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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 628ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
28 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 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., Καθηγητής Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης,
Αντιπρόεδρος, Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος, Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ,
Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά και ο 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.
(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 15o: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9853/03-05-2022 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων
για τη θέση Νο 3 (Συμβούλου Σπουδών, Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας (μερικής απασχόλησης)) της με
αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19475/20-11-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3)
συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με
τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης», με
επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαγουδάκη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82105
Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9853/03-05-2022 πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν για την πλήρωση της Θέσης Νο 3 – Συμβούλου Σπουδών,
Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19475/20-11-2020 (ΑΔΑ: 6Σ7Ξ469Β6ΝΧ9Ε) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων
Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ
Λαγουδάκη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82105.
Σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στο πρακτικό της επιτροπής, για την κάλυψη της θέσης Νο 3
υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα επτά (7) προτάσεις, οι οποίες έλαβαν τους ακόλουθους αριθμούς πρωτοκόλλου:
1. αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 20970/02.12.2020
2. αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 21368/04.12.2020
3. αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 21438/07.12.2020
4. αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 21470/07.12.2020
5. αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 21581/08.12.2020
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6. αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 21946/14.12.2020
7. αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 21947/14.12.2020
Από τη διαδικασία της αξιολόγησης προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Θέση 3: Συμβούλου Σπουδών, Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας (μερικής απασχόλησης) 19475/2020 πρόσκληση

Κριτήριο 1
Πτυχίο
πανεπιστημιακού
τμήματος (Α)

Κριτήριο 2
Επαγγελματική
εμπειρία σε
παροχή
υπηρεσιών
συμβουλευτικής
σπουδών,
διασύνδεσης,
σταδιοδρομίας
(Α)

20970/02.12.2020

ON

0 → έλλειψη
απαιτούμενου
προσόντος

10

21368/04.12.2020

ON

15

10

Αρ. πρωτ.
πρότασης

Κριτήριο 3
Αποδεδειγμένη
γνώση της
Αγγλικής
γλώσσας (πολύ
καλή ή άριστη
γνώση (Α)

21438/07.12.2020

ON

0 → έλλειψη
απαιτούμενου
προσόντος

10

21470/07.12.2020

OFF → έλλειψη
απαιτούμενου
προσόντος

30

10

καλή γνώση
Αγγλικής
γλώσσας →
απαιτούμενο
προσόν η
πολύ καλή ή η
άριστη γνώση

21581/08.12.2020

ON

0 → έλλειψη
απαιτούμενου
προσόντος

21946/14.12.2020

ON

15

21947/14.12.2020

ON

30

Κριτήριο 4
Δίπλωμα
Μεταπτυχιακών
Σπουδών σε
αντικείμενο
συναφές με
συμβουλευτική
ή επαγγελματικό
προσανατολισμό
ή διοίκηση
ανθρώπινου
δυναμικού (Σ)

Κριτήριο 5
Γνώση
χρήσης
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
(Σ)

Κριτήριο 6
Συνέντευξη
(Σ)

Εισήγηση/Αιτιολογικό

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Στα κατατεθέντα έγγραφα
αναφέρεται
εθελοντική
σχετική
Εργασία
0

10
ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Στα
έγγραφα
που
κατατέθηκαν αναφέρεται
κάποια εμπειρία, ωστόσο
σε
άλλα αντικείμενα
ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Δεν
είναι
πτυχιούχος/διπλωματούχος
πανεπιστημιακού
τμήματος
ή
κάτοχος
ισότιμου ή ταυτόσημου
κατά περιεχόμενο
ειδικότητας πτυχίου από
ΑΕΙ.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Το ETS TOEIC με
βαθμολογία
570
που
κατατέθηκε πιστοποιεί
μόνο
καλή
γνώση
αγγλικών. Επίσης, δεν
υπάρχει η απαιτούμενη
επαγγελματική εμπειρία σε
παροχή υπηρεσιών
συμβουλευτικής σπουδών,
διασύνδεσης,
σταδιοδρομίας
τουλάχιστον ενός (1)
έτους. Στα έγγραφα που
κατατέθηκαν αναφέρεται
κάποια εμπειρία, ωστόσο
σε άλλα αντικείμενα.

