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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 616ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΤΟΠΟΣ:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΠΟΝΤΕΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

14 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μμ.
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, Καθηγήτρια κα Μανιά Αικατερίνη
και Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος, τακτικά μέλη και ο Αναπλ.
Καθηγητής Σπύρος Παπαευθυμίου, αναπληρωματικό μέλος.
Ο Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ, 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 5ο: Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1178/12-01-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με
αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20628/15-11-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1)
σύμβασης εξαρτημένης 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», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033598, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον
Καθηγητή κ. Κων/νο Κομνίτσα και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81986.
Τίθεται υπόψη των μελών το με αρ. πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 1178/12-01-2022 πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20628/15-11-2021 (ΑΔΑ:
9ΠΩ7469Β6Ν-ΧΧΠ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εξαρτημένης
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 κ. Κων/νο Κομνίτσα και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81986.

Η πρόσκληση αφορούσε στην πλήρωση της ακόλουθης θέσης:
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Θέση (αριθμός ατόμων 1): Πτυχιούχος Π.Ε ή Τ.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού ή κάτοχος ισότιμου ή
ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου από ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής,
αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.
Σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, αποτελούμενης από τον Καθηγητή κ.
Μιχαήλ Ζερβάκη, ως Πρόεδρο, τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Καλλίθρακα – Κόντο και τον Καθηγητή
Κωνσταντίνο-Αλκέτα Ουγγρίνη, ως μέλη, συσταθείσας δυνάμει της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21371/30-11-2018
(ΑΔΑ: ΨΚ0Ξ469Β6Ν-Θ4Φ) πράξης, στο πλαίσιο της υπό εξέταση πρόσκλησης υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι
ακόλουθες προτάσεις:
Αρ. πρωτ. πρότασης
21186/19-11-2021
21363/22-11-2021
21638/24-11-2021
22268/26-11-2021
22287/29-11-2021
22532/30-11-2021
22557/30-11-2021
22586/30-11-2021
22813/02-12-2021
22872/02-12-2021
22985/03-12-2021
22999/03-12-2021
23054/03-12-2021
23078/03-12-2021
23365/07-12-2021
23369/07-12-2021
23541/09-12-2021
Η επιτροπή αξιολόγησε τις συμμετοχές και κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
- Οι με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21638/2021, 22268/2021, 22557/2021, 22586/2021, 22985/2021, 23365/2021,
23541/2021 πληρούν το σύνολο των απαιτουμένων προσόντων της πρόσκλησης, σύμφωνα με τον κατωτέρω
αναλυτικά ανά υποψήφιο παρατιθέμενο πίνακα κι ως εκ τούτου έγιναν αποδεκτές από την επιτροπή
αξιολόγησης και βαθμολογήθηκαν περαιτέρω ως προς το σύνολο των προσόντων (απαιτουμένων και
συνεκτιμωμένων).
-Για τις λοιπές προτάσεις των υποψηφίων η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την απόρριψή τους, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς εκτιθέμενα στο πρακτικό της, τα οποία ομοίως παρατίθενται συνοπτικά:
Πίνακας υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και μέρος ή/και σύνολο των
συνεκτιμωμένων προσόντων της πρόσκλησης για τη θέση:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ
ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΕ
ή ΠΕ
(ON/OFF)

21638/2411-2021

Πτυχίο
Γεωπονικο
ύ - Τμήμα
Αγροτικής
Οικονομία
ς&
Ανάπτυξης

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΕ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ –
ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ON/OFF)

Βεβαίωση
Τράπεζα
Πειραιώς για
τραπεζικές
εργασίες
(28/7/201218/10/2021)υπολογίζονται

ΚΑΛΗ
ΓΝΩΣΗ
ΑΓΓΛΙΚ
ΗΣ έως
20%
(10% 15% 20%)

Level 3
Certific
ate of
Proficie
ncy in
English
(ESOL)
–

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΓΝΩΣΗ
ΧΕΙΡΙΣΜ
ΟΥ Η/Υ
(ON/
OFF)

ECDL

2

ΜΕΤΑΠΤΥ
ΧΙΑΚΟ
ΑΝΤΙΣΤΟΙ
ΧΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥ
ΝΣΗΣ 15%

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΛΕΟΝ
ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΕ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Βεβαίωση
Τράπεζα
Πειραιώς για
τραπεζικές
εργασίες
(28/7/201218/10/2021) –
βαθμολογούνται

ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧ/ΣΗ
ΕΡΕΥΝ. ΣΥΓΧΡ/ΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ
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12 μήνες

22268/2611-2021

22557/3011-2021

22586/3011-2021

22985/312-2021

Πτυχίο
Φιλολογία
ς Παν/μίου
Κρήτης

Βεβαίωση
προϋπηρεσίας
για απασχόληση
ως υπάλληλος
γραφείου με
καθήκοντα
βοηθού λογιστή
12/2015-9/2019
(3 έτη & 9
μήνες) –
υπολογίζεται 1
έτος

Πτυχίο
ΤΕΙ
ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα
Λογιστική
ς&
Χρημ/κης

Βεβαίωση
προϋπηρεσίας
απασ/ση
8/5/201712/5/2020 (3 έτη
& 2,5 μήνες) –
υπολογίζεται 1
έτος

Πτυχίο
ΤΕΙ
ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα
Λογιστική
ς

Βεβαίωση
προϋπηρεσίας
απασ/ση σε
λογ/κες
δρασ/τες,
οργάνωση
τμήματος,
καθορισμός
σκοπών &
στόχων (5/200011/2012) υπολογίζεται 1
έτος

Πτυχίο
ΟΠΑ Τμήμα
Διεθνών &
Ευρωπ.
Οικ/κών
Σπουδών

1.Βεβαίωση
προϋπηρεσίας
βοηθός λογιστή
3-2-20 έως 1712-20
(10,5μήνες) 2.
ΔΙΑΝΟΜΗ
ESPRESSO
ΚΑΦΕ βοηθός
λογιστή 5-7-21
έως 23-11-21
(4,5 μήνες) –
υπολογίζεται 1
έτος

25 μήνες

Univers
ity of
Cambri
dge

Vellum
Global
Educati
onal
Service
s

Βεβαίωση
προϋπηρεσίας για
απασχόληση ως
υπάλληλος
γραφείου με
καθήκοντα
βοηθού λογιστή
(12/2015-9/2019)
– βαθμολογούνται
25 μήνες

Certific
ate of
Compet
ency in
English
–
Univers
ity of
Michig
an

Βεβαίω
ση ΤΕΙ

Βεβαίωση
προϋπηρεσίας
απασ/ση
8/5/201712/5/2020 –
βαθμολογούνται
25 μήνες

First
Certific
ate in
English
–
Univers
ity of
Cambri
dge

i-skills
&
Βεβαίω
ση ΤΕΙ

Βεβαίωση
προϋπηρεσίας
απασ/ση 3/2014
έως 11/2021
βαθμολογούνται
25 μήνες

ECDL

Βεβαίωση
προϋπηρεσίας
απασ/ση ως
υπ/λος γραφείου
20.5.08-20.1.09
(8μ) + Βεβαίωση
προϋπηρεσίας
απασ/ση ως
βοηθός λογιστή
5.9.19-10.10.19
(1μ) + Βεβαίωση
προϋπηρεσίας
απ/ση ως
υπάλληλος
γραφείου σύνολο
7μήνες(20112014) +
Βεβαίωση
προϋπηρεσίας,
απασ/ση ως
βοηθός λογιστή
(8/2021-11/2021)
3μήνες –
βαθμολογούνται
19 μήνες

First
Certific
ate in
English
–
Univers
ity of
Cambri
dge

Proficie
ncy of
Univers
ity of
Michig
an

3

Μεταπτυ
χιακό
ΟΠΑ/ΔΙ
ΕΘΝΗ
ΟΙΚΟΝ
ΟΜΙΚΗ
&
ΧΡΗΜΑ
ΤΟΔΟΤΙ
ΚΗ

Βεβαίωση ΕΛΚΕ
ΠΚ απασ/ση σε
έργα 22.12.202015.7.2021
(6,5μήνες) για
τεχνική - διοικ/κή
υποστήριξη και
για διαχ/ση –
βαθμολογούνται
6,5 μήνες
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23365/712-2021

23541/912-2021

Πτυχίο
ΤΕΙ
Πατρών Τμήμα
Διοίκησης
Επιχ/σεων

1.Βεβαίωση
προϋπηρεσίας ,
υπάλληλος
γραφείου 6-1120 έως14-6-21
(7μήνες) 2.
ΚΕΚ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ
υπάλληλος
γραφείου 7-1113 έως 8-5-14 (6
μήνες) –
υπολογίζεται 1
έτος

