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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΧΑΝΙΑ, 04-07-2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14529
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 628ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
28 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00πμ.
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 Αικατερίνη Μανιά, και 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. ΕΛΚΕ 13572/23-06-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με
αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11256/24-05-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων,
για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου
με τίτλο «InTheMED / Καινοτόμος και Αειφορική Διαχείριση Υπογείων Υδάτων στη Μεσόγειο», με
επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Καρατζά και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82255.
Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13572/23-06-2022 πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11256/24-05-2022 (ΑΔΑ:
9ΡΔ2469Β6Ν-ΡΒ0) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας,
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο
«Καινοτόμος και Αειφορική Διαχείριση Υπογείων Υδάτων στη Μεσόγειο» με ακρωνύμιο: «InTheMED» και με
αριθ. Συμβολαίου (1923) , που χρηματοδοτείται μέσω του PRIMA FOUNDATION στο πλαίσιο του
προγράμματος «HORIZON 2020» , με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82255 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή
της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Καρατζά Γεώργιο.
Σύμφωνα με το υποβληθέν πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, η οποία συστάθηκε με την με αρ. πρωτ.
ΕΛΚΕ 10187/23-06-2020 (ΑΔΑ: 60ΠΜ469Β6Ν-ΥΦΣ) πράξη, αποτελούμενης από τον Καθηγητή και
επιστημονικά υπεύθυνο του έργου κ. Γεώργιο Καρατζά, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. Θεόδωρο Γλυτσό, ΕΔΙΠ (σε
αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Κων/νου Χρυσικόπουλου) και Καθηγητή Νικόλαο Νικολαΐδη, ως τακτικά
μέλη, στο πλαίσιο της υπό εξέταση πρόσκλησης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μία πρόταση, η κάτωθι:
1) Αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12608/07-06-2022
Σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στο ως άνω πρακτικό, η επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της
πρότασης που κατατέθηκε, διαπίστωσε ότι η υπ’ αριθμόν 12608/07-06-2022 πρόταση πληρούσε τα απαιτούμενα
προσόντα της πρόσκλησης και 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 υποψήφιος κλήθηκε, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης, σε
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προφορική δοκιμασία την Τρίτη 21/06/2022 μέσω τηλεδιάσκεψης στην διαδικτυακή πλατφόρμα zoom, για τον
σκοπό της συνολικής αποτίμησης της υποψηφιότητάς του, οπότε και βαθμολογήθηκε ως ακολούθως:

Αρ. Πρωτ.
Πρότασης

Βαθμολογία
Κριτηρίου 1
(Διπλωματού
χος
Μηχανικός
Ορυκτών
Πόρων ή
κάτοχος
ισότιμου ή
ταυτόσημου
κατά
περιεχόμενο
ειδικότητας
διπλώματος
από ΑΕΙ της
Ελλάδας ή
του
εξωτερικού
αναγνωρισμέ
νου από τον
ΔΟΑΤΑΠ )

Βαθμολογία
Κριτηρίου 2
(Κάτοχος
Μεταπτυχιακού
διπλώματος
ειδίκευσης σε
γεωτεχνολογία
και περιβάλλον)

Βαθμολογία
Κριτηρίου 3
(Διδακτορικό
δίπλωμα
στη
γεωστατιστική
ανάλυση)

12608/2022

ΟΝ

25%

10%

Βαθμολογία
Κριτηρίου 4
(Επιστημονικές
δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά
περιοδικά ή και
σε συνέδρια στο
αντικείμενο, με
έμφαση στους
υδατικούς
πόρους )

15%

Βαθμολογία
Κριτηρίου 5
(Εργασιακή
εμπειρία στο
αντικείμενο
της
γεωστατιστικ
ής)

25%

Βαθμολογία
Κριτηρίου 7
(Συνέντευξη)

19%

Συνολική
Βαθμολογία/
Προτεινόμενη
κατάταξη

1ος/ 94%

Ως εκ των άνω, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται ομόφωνα την αποδοχή της πρότασης με αρ.
πρωτ.12608/07-06-2022, για τον λόγο ότι πληροί άρτια και πλήρως τόσο τα απαιτούμενα, όσο και τα
συνεκτιμώμενα προσόντα της πρόσκλησης. Ειδικότερα, ο υποψήφιος είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών
Πόρων, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε γεωτεχνολογία και περιβάλλον, κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος στο αντικείμενο της γεωστατιστικής ανάλυσης, με επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά και συνέδρια με έμφαση στο αντικείμενο των υδατικών πόρων. Επιπλέον, διαθέτει εργασιακή εμπειρία
στην γεωστατιστική. 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 από 23-06-2022 (αρ. πρωτ.
ΕΛΚΕ 13572/23-06-2022) πρακτικό και συντάσσει τον ακόλουθο πίνακα κατάταξης υποψηφίων.
Πίνακας επιλεγέντος υποψηφίου
Αρ. πρωτ. πρότασης 12608/07-06-2022
Ειδικότερα, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, αφού έλαβε υπόψη της:
-Την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11256/24-05-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
-Το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13572/23-06-2022 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
13572/23-06-2022 πρακτικό της Επιτροπής και τον σε αυτό καταρτισθέντα πίνακα βαθμολογίας και κατάταξης
και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής
απασχόλησης, διάρκειας έξι (6) μηνών από την υπογραφή της, με αντικείμενο απασχόλησης δράσεις που αφορούν
περιφερειακές τάσεις και τροχιές των υπόγειων υδάτων και τους ελέγχους τους με χρήση δεικτών SMART, σε
παραγωγή χαρτών με τη χρήση του DSS, σύμφωνα με τα προτεινόμενα σενάρια με τα ενδιαφερόμενα μέλη, με
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) και
με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της παρούσας σύμβασης, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 4.000,00 €,
από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης
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του έργου με τίτλο «Innovative and Sustainable Groundwater Management in the Mediterranean», και ακρωνύμιο
«InTheMED, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Καρατζά και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82255.
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 628ης Συνεδρίασης
Χανιά, 04 Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης
Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης

Τσακανέλη Σταυρούλα
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