χωρίς βραβείο και λοιπές, συναφείς με το
αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης επιστημονικές δραστηριότητες.
Αντίθετα, ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16361/2020 είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός, χωρίς
μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές, διδακτική ή ερευνητική εμπειρία ή αρχιτεκτονικό έργο. Η όποια
προηγούμενη εργασιακή του εμπειρία αφορά σε συνεργασίες με αρχιτεκτονικά γραφεία, ως εξωτερικός
συνεργάτης κι όχι ακαδημαϊκή/ερευνητική ενασχόληση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
Ως εκ τούτου, η επιτροπή συντάσσει τον κάτωθι πίνακα βαθμολογίας για τους ως άνω υποψηφίους:
Προσόντα Κριτήρια

Βαθμολογί
α (%)

Δίπλωμα
Αρχιτέκτονος
Μηχανικού

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Διδακτική,
ερευνητική και
επαγγελματική
εμπειρία στο
γνωστικό
αντικείμενο
του
Αρχιτεκτονικο
ύ Σχεδιασμού

85

Βαθμολογία
υποψηφίου με αρ.
πρωτ. πρότασης
15342/2020
ΝΑΙ

απαιτούμενο
προσόν

Βαθμολογία
υποψηφίου με αρ.
πρωτ. πρότασης
16361/2020
ΝΑΙ

Διδακτική
Διδακτική εμπειρία:
Διδακτική
εμπειρία:
25
εμπειρία:
Έως πέντε (5) έτη:
0
15 μονάδες
Άνω των πέντε (5)
ετών: 25 μονάδες
(Συνολική
βαθμολογία 1-25)
Ερευνητική
Ερευνητική
εμπειρία:
εμπειρία:
Ερευνητική
0
εμπειρία:
Ειδικότερα:
Α)
μέχρι
5 Ανακοινώσεις/δημοσι
εύσεις σε διεθνή
επιστημονικές
δημοσιεύσεις/ανακο επιστ. περιοδικά με
κριτές: 1 σε διεθνή
ινώσεις
σε
επιστ. περιοδικά με
συνέδρια:
10 πρακτικά: 0
μονάδες
σε πανελλήνια επιστ.
περιοδικά με κριτές:
για >5 και ≤10 1,5,
σε πανελλήνια επιστ.
επιστημονικές
δημοσιεύσεις/ανακο περιοδικά με πρακτικά
1,6,
ινώσεις
σε
λοιπές επιστ.
συνέδρια:
20 δημοσιεύσεις σε
μονάδες
συνέδρια συναφείς με
αντικείμενο θέσης: 7
για
>10
Σύνολο
επιστημονικές
υποκριτηρίου: 11,1
δημοσιεύσεις/ανακο
ινώσεις
σε
συνέδρια:
30
μονάδες
Β)
για
τις
επιστημονικές
δημοσιεύσεις/ανακο
ινώσεις σε συνέδρια
ισχύουν
οι
συντελεστές
βαρύτητας:
Σε
διεθνή
επιστημονικά
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περιοδικά με κριτές
πολλαπλασιαστής 1
Σε
διεθνή
επιστημονικά
συνέδρια
με
πρακτικά 0,6
Σε
πανελλήνια
επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
0,5
Σε
πανελλήνια
επιστημονικά
συνέδρια
με
πρακτικά 0,4
Λοιπές
επιστημονικές
δημοσιεύσεις/ανακο
ινώσεις
σε
συνέδρια, συναφείς
με το αντικείμενο
της
θέσης,
πολλαπλασιαστής
0,2
(Συνολική
βαθμολογία 1-30)
Αρχιτεκτονικό
έργο:
μέχρι 5 Βραβεία
διαγωνισμών/Συμμε
τοχή σε εκθέσεις:
10 μονάδες
για >5 και ≤10
Βραβεία
διαγωνισμών/Συμμε
τοχή σε εκθέσεις:
20 μονάδες
για >10 Βραβεία
διαγωνισμών/Συμμε
τοχή σε εκθέσεις:
30 μονάδες
με τους παρακάτω
συντελεστές
βαρύτητας:
Βραβεία σε διεθνείς
αρχιτεκτονικούς
διαγωνισμούς
πολλαπλασιαστής 1
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Αρχιτεκτονικό έργο:
Βραβεία σε διεθνείς
αρχιτεκτονικούς
διαγωνισμούς: 1
Βραβεία σε
πανελλήνιους
αρχιτεκτονικούς
διαγωνισμούς: 0,8
Συμμετοχή σε
διεθνείς εκθέσεις: 3
Συμμετοχή σε
πανελλήνιες εκθέσεις
πολλαπλασιαστής:
3,2
Συμμετοχή χωρίς
βραβείο σε διεθνείς
αρχιτεκτονικούς
διαγωνισμούς
πολλαπλασιαστής:
0,6
Συμμετοχή χωρίς
βραβείο σε
πανελλήνιους
αρχιτεκτονικούς
διαγωνισμούς: 0
Λοιπές επιστημονικές
δραστηριότητες
συναφείς με το
αντικείμενο της
θέσης: 1
Σύνολο
υποκριτηρίου: 9.6