Πτυχίο
ΤΕΙ
ΠΕΙΡΑΙΑ
- Τμήμα
Λογιστική
ς

Υπουργείο
Πολιτισμού &
Αθλητισμού Βεβαίωση
απασ/σης ως ΤΕ
Λογίστρια σε
συγχρ/να έργα
14/8/201231/10/2015 (3
έτη & 2,5
μήνες) –
υπολογίζεται 1
έτος

Proficie
ncy –
Univers
ity of
Michig
an

Langua
ge Cert
Level 2
–
Certific
ate in
ESOL
Internat
ional

ict
Europe

Βεβαίω
ση ΤΕΙ

Μεταπτυ
χιακό
από
ΕΛΜΕΠ
Α/
ΧΡΗΜΑ
Τ/ΚΗ
ΔΙΟΙΚΗ
ΣΗ και
από
ΜΠΔ
ΠΚ Οργάνω
ση και
Διοίκηση
Μεταπτυ
χιακό
στο
ΔΠΜΣ
"Εφαρμο
σμένη
Οικονομι
κή και
Χρηματο
οικονομι
κή" με
ειδίκευσ
η
"Δημόσι
α
Ελεγκτικ
ή"

Βεβαίωση
προϋπηρεσίας
2.5.13-6.11.19
(43μήνες 6μήνες/έτος) –
Βαθμολογούνται
25 μήνες

Βεβαίωση
Υπ.Πολιτισμού Εφορεία
Αρχαιοτήτων
Ηρακλείου διοικ/κή λογ/κή
υποστήριξη
συγχρ/νου έργου
15.7.21-7.12.21
(4,5μήνες)
– βαθμολογούνται
4,5 μήνες

Υπουργείο
Πολιτισμού &
Αθλητισμού Βεβαίωση
απασ/σης ως ΤΕ
Λογίστρια σε
συγχρ/να έργα
14/8/201231/10/2015 (3 έτη
& 2,5 μήνες) –
βαθμολογείται το
υπόλοιπο 2 έτη &
1 μήνας

Υπουργείο
Πολιτισμού βεβαίωση
απασ/σης ως ΤΕ
Λογίστρια σε
συγ/να έργα και
23/7/20198/9/2020 και
23/7/20193/2021(1 έτος & 8
μήνες) –
Βαθμολογούνται
15 μήνες

Πίνακας υποψηφίων οι οποίοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης για τη θέση:
ΑΡ.ΠΡΟΤΑΣΗΣ
21186/19-112021

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
Δεν έχει προσκομίσει αποδεικτικά εμπειρίας τουλάχιστον 1 έτους σε υποστήριξη
διοικητικών - οικονομικών εργασιών.

21363/22-112021

Δεν έχει προσκομίσει πρόταση σύναψης σύμβασης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου,
ορισμένου χρόνου, (βλ. Παράρτημα ΙΙ) και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην
οποία θα δηλώνει τα αναφερόμενα στην περ.3 της σελίδας 5 της πρόσκλησης
20628/2021.
Το πιστοποιητικό για την γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Certificate of Proficiency in
English - Michigan) δεν έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ή από ΚΕΠ ή δεν έχει θεωρηθεί
από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Το πιστοποιητικό για την γνώση της Αγγλικής γλώσσας (ESB Level 1 Certificate in
ESOL) δεν έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ή από ΚΕΠ ή δεν έχει θεωρηθεί από
υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Δεν έχει προσκομίσει αποδεικτικά εμπειρίας τουλάχιστον 1 έτους σε υποστήριξη
διοικητικών - οικονομικών εργασιών.

22287/29-112021
22532/30-112021
22813/2-12-2021
22872/2-12-2021

Δεν έχει προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει τα
αναφερόμενα στην περ.3 της σελίδας 5 της πρόσκλησης 20628/2021.

22999/3-12-2021

Δεν έχει προσκομίσει αποδεικτικά εμπειρίας τουλάχιστον 1 έτους σε υποστήριξη
διοικητικών - οικονομικών εργασιών.

23054/3-12-2021

Δεν έχει προσκομίσει αποδεικτικά εμπειρίας τουλάχιστον 1 έτους σε υποστήριξη
διοικητικών - οικονομικών εργασιών.

