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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 627ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 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, Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ,
Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά, τακτικά.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Ο Καθηγητής Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος, 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.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κα Αργυρώ Βαϊδάκη, Προϊσταμένη Μονάδας Οικονομικής και
Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------(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 30o: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13124/17-06-2022 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των
υποψηφίων για τη θέση Νο 1 (Ψυχολόγος) 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 13124/17-06-2022 πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19475/20-11-2020 (ΑΔΑ:
6Σ7Ξ469Β6Ν-Χ9Ε) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ειδικότερα στο πλαίσιο της πλήρωσης της θέσης
Νο 1 αυτής (μερικής απασχόλησης), στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη
Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν.
Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαγουδάκη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82105.
Σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στο πρακτικό της επιτροπής, για την κάλυψη της ως άνω θέσης
Νο 1 υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις, οι οποίες κι έλαβαν τους αντίστοιχους αριθμούς
πρωτοκόλλου:
1. Φαλελάκη Δέσποινα με αριθμό πρωτοκόλλου 20014/26.11.2020
2. Παπαδοπούλου Ευθυμία με αριθμό πρωτοκόλλου 20668/30.11.2020
3. Σταγάκη Μαρία με αριθμό πρωτοκόλλου 20912/02.12.2020
4. Κοκκίνη Ελεάνα με αριθμό πρωτοκόλλου 21150/03.12.2020
5. Μουτζούρη Μαρία με αριθμό πρωτοκόλλου 21246/03.12.2020
6. Βασιλάκη Αφροδίτη-Ειρήνη με αριθμό πρωτοκόλλου 21326/04.12.2020
7. Νταϊφώτη Ζωή με αριθμό πρωτοκόλλου 21358/04.12.2020
8. Βουλγαράκη Ζωή με αριθμό πρωτοκόλλου 21467/07.12.2020
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9. Διγαλάκη Ελένη με αριθμό πρωτοκόλλου 21469/07.12.2020
10. Πάντζιου Σταυρούλα-Λυδία με αριθμό πρωτοκόλλου 21580/08.12.2020
11. Κοροβίλα Ευσταθία με αριθμό πρωτοκόλλου 21582/08.12.2020
12. Μουντάκη Δήμητρα με αριθμό πρωτοκόλλου 21843/11.12.2020
13. Μαρκάκη Αφροδίτη με αριθμό πρωτοκόλλου 21945/14.12.2020
Από τη διαδικασία της αξιολόγησης προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
Θέση 1: Ψυχολόγου (μερικής απασχόλησης)
Αριθμός Πρωτοκόλλου πρότασης υποψηφίου
Αξιολόγηση
Δεν προσκόμισε αποδεικτικό πολύ καλής ή άριστης
γνώσης Αγγλικών. Κατέθεσε μόνο βεβαίωση από το
British Council ότι έλαβε το First Certificate in
English of the University of Cmbridge. Δεν
20014/26.11.2020
προσκόμισε αποδεικτικά εμπειρίας τουλάχιστον 1
έτους. Κατέθεσε μόνο βεβαίωση από το Δημοτικό
Γηροκομείο Χανίων ότι εργάστηκε από 18.05.2020
έως 17.09.2020. Κατέθεσε βεβαιώσεις εθελοντικής
απασχόλησης.
Δεν κατέθεσε υπογεγραμμένη δήλωση ν.1599/1986,
ούτε βιογραφικό σημείωμα. Το επίπεδο γνώσης
20668/30.11.2020
αγγλικών είναι Β2 (καλή γνώση), ενώ απαιτείται πολύ
καλή ή άριστη.
Δεν
προσκόμισε
δικαιολογητικά
εμπειρίας
τουλάχιστον για 1 έτος. Έχει προσκομίσει βεβαίωση
εμπειρίας 9 μηνών (8ος-9ος/2019 και 3ος-9ος/2020)
από το ΜΑΙΧ και Honorary Contract με το NHS West
20912/02.12.2020
London NHS TRUST με την ιδιότητα του Honorary
Worker διάρκειας 13 μηνών (01.10.2019-31.10.2020),
ωστόσο πρόκειται για εθελοντική εργασία χωρίς
αμοιβή και το έγγραφο δεν είναι μεταφρασμένο και
επικυρωμένο από δικηγόρο.
Δεν αποδείχθηκε εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους.