10
καλή γνώση
Αγγλικής
γλώσσας →
απαιτούμενο
προσόν η
πολύ καλή ή η
άριστη γνώση

0

10
ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Δεν υπάρχει η απαιτούμενη
πολύ
καλή
γνώση
αγγλικών.

Εκ των προτάσεων που κατατέθηκαν και σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, εκ των συμμετεχόντων
υποψηφίων, μόνον οι με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ πρότασης 21368/2020 και 21946/2020 υποψήφιοι πληρούν το σύνολο
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των απαιτουμένων προσόντων της πρόσκλησης και ως εκ τούτου οι προτάσεις τους γίνονται αποδεκτές και
βαθμολογούνται περαιτέρω και ως προς τα λοιπά προσόντα αυτής.
Ειδικότερα, ο με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21368/2020 υποψήφιος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (London
Tests of Englısh level 5 C2), επαγγελματική εμπειρία περίπου δύο (2) ετών ως ελεύθερος επαγγελματίας
(Σύμβουλος Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας), όπως αυτό αποδείχθηκε από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα
(επάγγελμα: «Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση»), την υπεύθυνη δήλωση, το πρόσφατο
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και τις ενδεικτικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που έχουν
κατατεθεί. Τέλος, ο υποψήφιος έχει γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, όπως αυτό αποδεικνύεται από
το εκ μέρους του κατατεθέν πιστοποιητικό ECDL.
Ο με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21946/2020 υποψήφιος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και επαγγελματική
εμπειρία είκοσι πέντε (25) μηνών ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κατά τα χρονικά
διαστήματα: 08.02.2013 έως και 28.06.2013 (5 μήνες), 16.10.2013 έως και 13.06.2014 (8 μήνες), 27.02.2015 έως
και 26.03.2015 (1 μήνας), 24.03.2016 έως και 30.06.2016 (3 μήνες), 04.11.2019 έως και 30.06.2020 (8 μήνες). Ως
προς το Κριτήριο 4, είναι κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο «Μοντέλα Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» με κατεύθυνση «Διαχείριση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών
Μονάδων» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο ωστόσο κρίνεται μη συναφές με το αντικείμενο της θέσης. Ο
υποψήφιος έχει γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, όπως αυτό αποδεικνύεται από το εκ μέρους του
κατατεθέν πιστοποιητικό ECDL.
Λόγω του ότι μεταξύ των βαθμολογούμενων προσόντων/κριτηρίων της πρόσκλησης περιλαμβανόταν κι
αυτό της διενέργειας συνέντευξης, οι πληρούντες τα απαιτούμενα προσόντα/κριτήρια της πρόσκλησης κλήθηκαν
σε προφορική δοκιμασία ενώπιον της επιτροπής, ως ακολούθως, προκειμένου να:
● Διερευνηθεί η εργασιακή τους εμπειρία αναφορικά με το φυσικό αντικείμενο της θέσης
● Διερευνηθεί η εργασιακή τους εμπειρία αναφορικά με άτομα ΕΚΟ ή/και ΑμεΑ
● Διερευνηθεί η ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και συνεργασίας που έχουν
● Διερευνηθεί η εμπειρία τους στη χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης
● Γίνει σύντομη περιγραφή της διπλωματικής εργασίας ή μεταπτυχιακής διατριβής τους
● Διερευνηθεί η δυνατότητα συνεισφοράς τους στα παραδοτέα του έργου
Αρ. πρωτ. πρότασης υποψηφίους
Ημέρα και ώρα συνέντευξης
21368/04.12.2020
Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 στις 16:30
21946/14.12.2020
Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 στις 20:00
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης, η επιτροπή αξιολόγησης συνεδρίασε εκ νέου
προκειμένου να ολοκληρώσει τον πίνακα βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων, ο οποίος έχει ως κάτωθι:
Αρ.
πρωτ.
πρότασης