23078/3-12-2021

Δεν έχει προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει τα
αναφερόμενα στην περ.3 της σελίδας 5 της πρόσκλησης 20628/2021. Δεν έχει
προσκομίσει αποδεικτικά εμπειρίας τουλάχιστον 1 έτους σε υποστήριξη διοικητικών οικονομικών εργασιών.
Δεν έχει προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει τα
αναφερόμενα στην περ.3 της σελίδας 5 της πρόσκλησης 20628/2021.

23369/7.12.2021
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Λόγω του ότι μεταξύ των βαθμολογούμενων προσόντων/κριτηρίων της πρόσκλησης συγκαταλέγεται κι
αυτό της διενέργειας συνέντευξης, η επιτροπή προχώρησε σε κλήση των υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα
απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, προκειμένου να συνεκτιμηθούν για έκαστο υποψήφιο α) το βιογραφικό
του σημείωμα (παρουσίαση/επεξήγησή του), β) θέματα διαχείρισης, διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης
έργων και γ) διερεύνηση της εκ μέρους του κατανόησης του αντικειμένου της υπό πλήρωση θέσης.
Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 12-01-2022, κατόπιν σχετικής
έγγραφης πρόσκλησης προς έκαστο υποψήφιο, σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά και ώρα:
Αρ. πρωτ. πρότασης
22268/2021
22985/2021
21638/2021
22586/2021
22557/2021
23591/2021
23365/2021

Προγραμματισμένη ώρα συνέντευξης
10:15 π.μ.
10:30 π.μ.
10:45 π.μ.
16:00 μ.μ.
16:15 μ.μ.
16:30 μ.μ.
16:45 μ.μ.

Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης, η επιτροπή συνήλθε εκ νέου, οπότε και συνέταξε τον
ακόλουθο πίνακα βαθμολογίας και προτεινόμενης κατάταξης των υποψηφίων, ως ακολούθως:
Αρ. πρωτ.
πρότασης

23541/2021
23365/ 2021
22985/2021
21638/2021
22268/2021
22586/2021
22557/2021

Βαθμολογί
α
ΚΡΙΤΗΡΙ
ΟΥ 1
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

Βαθμολογί
α
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Υ2
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

Βαθμολογ
ία
ΚΡΙΤΗΡΙ
ΟΥ 3
15
20
20
20
10
10
10

Βαθμολογί
α
ΚΡΙΤΗΡΙ
ΟΥ 4

Βαθμολογί
α
ΚΡΙΤΗΡΙ
ΟΥ 5

Βαθμολογί
α
ΚΡΙΤΗΡΙ
ΟΥ 6

Βαθμολογί
α
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Υ7

Βαθμολογ
ία
ΚΡΙΤΗΡΙ
ΟΥ 8

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

15
15
15

25
25
19
25
25
25
24

15
4,5
6,5

23
20
18
20
20
13
10

Προτεινόμε
νη σειρά
Κατάταξης/
Συνολική
Βαθμολογί
α
1η/ 93%
2η/84,5%
3η/78,5%
4η/65%
5η/55%
6η/48%
7η/44%

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 1178/12-01-2022 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των
υποψηφίων, τις επιμέρους αιτιολογίες απόρριψης και τους περιλαμβανόμενους στο πρακτικό της πίνακες: α)
προτεινόμενης κατάταξης υποψηφίων β) απόρριψης υποψηφίων
Αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει ως έχει το κατατεθέν προς έγκριση πρακτικό, συντάσσει τους ακόλουθους
πίνακες: α) απορριφθέντων υποψηφίων και β) κατάταξης των υποψηφίων και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την
υπογραφή σύμβασης για την πλήρωση της θέσης.
α)

Πίνακας απορριφθέντων υποψηφίων
Αρ. πρωτ. πρότασης
21186/19-11-2021
21363/22-11-2021
22287/29-11-2021
22532/30-11-2021
22813/2-12-2021
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22872/2-12-2021
22999/3-12-2021
23054/3-12-2021
23078/3-12-2021
23369/7.12.2021

β)

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων
23541/2021
1η / 93%
23365/ 2021
2η / 84,5%
22985/2021
3η / 78,5%
21638/2021
4η / 65%
22268/2021
5η / 55%
22586/2021
6η / 48%
22557/2021
7η / 44%

Περαιτέρω, η Επιτροπή, εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης με τον
επιλεγέντα υποψήφιο με αρ. πρωτ. 23541/2021, 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).
Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση
της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr)
και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 616ης Συνεδρίασης
Χανιά, 19 Ιανουαρίου 2022
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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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