Προσκόμισε Ατομική Σύμβαση Εργασίας Μερικής
Απασχόλησης με την εταιρεία DARKARIKA
21150/03.12.2020
LIMITED για διάστημα 08.04.2019 έως 05.09.2020,
το οποίο δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του
ασφαλιστικού φορέα.
Η βεβαίωση ξένης γλώσσας (Michigan ECPE) δεν
21246/03.12.2020
φέρει επικύρωση από δικηγόρο. Δεν έχει προσκομίσει
δικαιολογητικά εμπειρίας τουλάχιστον 1 έτους.
Δεν
προσκόμισε
δικαιολογητικά
εμπειρίας
τουλάχιστον για 1 έτος. Έχει προσκομίσει μόνο
21326/04.12.2020
αναγγελία όρων ατομικής σύμβασης εργασίας από την
εταιρεία Δ. Αναστάση και Συνεργάτες ΕΕ με
ημερομηνία πρόσληψης την 05.03.2020.
Δεν
προσκόμισε
δικαιολογητικά
εμπειρίας
τουλάχιστον 1 έτους. Κατέθεσε μόνο μια βεβαίωση
από ΕΛΚΕ ΑΠΘ για απασχόληση σε έργα με
21358/04.12.2020
αντικείμενο «εκπαίδευση σε θέματα αγωγής υγείας /
καταχώρηση, επεξεργασία δεδομένων» από τις
δράσεις
του
Προγράμματος
Προαγωγής
Αυτοβοήθειας.
Πληροί το σύνολο των απαιτουμένων προσόντων.
Ειδικότερα, ο υποψήφιος κατέχει Πτυχίο Ψυχολογίας
από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, η οποία έχει
21467/07.12.2020
εκδοθεί από την Περιφέρεια Μακεδονίας,
αποδείχθηκε εμπειρία του ύψους 12 μηνών για την
οποία προσμετρήθηκαν τα εξής δικαιολογητικά: α)
Βεβαίωση Δήμου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης για
απασχόληση 8 μηνών (08.11.2017 έως 07.07.2018) ως
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ΠΕ Ψυχολόγος σε δράσεις συναφείς με ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες και β) Βεβαίωση Δήμου
Κορδελιού-Ευόσμου
για
παροχή
υπηρεσιών
συμβουλευτικής ως ψυχολόγος στα σχολεία του
Δήμου για 4 μήνες (2ος-5ος/2014). Οι βεβαιώσεις από
τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Χανίων για παροχή εκπαιδευτικών
υπηρεσιών σε σχολεία δεν προσμετρώνται ως μη
συναφείς με το αντικείμενο της θέσης. Ως προς το
Κριτήριο 4 τεκμαίρεται η απαιτούμενη πολύ καλή
γνώση αγγλικής με το κατατεθέν πιστοποιητικό
Language Cert Level 2 - Certificate in ESOL
International. Ως προς το Κριτήριο 5 το Δίπλωμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδαγωγική
Επιστήμη (Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή) του
Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν
προσμετράται στη βαθμολογία ως μη συναφές με το
αντικείμενο της θέσης. Τέλος, ως προς το Κριτήριο 6
η γνώση χρήσης υπολογιστών πιστοποιείται με το
πιστοποιητικό Unicert Primary. Βαθμολογία:
Κριτήριο 1: ON, Κριτήριο 2: ON, Κριτήριο 3: 15%,
Κριτήριο 4: 5 %, Κριτήριο 5: 0, Κριτήριο 6: 10%.
Δεν αποδείχθηκε εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους.
Προσκόμισε βεβαίωση για απασχόληση στο
Υπουργείο Υγείας - ΟΚΑΝΑ από 20.05.2020 έως
04.12.2020 (ημερομηνία βεβαίωσης), ήτοι διάστημα
6,5 μηνών. Η βεβαίωση απασχόλησης από το
ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ δεν φέρει επικύρωση από δικηγόρο.
Η βεβαίωση ξένης γλώσσας (CPE) δεν φέρει
επικύρωση από δικηγόρο. Δεν έχει προσκομίσει
δικαιολογητικά εμπειρίας τουλάχιστον 1 έτους.
Δεν κατέθεσε Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986.
Δεν
προσκόμισε
δικαιολογητικά
εμπειρίας
τουλάχιστον 1 έτους. Κατέθεσε βεβαίωση μόνο για
3μηνη εθελοντική εργασία 2,5 μηνών στο Κέντρο
Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αρχάγγελος Μιχαήλ».
Το επίπεδο γνώσης αγγλικών είναι Β2 (καλή γνώση),
ενώ απαιτείται πολύ καλή ή άριστη.
Δεν
προσκόμισε
δικαιολογητικά
εμπειρίας
τουλάχιστον 1 έτους.
Η βεβαίωση ξένης γλώσσας (The University of
Michigan – CPE) δεν φέρει επικύρωση από δικηγόρο.
Δεν έχει προσκομίσει δικαιολογητικά εμπειρίας
τουλάχιστον 1 έτους. Κατέθεσε Συμφωνητικό
Εθελοντικής Απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών με
την 7η ΥΠΕ Κρήτης και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Χανίων.

