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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, 37052-37073 Fax: 28210 37081, 37082
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Χανιά, 29-12-2021
Αρ. Πρωτ.: 25129
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 614ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
22 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30μμ.
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
και Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος, τακτικά μέλη και ο Καθηγητής
Γεώργιος Καρυστινός, αναπληρωματικό μέλος.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Η 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.
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 24ο: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24576/21-12-2021 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20732/16-11-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις
ανάγκες του έργου με τίτλο «COMPOSE PLUS Rural Communites Engaged with Positive Energy PLUS»,
του Προγράμματος Interreg MED, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεοχάρη Τσούτσο και με
κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82418.
Τίθεται υπόψη των μελών το με αρ. πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 24576/21-12-2021 πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20732/16-11-2021 (ΑΔΑ:
ΩΧΠ9469Β6Ν-ΩΑΗ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «COMPOSE PLUS Rural Communites
Engaged with Positive Energy PLUS», του Προγράμματος Interreg MED, με επιστημονικά υπεύθυνο τον
Καθηγητή κ. Θεοχάρη Τσούτσο και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82418.
Η πρόσκληση αφορούσε στην πλήρωση των ακόλουθων θέσεων:
Θέση 1η (αριθμός ατόμων 1): Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ στις
διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας
διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας,
αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
Θέση 2η (αριθμός ατόμων 1): Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός ή Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός, ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο
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ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,
αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
Σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, αποτελούμενης από τον Καθηγητή κ.
Θεοχάρη Τσούτσο, ως Πρόεδρο, τον Καθηγητή κ. Πέτρο Γκίκα και τον Αν. Καθηγητή Τρύφωνα Δάρα, ως μέλη,
συσταθείσας δυνάμει της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20727/16-11-2021 (ΑΔΑ:61ΚΓ469Β6Ν-ΓΔ9) πράξης, στο
πλαίσιο της υπό εξέταση πρόσκλησης υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και ανά θέση οι ακόλουθες προτάσεις:
Αρ. πρωτ. πρότασης

Θέση ενδιαφέροντος

22797/02-12-2021
23163/06-12-2021
23362/07-12-2021
23049/03-12-2021

1
1
1
2

Για την Θέση Νο 1:
Η επιτροπή αξιολόγησε τις συμμετοχές για τη θέση Νο 1 και κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
- Οι με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23362/07-12-2021, 22797/02-12-2021 πληρούν το σύνολο των απαιτουμένων
προσόντων της πρόσκλησης, σύμφωνα με τον κατωτέρω αναλυτικά ανά υποψήφιο παρατιθέμενο πίνακα κι ως
εκ τούτου έγιναν αποδεκτές από την επιτροπή αξιολόγησης και βαθμολογήθηκαν περαιτέρω ως προς το σύνολο
των προσόντων (απαιτουμένων και συνεκτιμωμένων).
-Για την πρόταση με αρ. πρωτ. 23163/06-12-2021 η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την απόρριψή της, σύμφωνα
με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στο πρακτικό της, τα οποία ομοίως παρατίθενται συνοπτικά:
Πίνακας υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και μέρος ή/και σύνολο των
συνεκτιμωμένων προσόντων της πρόσκλησης για τη θέση Νο 1:

Αρ. πρωτ.
πρότασης

22797/0212-2021

22362/0712-2021

Διπλωματούχος
Μηχανικός ΑΕΙ
ή ΤΕΙ ή
Πτυχιούχος ΑΕΙ
ή ΤΕΙ στις
διοικητικές ή
οικονομικές
επιστήμες
(ON/OFF)
Πτυχίο Τμήματος
Διοίκησης
Επιχειρήσεων της
Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας
του ΤΕΙ Κρήτης
Πτυχίο Τμήματος
Διοίκησης
Επιχειρήσεων της
Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας
του ΤΕΙ Πατρών.

Προϋπηρεσία

Βεβαίωση προϋπηρεσίας με
ειδικότητα βοηθός σερβιτόρου,
μπάρμαν κ.λ.

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που
αποδεικνύουν εμπειρία
λογιστικής/διοικητικής
υποστήριξης μεγαλύτερης των
δύο ετών.