Αρχιτεκτονικό
έργο:
0
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Βραβεία
σε
πανελλήνιους
αρχιτεκτονικούς
διαγωνισμούς
:
πολλαπλασιαστής
0,8
Συμμετοχή
σε
διεθνείς
εκθέσεις
0,6
Συμμετοχή
σε
πανελλήνιες
εκθέσεις
πολλαπλασιαστής
0,4
Συμμετοχή
χωρίς
βραβείο σε διεθνείς
αρχιτεκτονικούς
διαγωνισμούς
πολλαπλασιαστής
0,3
Συμμετοχή
χωρίς
βραβείο
σε
πανελλήνιους
αρχιτεκτονικούς
διαγωνισμούς
πολλαπλασιαστής
0,2
Λοιπές
επιστημονικές
δραστηριότητες
συναφείς με το
αντικείμενο
της
θέσης,
πολλαπλασιαστής
0,2
(Συνολική
βαθμολογία 1-30)

Μεταπτυχιακό
ς τίτλος στο
γνωστικό
αντικείμενο
του
Αρχιτεκτονικο
ύ Σχεδιασμού

5

5

0

Διδακτορικός
τίτλος
στο
γνωστικό
αντικείμενο

10

10

0
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του
Αρχιτεκτονικο
ύ Σχεδιασμού

Σύνολο
βαθμολογίας
υποψηφίων

60,7

0

Ως εκ των άνω, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται ομόφωνα την επιλογή του υποψηφίου με αρ. πρωτ.
πρότασης 15342/2020 για την κάλυψη της υπό πλήρωση θέσης, για τον λόγο ότι καλύπτει επαρκώς το σύνολο
των κριτηρίων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15167/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, αφού έλαβε υπόψη της το Απόσπασμα
Πρακτικών της 4ης Γενικής Συνέλευσης της Αρχιτεκτονικής Σχολής, αλλά και την εισήγηση της
επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων, αποφασίζει ομόφωνα, εγκρίνει το με αρ. πρωτ.
ΕΛΚΕ 16930-16-10-2020 πρακτικό αξιολόγησης των υποψηφίων και τον περιλαμβανόμενο σε αυτό πίνακα
βαθμολογίας και συντάσσει τον κάτωθι πίνακα κατάταξης:
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
1
2

Αρ. Πρωτ. Πρότασης
15342/22-09-2020
16361/06-10-2020

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
60,7 %
0%

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον
Πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον υποψήφιο με αρ. πρωτ. πρότασης 15342/2020,
με αντικείμενο την συνδιδασκαλία του μαθήματος με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» στην Σχολή
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατά την διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με ποσό αμοιβής 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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 579ης Συνεδρίασης
Χανιά, 21 Οκτωβρίου 2020
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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