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ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17313

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 630ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
28 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη 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 Μανιά Αικατερίνη 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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 10ο: Αποδοχή της με αρ. πρωτ. 16217/27-07-2022 δήλωσης που υποβλήθηκε από τον με αρ.
πρωτ. πρότασης 6166/15-03-2022 υποψήφιο, περί μη αποδοχής σύναψης σύμβασης, κατόπιν
επιλογής του για την κάλυψη της θέσης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4900/28-02-2022 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και
Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής
Γεωργίας», με ακρωνύμιο: ΒΙΟΜΕ, με κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-00597, της Δράσης Εθνικής
Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με
επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Νικόλαο Παρανυχιανάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ
82263
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16217/27-07-2022 επιστολή του
επιλεγέντος υποψηφίου με αρ. πρωτ. πρότασης 6166/15-03-2022, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της
της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4900/28-02-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη μίας
(1) σύμβασης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη
αναγκών του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε
Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας», με ακρωνύμιο: ΒΙΟΜΕ, με κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ00597, της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,
ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Νικόλαο Παρανυχιανάκη και κωδικό
έργου ΕΛΚΕ 82263.
Ο ως άνω υποψήφιος είχε επιλεγεί δυνάμει της με αρ. πρωτ. 13338/21-06-2022 απόφασης της
627ης/17-06-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: ΨΡ9Α469Β6Ν-
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ΘΔΥ), οπότε και εγκρίθηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, πλήρους απασχόλησης.
Ήδη, με την ως άνω επιστολή του, ο επιλεγείς ενημερώνει την Επιτροπή για την αδυναμία του
να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, αφού έλαβε υπόψη της:
-Το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12042/01-06-2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4900/28-02-2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος,
-Το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13338/21-06-2022 Απόσπασμα Πρακτικών της 627ης Συνεδρίασης της ιδίας
(ενν. Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης), με το οποίο ενεκρίθη το ως άνω πρακτικό (ΑΔΑ:
ΨΡ9Α469Β6Ν-ΘΔΥ),
-Τους όρους και τις προϋποθέσεις της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4900/28-02-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος,
αποφασίζει ομόφωνα και κάνει δεκτή την παραίτηση του με αρ. πρωτ. πρότασης 16217/27-07-2022
υποψηφίου και δεδομένης της έλλειψης έτερου υποψηφίου στον συνταχθέντα κι εγκριθέντα πίνακα
κατάταξης των υποψηφίων, κηρύσσει ομόφωνα την θέση ως άγονη.

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 630ης Συνεδρίασης
Χανιά, 04 Αυγούστου 2022

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης
Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης

Τσακανέλη Σταυρούλα
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