τουλάχιστον
πολύ καλή
γνώση της
Αγγλικής
γλώσσας

Γνώση
χειρισμού
η/υ

Μεταπτυχιακ
ό δίπλωμα
ειδίκευσης
αντίστοιχης
κατεύθυνσης

άριστη γνώση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ – στο
αντικείμενο
της
Χρηματοοικονομικής
Διοίκησης 
συνάφεια με
αντικείμενο
υπό πλήρωση
θέσης

άριστη γνώση

Πίνακας υποψηφίων οι οποίοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης για τη θέση Νο 1:
Αρ. πρωτ. πρότασης
Αιτιολογία εισήγησης απόρριψης
23163/06-12-2021

Έχει προσκομίσει τίτλο αγγλικής γλώσσας μη επικυρωμένο από δικηγόρο.

Για την Θέση Νο 2:
Υποβλήθηκε μοναδική πρόταση με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23049/03-12-2021. Η επιτροπή αξιολόγησε την
συμμετοχή για τη θέση Νο 2 και κατέληξε ότι πληροί το σύνολο των απαιτουμένων προσόντων της
πρόσκλησης, σύμφωνα με τον κατωτέρω παρατιθέμενο πίνακα κι ως εκ τούτου έγινε αποδεκτή από την
επιτροπή αξιολόγησης και βαθμολογήθηκε περαιτέρω ως προς το σύνολο των προσόντων (απαιτουμένων και
συνεκτιμωμένων).
Πίνακας υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και μέρος ή/και σύνολο των
συνεκτιμωμένων προσόντων της πρόσκλησης για τη θέση Νο 2:
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Αρ. πρωτ.
πρότασης

(Διπλωματούχος
Μηχανικός
Περιβάλλοντος ή
Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός ή
Μηχανολόγος ή
Χημικός
Μηχανικός
ON/OFF)

23049/0312-2021

Διπλωματούχος
Μηχανικός
Περιβάλλοντος
του Πολυτεχνείου
Κρήτης

Τουλάχιστον
πολύ καλή
γνώση της
Αγγλικής
γλώσσας

Προϋπηρεσία

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που
αποδεικνύουν εμπειρία σε
τεχνική και διοικητική
υποστήριξη ευρωπαϊκών,
ερευνητικών προγραμμάτων και
βεβαίωση προϋπηρεσίας που
αποδεικνύει διδακτική εμπειρία.

Δημοσιεύ
σεις σε
επιστημο
νικά/τεχνι
κά
περιοδικά

άριστη γνώση

Γνώση
χειρισμού
η/υ

Μεταπτυχιακ
ό δίπλωμα
ειδίκευσης
αντίστοιχης
κατεύθυνσης

ΝΑΙ

ΟΧΙ –
Διαθέτει
integrated
master

ΝΑΙ

Λόγω του ότι μεταξύ των βαθμολογούμενων προσόντων/κριτηρίων της πρόσκλησης συγκαταλέγεται κι
αυτό της διενέργειας συνέντευξης, η επιτροπή προχώρησε σε κλήση των υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα
απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία, την Δευτέρα
20/12/2021, κατόπιν σχετικής έγγραφης πρόσκλησης προς έκαστο υποψήφιο, σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά
και ώρα:
Αρ. πρωτ. πρότασης
22797/02-12-2021
23362/07-12-2021
23049/03-12-2021

Προγραμματισμένη ώρα συνέντευξης
16:00 μ.μ.
16:20 μ.μ.
16:40 μ.μ.

0
22797/21

ON

15%

15%

0

0

0

23362/21

ON

15%

15%

5%

15%

0

0

Συνέντευξη

Κριτήριο 7

Κριτήριο 6

Κριτήριο 5

Κριτήριο4

Κριτήριο 3

Κριτήριο 2

Αρ.
πρωτ.
πρότασ
ης

Κριτήριο 1

Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης, η επιτροπή συνήλθε εκ νέου, οπότε και συνέταξε τον
ακόλουθο πίνακα βαθμολογίας και προτεινόμενης κατάταξης των υποψηφίων της Θέσης Νο 1, ως ακολούθως:
Προτεινόμεν
η σειρά
κατάταξης
/Συνολική
Βαθμολογία

Δεν
προσήλθε.
Δήλωσε
αδυναμία να
παρευρεθεί.