Κριτήριο Κριτήριο2 Κριτήριο Κριτήριο Κριτήριο5 Κριτήριο Σύνολο
1
3
4 (Εμπειρία (Γνώση
6 (Εμπειρία Βαθμολογίας/Προτεινόμε
Αγγλικής
αθλ.
ως
αθλ. νη Κατάταξη
εκπαιδευσης
ΕΚΟ/ΑμεΑ)

21368/04.12.2020
21946/14.12.2020

ON
ON

15
15

10
10

0
0

γλώσσας)

10
10

εκπαιδευτή σε
συγκεκριμένα
αθλήματα)

28
20

63 % / 1ος
55 % / 2ος

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21368/04-12-2020 υποψήφιος απάντησε σε
διευκρινιστικές ερωτήσεις που συσχετίζουν την εργασιακή του εμπειρία με το αντικείμενο της θέσης και τόνισε
συγκροτημένα τις ιδιαιτερότητες της συμβουλευτικής σε άτομα ΕΚΟ ή/και ΑμεΑ. Ο υποψήφιος δήλωσε ότι έχει
συνεργαστεί με το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε
εθελοντική βάση, ενώ μέσα από την εμπειρία του στην συμβουλευτική καριέρας (ατομικά και ομαδικά) που στόχο
έχει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων, ώστε να αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και να
διευκολύνονται στις επιλογές τους αποδείχθηκε η εξαιρετική ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και
συνεργασίας που διαθέτει. Περαιτέρω, ο υποψήφιος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα συνεργασίας,
τόσο με την οικογένεια, ιδιαίτερα όταν παρουσιάζονται συγκρούσεις, όσο και με ψυχολόγο, όταν αυτό απαιτείται,
παρουσίασε ιδέες για δράσεις, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ομαδικό πλαίσιο, η συμπλήρωση της ιστοσελίδας
του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του με νέα ειδική ενότητα για άτομα ΕΚΟ ή/και ΑμεΑ, η
επιμόρφωση των μελών ΔΕΠ και η ενημέρωσή τους για ειδικές περιπτώσεις φοιτητών. Κατά την περίοδο της
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πανδημίας (covid – 19) ο υποψήφιος εργάστηκε εξ αποστάσεως και ως εκ τούτου έχει αποκτήσει εξοικείωση με
συστήματα τηλεδιασκέψεων. Ο υποψήφιος δήλωσε την ευελιξία του ως προς το ωράριο, αποδεχόμενος να
εργάζεται κατά τις απογευματινές ώρες. Ολοκληρώνοντας την αξιολόγησή της, η επιτροπή διατυπώνει τη θέση
ότι ο υποψήφιος έχει υψηλές δυνατότητες συνεισφοράς στα παραδοτέα του έργου, με τον τελευταίο να επιδεικνύει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα αποτελέσματα του έργου, βάσει σαφών προκαθορισμένων στόχων εντός ορισμένου
χρονοδιαγράμματος.
Ο με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 21946/14.12.2020 υποψήφιος απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις
που συσχετίζουν την εργασιακή του εμπειρία με το αντικείμενο της θέσης, οπότε και εκτέθηκε η εξαιρετική
εμπειρία του με άτομα ΕΚΟ ή/και ΑμεΑ, κυρίως με άτομα μη τυπικής εκπαίδευσης, μεγαλύτερης ηλικίας ή που
βρίσκονται εκτός εργασίας για πολλά χρόνια, άστεγους, μετανάστες, με μαθητές σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
με άτομα ΕΚΟ ή/και ΑμεΑ και κρατούμενους. Οι επιλογές επιμόρφωσης αναπτύσσονται σε μία ευρεία
θεματολογία, όπως η εκπαίδευση ενηλίκων και συμβουλευτική εργασίας σε εφήβους χωρίς εργασία, εκπαίδευση
ή κατάρτιση, συμβουλευτική ως υποστήριξη της διά βίου προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, η
συστημική ψυχοθεραπεία, θέματα που αφορούν σε πρόσφυγες και μετανάστες, κ.α. Κατά την περίοδο της
πανδημίας ο υποψήφιος εργάστηκε εξ αποστάσεως, ως εκ τούτου έχει εξοικείωση με συστήματα τηλεδιασκέψεων
και γνώσεις διατήρησης ιστοσελίδας. Η επιτροπή στο σημείο αυτό σημειώνει ότι ο υποψήφιος δεν έχει γνώση
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ τέλος ο υποψήφιος δήλωσε διαθέσιμος να απασχοληθεί σε
περίπτωση επιλογής του κατά τις απογευματινές ώρες. Η επιτροπή διατυπώνει τη θέση ότι ο υποψήφιος έχει
ικανοποιητικές δυνατότητες συνεισφοράς στα παραδοτέα του έργου, καθώς απαιτείται εξοικείωση με το
αντικείμενο του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας και του κοινού στο οποίο απευθύνονται οι υπηρεσίες
του, δηλαδή άτομα άτομα ΕΚΟ ή/και ΑμεΑ φοιτητές ΑΕΙ.
Ως εκ των άνω, η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων εισηγείται ομόφωνα προς την Επιτροπή
Ερευνών και Διαχείρισης την επιλογή του υποψηφίου με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21368/04.12.2020 για την πλήρωση
της θέσης Νο 3 της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19475/2020 πρόσκλησης για τον λόγο ότι πληροί το σύνολο των
ζητούμενων απαιτουμένων και συνεκτιμωμένων προσόντων και παρουσίασε μια πιο πλήρη και άμεσα συνδεόμενη
με τους στόχους και τις απαιτήσεις της θέσης εικόνα.
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη της:
-Τους όρους και τα προσόντα/κριτήρια της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19475/2020 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος,
-Τα διαλαμβανόμενα στο με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9853/03-05-2022 πρακτικό,
Αποφασίζει ομόφωνα και συντάσσει τους ακόλουθους πίνακες: α) απόρριψης των υποψηφίων οι οποίοι δεν
πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης και β) βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων οι
οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα αυτής:
α) Πίνακας Απόρριψης υποψηφίων
Απορριπτέοι (αρ. πρωτ. πρότασης)