21469/07.12.2020

21580/08.12.2020

21582/08.12.2020

21843/11.12.2020

21945/14.12.2020

Λόγω του ότι μεταξύ των βαθμολογούμενων κριτηρίων της πρόσκλησης συγκαταλέγεται και αυτό της
διενέργειας συνέντευξης (Κριτήριο 7), o υποψήφιoς ο οποίος πληρούσε το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων
της πρόσκλησης προσεκλήθη, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας μαζί της, σε συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης
σε κάποια κατάλληλη ημέρα/ώρα κατά το διάστημα από 3 έως 5 Μαΐου 2022, προκειμένου η Επιτροπή να
συνεκτιμήσει την επαγγελματική εμπειρία και την επιστημονική της κατάρτιση, καθώς και την εξειδίκευσή της
ως προς τα θεματικά αντικείμενα της πρόσκλησης. Ο υποψήφιος δεν ανταποκρίθηκε στην ηλεκτρονική
επικοινωνία, ενώ ακολούθησε νέα, τηλεφωνική αυτή τη φορά επικοινωνία μαζί του για ενημέρωση. Κατά το
στάδιο της επικοινωνίας διευκρινίστηκε ότι το αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είχε παραληφθεί
και είχε μεταφερθεί στον φάκελο των ανεπιθύμητων μηνυμάτων.
Η επιτροπή προγραμμάτισε την διενέργεια της συνέντευξης κατά τον μήνα Ιούνιου, οπότε και έγινε
προσπάθεια εξεύρεσης ημέρας και ώρας που θα δύνατο ο υποψήφιος να συμμετάσχει, ωστόσο σε σχετική επαφή
μαζί του κατά τον μήνα Ιούνιο, όπου ζητήθηκαν και δόθηκαν κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο έναρξης
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της σύμβασης, ο υποψήφιος εξεδήλωσε την αδυναμία του να αναλάβει καθήκοντα πριν τον Σεπτέμβριο του
τρέχοντος έτους (2022), λόγω απασχόλησης σε άλλη θέση μέχρι και το τέλος Αυγούστου 2022.
Η επιτροπή αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί να
μεσολαβήσει έως την έναρξη της σύμβασης, αποφάσισε ότι παρέλκει η διεξαγωγή της συνέντευξης, οπότε
ολοκλήρωσε το πρακτικό της εισηγούμενη ομόφωνα την απόρριψη του συνόλου των ως άνω προτάσεων οι οποίες
δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης και τελικώς και δεδομένης της αδυναμίας σύναψης
σύμβασης με τον μοναδικό πληρούντα τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποψήφιος στο άμεσο μέλλον, την κήρυξη
της υπό εξέταση θέσης ως άγονης.
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη:
-Την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19475/2020 πρόσκληση και ειδικότερα τα προσόντα και απαιτήσεις που περιγράφηκαν
ως προς τη θέση Νο 1 αυτής,
-Το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13124/17-06-2022 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που
υπεβλήθησαν από υποψηφίους,
-Τον στο ως άνω πρακτικό συνταχθέντα πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων,
Αποφασίζει ομόφωνα και επικυρώνει τον ως άνω πίνακα απόρριψης των υποψηφίων, απορρίπτει το σύνολο των
προτάσεων που υποβλήθηκαν και λαμβάνοντας υπόψη την άρνηση εκ μέρους του μοναδικού υποψηφίου (αρ.
πρωτ. πρότασης 21467/2020) που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης σε υπογραφή σύμβασης,
κηρύσσει τη θέση άγονη:
Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων
Θέση 1: Ψυχολόγου (μερικής απασχόλησης)
Αριθμός Πρωτοκόλλου πρότασης υποψηφίου
Αιτιολογία απόρριψης
Δεν προσκόμισε αποδεικτικό πολύ καλής ή άριστης
γνώσης Αγγλικών. Κατέθεσε μόνο βεβαίωση από το
British Council ότι έλαβε το First Certificate in
English of the University of Cmbridge. Δεν
20014/26.11.2020
προσκόμισε αποδεικτικά εμπειρίας τουλάχιστον 1
έτους. Κατέθεσε μόνο βεβαίωση από το Δημοτικό
Γηροκομείο Χανίων ότι εργάστηκε από 18.05.2020
έως 17.09.2020. Κατέθεσε βεβαιώσεις εθελοντικής
απασχόλησης.
Δεν κατέθεσε υπογεγραμμένη δήλωση ν.1599/1986,
ούτε βιογραφικό σημείωμα. Το επίπεδο γνώσης
20668/30.11.2020
αγγλικών είναι Β2 (καλή γνώση), ενώ απαιτείται πολύ
καλή ή άριστη.
Δεν
προσκόμισε
δικαιολογητικά
εμπειρίας
τουλάχιστον για 1 έτος. Έχει προσκομίσει βεβαίωση
εμπειρίας 9 μηνών (8ος-9ος/2019 και 3ος-9ος/2020)
από το ΜΑΙΧ και Honorary Contract με το NHS West
20912/02.12.2020
London NHS TRUST με την ιδιότητα του Honorary
Worker διάρκειας 13 μηνών (01.10.2019-31.10.2020),
ωστόσο πρόκειται για εθελοντική εργασία χωρίς
αμοιβή και το έγγραφο δεν είναι μεταφρασμένο και
επικυρωμένο από δικηγόρο.
Δεν αποδείχθηκε εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους.
Προσκόμισε Ατομική Σύμβαση Εργασίας Μερικής
Απασχόλησης με την εταιρεία DARKARIKA
21150/03.12.2020
LIMITED για διάστημα 08.04.2019 έως 05.09.2020,
το οποίο δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του
ασφαλιστικού φορέα.
Η βεβαίωση ξένης γλώσσας (Michigan ECPE) δεν
21246/03.12.2020
φέρει επικύρωση από δικηγόρο. Δεν έχει προσκομίσει
δικαιολογητικά εμπειρίας τουλάχιστον 1 έτους.
Δεν
προσκόμισε
δικαιολογητικά
εμπειρίας
τουλάχιστον για 1 έτος. Έχει προσκομίσει μόνο
21326/04.12.2020
αναγγελία όρων ατομικής σύμβασης εργασίας από την
εταιρεία Δ. Αναστάση και Συνεργάτες ΕΕ με
ημερομηνία πρόσληψης την 05.03.2020.
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ΑΔΑ: 9ΛΛΩ469Β6Ν-ΝΑ3

