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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
Χανιά, 24/02/2021
Αρ. Πρωτ.: 4110

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 592ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
23 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 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, Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης
Παρτσινέβελος, Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ, τακτικά μέλη και ο
Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός, αναπληρωματικό μέλος.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Η Αναπλ. Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Μανιά, 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------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 4ο: Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3877/19-2-2021 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων των
υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20733/1-12-2020 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου
χρόνου με διπλωματούχο ή πτυχιούχο Πληροφορικής (Π.Ε./Τ.Ε.), στο πλαίσιο υλοποίησης 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», επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Κων/νο Κομνίτσα και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81986
Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών το με αρ. πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 3877/19-2-2021 πρακτικό της
επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20733/1-122020 (ΑΔΑ: 6ΚΤΓ469Β6Ν-ΞΗΡ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διπλωματούχο ή πτυχιούχο Πληροφορικής (Π.Ε./Τ.Ε.), στο
πλαίσιο υλοποίησης 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», επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Κων/νο Κομνίτσα και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81986.
Σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, αποτελούμενης από τον Καθηγητή
Μιχαήλ Ζερβάκη, ως Πρόεδρο, τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Κομνίτσα και τον Καθηγητή Κωνσταντίνο-Αλκέτα
Ουγγρίνη, ως μέλη, συσταθείσα δυνάμει της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21371/30-11-2018 (ΑΔΑ: ΨΚ0Ξ469Β6Ν-

1

ΑΔΑ: ΨΤΗΗ469Β6Ν-ΜΨΘ
Θ4Φ) πράξης, στο πλαίσιο της υπό εξέταση πρόσκλησης υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τέσσερις (4) προτάσεις, οι
οποίες κι έλαβαν τους ακόλουθους αριθμούς πρωτοκόλλου: α) 21922/14-12-2020, β) 22022/15-12-2020, γ)
22101/16-12-2020 και δ) 22243/18-12-2020.
Από τη διαδικασία της αξιολόγησης προέκυψε ότι τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης
πληρούσε μόνον η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22101/2020 πρόταση, ενώ οι λοιπές, εμφάνισαν αποκλίσεις ως προς
αυτά. Αναλυτικότερα:
Αρ. πρωτ.
πρότασης
21922/14-122020
22022/15-122020

Αιτιολογία εισήγησης απόρριψης

Έχει πτυχίο της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του
Πολυτεχνείου Κρήτης και όχι δίπλωμα/πτυχίο Πληροφορικής Π.Ε./Τ.Ε.
Δεν έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά ελάχιστης απαιτούμενης εμπειρίας σε
εργασίες, που αφορούν την υποστήριξη δικτυακών τόπων ή/και
εφαρμογών/δικτυακών εφαρμογών ή/και υποστήριξη χρηστών στην αξιοποίηση
εφαρμογών και υπηρεσιών Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής
(ΤΠΕ)
22243/18-12- Η σύμβαση απασχόλησης που έχει προσκομιστεί δεν είναι επικυρωμένη από
2020
δικηγόρο ή δεν έχει θεωρηθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της παρ. 2α του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης σελ. 4
αυτής)
Αντίθετα, η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22101/2020 πρόταση, πληρούσε το σύνολο των απαιτουμένων
προσόντων/κριτηρίων της πρόσκλησης, καθόσον ο υποψήφιος είναι κάτοχος διπλώματος του Τμήματος
Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ηρακλείου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος
ειδίκευσης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης,
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Πανεπιστημίου Brunel Λονδίνου, αναγνωρισμένου από το
ΔΟΑΤΑΠ και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (Doctor of Philoshophy – Ph.D) του Πανεπιστημίου Brunel
Λονδίνου, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, ως ισότιμο προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά ΑΕΙ, με
εκτεταμένη εμπειρία τόσο σε εργασίες που αφορούν στην υποστήριξη δικτυακών τόπων ή/και
εφαρμογών/δικτυακών εφαρμογών ή/και υποστήριξη χρηστών στην αξιοποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών
Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής, όσο και στην υποστήριξη ερευνητικών/αναπτυξιακών έργων,
τόσο στον δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα.
Λόγω του ότι μεταξύ των βαθμολογούμενων κριτηρίων της πρόσκλησης συγκαταλέγετο κι αυτό της
διενέργειας συνέντευξης, ο μοναδικός πληρών τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης υποψήφιος, κλήθηκε
σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής, η οποία έλαβε χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 19
Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης του ενδιαφερομένου.
Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης, η επιτροπή συνήλθε εκ νέου, οπότε και συνέταξε τον
ακόλουθο πίνακα βαθμολογίας και προτεινόμενης κατάταξης του μοναδικού εναπομείναντος υποψηφίου, ως
ακολούθως:
Αρ.
Βαθμολογία Βαθμολογία Βαθμολογία
πρωτ.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
πρόταση Υ 1
Υ2
Υ3
ς
22101/20
20

ON/OFF

15

Βαθμολογί
α
ΚΡΙΤΗΡΙ
ΟΥ 4

Βαθμολογί
α
ΚΡΙΤΗΡΙ
ΟΥ 5

Βαθμολογί
α
ΚΡΙΤΗΡΙ
ΟΥ 6

15

14

15

36

Προτεινόμενη
σειρά
Κατάταξης/
Συνολική
Βαθμολογία
1ος /95 %

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει ομόφωνα την επιλογή του υποψήφιου με αρ. πρωτ.
πρότασης 22101/2020 για την κάλυψη της υπό πλήρωση θέσης και την απόρριψη των λοιπών υποβληθεισών
προτάσεων, για τους στο πρακτικό της λεπτομερώς αναφερθέντες λόγους.
Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, αφού έλαβε υπόψη της:
- Την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20733/23-10-2020 (ΑΔΑ:6ΚΤΓ469Β6Ν-ΞΗΡ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή προσόντα/κριτήρια
- Το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3877/19-2-2021 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων
στο πλαίσιο της υπό εξέταση πρόσκλησης, την αιτιολογία απόρριψης μέρους των υποψηφίων και την
βαθμολογία του προτεινόμενου για την πλήρωση της θέσης υποψηφίου,
αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει ως έχει αυτό και συντάσσει τους ακόλουθους πίνακες: α) απορριφθέντων
υποψηφίων και β) επιλεγέντος υποψηφίου:
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α)
Πίνακας απορριφθέντων υποψηφίων
21922/14-12-2020
22022/15-12-2020
22243/18-12-2020
β)
Πίνακας επιλεγέντος υποψηφίου
Αρ. πρωτ. πρότασης 22101/2020
Περαιτέρω, η Επιτροπή, εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης με τον
επιλεγέντα υποψήφιο, με τους ακόλουθους όρους:
Αντικείμενο: Υποστήριξη εργασιών που αφορούν την διαχείριση, την διοικητική και οικονομική υποστήριξη
των Πράξεων που είναι ενταγμένες στο Ε.Π.ΑΝΑΔΕΔΒΜ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με
συμμετοχή στο κάτωθι πακέτο εργασίας:
ΠΕ1.1 Yποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης
Συγκεκριμένα αφορά στην προετοιμασία, στον προγραμματισμό, στην διαχείριση, στην εφαρμογή, στην
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 ΕΛΚΕ ΠΚ 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: 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 592ης Συνεδρίασης
Χανιά, 24 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε.

Η Γραμματέας

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου
Εκπαίδευσης

Τσακανέλη Σταυρούλα

3