Αιτιολογία απόρριψης
Έλλειψη απαιτούμενου προσόντος εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1)
έτους – κριτήριο 2
Έλλειψη απαιτούμενου προσόντος εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1)
έτους – κριτήριο 2
Δεν διαθέτει πτυχίο πανεπιστημιακής κατεύθυνσης
Έλλειψη απαιτούμενου προσόντος εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1)
έτους – κριτήριο 2, Έλλειψη απαιτούμενου προσόντος
τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας – κριτήριο 3
Έλλειψη απαιτούμενου προσόντος τουλάχιστον πολύ καλής
γνώσης Αγγλικής γλώσσας – κριτήριο 3

Αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20970/02.12.2020
Αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21438/07.12.2020
Αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21470/07.12.2020
Αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21581/08.12.2020
Αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21947/14.12.2020

β) Πίνακας Βαθμολογίας και Κατάταξης υποψηφίων
Αρ. πρωτ. πρότασης

Συνολική Βαθμολογία / Κατάταξη
63 % / 1ος
55 % / 2ος

Αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21368/04-12-2020
Αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21946/14.12.2020

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή
της, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και του οικονομικού
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αντικειμένου, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, ύστερα από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου του έργου
και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη
πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, με αποδοχές όπως αυτές προκύπτουν από τις διατάξεις 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), από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας
δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου και έως του συνολικού ποσού των 33.291,06€ και τόπο απασχόλησης
το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας.
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, 30 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
Ε.Λ.Κ.Ε.

Η Γραμματέας

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου
Εκπαίδευσης

Σταυρούλα Τσακανέλη
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