Δεν
προσκόμισε
δικαιολογητικά
εμπειρίας
τουλάχιστον 1 έτους. Κατέθεσε μόνο μια βεβαίωση
από ΕΛΚΕ ΑΠΘ για απασχόληση σε έργα με
αντικείμενο «εκπαίδευση σε θέματα αγωγής υγείας /
καταχώρηση, επεξεργασία δεδομένων» από τις
δράσεις
του
Προγράμματος
Προαγωγής
Αυτοβοήθειας.
Δεν αποδείχθηκε εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους.
Προσκόμισε βεβαίωση για απασχόληση στο
Υπουργείο Υγείας - ΟΚΑΝΑ από 20.05.2020 έως
04.12.2020 (ημερομηνία βεβαίωσης), ήτοι διάστημα
6,5 μηνών. Η βεβαίωση απασχόλησης από το
ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ δεν φέρει επικύρωση από δικηγόρο.
Η βεβαίωση ξένης γλώσσας (CPE) δεν φέρει
επικύρωση από δικηγόρο. Δεν έχει προσκομίσει
δικαιολογητικά εμπειρίας τουλάχιστον 1 έτους.
Δεν κατέθεσε Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986.
Δεν
προσκόμισε
δικαιολογητικά
εμπειρίας
τουλάχιστον 1 έτους. Κατέθεσε βεβαίωση μόνο για
3μηνη εθελοντική εργασία 2,5 μηνών στο Κέντρο
Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αρχάγγελος Μιχαήλ».
Το επίπεδο γνώσης αγγλικών είναι Β2 (καλή γνώση),
ενώ απαιτείται πολύ καλή ή άριστη.
Δεν
προσκόμισε
δικαιολογητικά
εμπειρίας
τουλάχιστον 1 έτους.
Η βεβαίωση ξένης γλώσσας (The University of
Michigan – CPE) δεν φέρει επικύρωση από δικηγόρο.
Δεν έχει προσκομίσει δικαιολογητικά εμπειρίας
τουλάχιστον 1 έτους. Κατέθεσε Συμφωνητικό
Εθελοντικής Απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών με
την 7η ΥΠΕ Κρήτης και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Χανίων.

21358/04.12.2020

21469/07.12.2020

21580/08.12.2020

21582/08.12.2020

21843/11.12.2020

21945/14.12.2020

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 627ης Συνεδρίασης
Χανιά, 27 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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