30 %
Απορρίπτεται
λόγω
βαθμολογίας
χαμηλότερης
της βάσης
(50%)
1η/ 74%

24%

Κριτήριο 5

Κριτήριο 6

15%

10%

0%

5%

0

5%

5%

Συνέντευξη

Κριτήριο4

10%

Κριτήριο 9

Κριτήριο 3

ON

Κριτήριο 8

Κριτήριο 2

23049/21

Κριτήριο 7

Αρ.
πρωτ.
πρότασ
ης

Κριτήριο 1

Ομοίως συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα βαθμολογίας και προτεινόμενης κατάταξης των υποψηφίων της
Θέσης Νο 2, ως ακολούθως:

25%

Προτεινόμεν
η σειρά
κατάταξης
/Συνολική
Βαθμολογία
1η/ 75%

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, αφού έλαβε υπόψη της:
- Την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20732/16-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΠ9469Β6Ν-ΩΑΗ) πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή προσόντα/κριτήρια,
- Το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24576/21-12-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των
υποψηφίων, τις επιμέρους αιτιολογίες απόρριψης και τους περιλαμβανόμενους στο πρακτικό της πίνακες: α)
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προτεινόμενης κατάταξης υποψηφίων για τη θέση Νο 1, β) απόρριψης υποψηφίων για τη θέση Νο 1 και γ)
προτεινόμενης κατάταξης υποψηφίων για τη θέση Νο 2.
Αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει ως έχει το κατατεθέν προς έγκριση πρακτικό, συντάσσει τους ακόλουθους
πίνακες: α) απορριφθέντων υποψηφίων για τη θέση Νο 1 και β) κατάταξης των υποψηφίων ανά θέση και
εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή των ακόλουθων δύο συμβάσεων.
Πίνακας απορριφθέντων υποψηφίων
θέσης Νο 1
Αρ. πρωτ. πρότασης
23163/06-12-2021
22797/02-12-2021
β)

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τη
θέση Νο 1
23362/07-12-2021
1η / 74%
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τη
θέση Νο 2
23049/03-12-2021
1η / 75%

Περαιτέρω, η Επιτροπή, εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης με τον
επιλεγέντα υποψήφιο με αρ. πρωτ. 23362/07-12-2021 της Θέσης Νο 1, με τους ακόλουθους όρους:
Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν την οικονομική, διοικητική
υποστήριξη του έργου, καθώς και για την επικοινωνία /προβολή του έργου και την υποστήριξη οργάνωσης
σεμιναρίων/εκδηλώσεων/helpdesk, την καταχώρηση δεδομένων και την δημιουργία σχετικών αναφορών
προόδου.
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και την λήξη του έργου την 30η/06/2022, με
δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, με δυνατότητα επέκτασης του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου χωρίς
τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, ως τη λήξη τυχόν παρατάσεων του έργου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά
από αίτημα του ΕΥ και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση
στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.
Ποσό: 8.200,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της
κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου. Τόπος εργασίας : Μονάδα Οικονομικής και
Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης.
Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο
Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων.
Ομοίως, την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα υποψήφιο με αρ. πρωτ. 23049/03-12-2021 της
Θέσης Νο 2, με τους ακόλουθους όρους:
Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν την τεχνική υποστήριξη του έργου για
την ανάπτυξη, διάδοση και κεφαλαιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, την προετοιμασία εκπαιδευτικού
υλικού, την οργάνωση και διεξαγωγή δράσεων ενίσχυσης δεξιοτήτων σε θέματα βιώσιμου ενεργειακού
σχεδιασμού, υποστήριξη δράσεων συμμετοχικού σχεδιασμού και τη δημιουργία σχετικών αναφορών στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και την λήξη του έργου την 30η/06/2022, με
δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, με δυνατότητα επέκτασης του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου χωρίς
τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, ως τη λήξη τυχόν παρατάσεων του έργου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά
από αίτημα του ΕΥ και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση
στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.
Ποσό: 8.600,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της
κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.
Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο
Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων.
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).
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ΑΔΑ: ΩΦΥΚ469Β6Ν-ΧΥΟ
Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 614ης Συνεδρίασης
Χανιά, 29 Δεκεμβρίου 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
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