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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  

739η/23.11.2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Η Επταμελής Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. συνεδρίασε σήμερα 23 
Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη και πραγματοποίησε 
την 739η Συνεδρίασή της για τα θέματα της με αριθ. πρωτ. 46175/23.11.2022 Ημερήσιας 
Διάταξης.  
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν: 
- ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
- ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
- ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 

- ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 
 
Απών:  
- ΜΗΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΘΕΜΑ: A2. Απασχόληση Προσωπικού 
2 Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προτάσεων της υπ’ αρ. 42977/01-11-2022 

πρόσκλησης (Κ.Α. 11152 Ε.Υ. ΚΟΣΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)  
 
Η Επιτροπή Ερευνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ΚΑ 11152 και τίτλο 
«Υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού» (εφεξής πρόγραμμα), που 
εκτελείται μέσω της Πράξης "Μονάδα  Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης"  
με κωδικό ΟΠΣ 5184851 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020, αφού έλαβε υπόψη: 
  
i) τις διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης (ΑΔΑ: ΩΡ19469Β7Γ-Π6Κ), όπως 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5550/τ.Β΄/17.12.2020, 
ii) την υπ. αριθ. πρωτ. 42977/01-11-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
iii) τα με αριθ. πρωτ. 46069/22-11-2022 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων, 
 
Α) εγκρίνει τα με αριθ. πρωτ. 46069/22-11-2022 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προτάσεων,  
 
Β) εκδίδει τον κάτωθι πίνακα κατάταξης του επιτυχόντων υποψηφίων που συνέταξε η 
Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων:: 

Σειρά Ονοματεπώνυμο Συνολική 

ΑΔΑ: Ω52Κ469Β7Γ-ΒΧ7



κατάταξης βαθμολογία 

1 Νικόλαος Σχοινιωτάκης  42 

  
Β) εγκρίνει  τον κάτωθι πίνακα κατάταξης των απορριπτέων υποψηφίων που συνέταξε η 
Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων: 

Σειρά 
κατάταξης 

Ονοματεπώνυμο Λόγος 
απόρριψης 

1 Ντούσανκα Λιούμοβιτς Αυτοτελής 
μεταπτυχιακός 
τίτλος 
οικονομικών 
επιστημών ή 
επιστημών 
διοίκησης, ή 
θετικών 
επιστημών ή 
επιστημών 
μηχανικού 
ιδρύματος της 
ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος 
Ιδρύματος της 
αλλοδαπής, 
αναγνωρισμένος 
από τον ΔΟΑΤΑΠ 

2 Αρετή Μπόνη Αυτοτελής 
μεταπτυχιακός 
τίτλος 
οικονομικών 
επιστημών ή 
επιστημών 
διοίκησης, ή 
θετικών 
επιστημών ή 
επιστημών 
μηχανικού 
ιδρύματος της 
ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος 
Ιδρύματος της 
αλλοδαπής, 
αναγνωρισμένος 
από τον ΔΟΑΤΑΠ 
και 
Αποδεδειγμένη 
άριστη γνώση 
(Γ2/C2) Αγγλικής 
γλώσσας, όπως 
προσδιορίζεται 
στο Μέρος Γ’ της 
υπ’ αριθμ. 
94/2022 
απόφασης του 
ΑΣΕΠ 

3 Ευτύχιος Μαλανδράκης Αυτοτελής 
μεταπτυχιακός 
τίτλος 
οικονομικών 
επιστημών ή 
επιστημών 
διοίκησης, ή 
θετικών 
επιστημών ή 
επιστημών 
μηχανικού 
ιδρύματος της 
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ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος 
Ιδρύματος της 
αλλοδαπής, 
αναγνωρισμένος 
από τον ΔΟΑΤΑΠ 

4 Θεοδόσιος Ζέρβας  Βαθμολογία 
συνέντευξης  

Γ) Ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχουν δικαίωμα: 
 
i. υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της 
ανάρτησης της παρούσης απόφασης της Ε.Ε. στην Ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας. Η ένσταση μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση kopanaki@uoc.gr, είτε με έντυπη κατάθεσή της στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων, 
Προμηθειών και Συναλλαγών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ. Εάν η ένσταση αφορά στα 
προσόντα/ ιδιότητες των λοιπών συνυποψηφίων, κοινοποιείται σε όσους αφορά, 
ηλεκτρονικώς, με μέριμνα της γραμματείας του ΕΛΚΕ. Κάθε συνυποψήφιος έχει δικαίωμα 
υποβολής των απόψεών του με ηλεκτρονική ή έντυπη κατάθεσή τους στη Μ.Ο.Δ.Υ. του 
ΕΛΚΕ. εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική γνωστοποίηση. 
 
ii. να ζητούν και να λαμβάνουν από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ αντίγραφο του ως άνω 
αναφερομένου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων μετά την έγκρισή του από 
την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και να έχουν πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους 
και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, (αν 
υπάρχουν) αποκλειστικώς καθ' όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης της ως άνω 
ένστασης ή της υποβολής των απόψεων των συνυποψηφίων, όπως ανωτέρω αναφέρεται, 
χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης αντιγράφων, και με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας και η λοιπή Νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων. 
 

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΠΚ. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

O A/A ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΑΔΑ: Ω52Κ469Β7Γ-ΒΧ7


		2022-11-24T14:41:28+0200
	Athens




