
 

                                                                                                                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

Τμήμα: Υποδιεύθυνσης της Μονάδας Οικονομικής 
& Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) 
Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων, Προμηθειών & Συναλλαγών 
Πληροφορίες: Κοπανάκη Βαρβάρα    
Τηλ.: 281310 77948 
Fax:  28310 77951 
Email: kopanaki@uoc.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  

732η/19.09.2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Η Επταμελής Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. συνεδρίασε σήμερα 19 
Σεπτεμβρίου  2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη και 
πραγματοποίησε την 732η Συνεδρίασή της για τα θέματα της με αριθ. πρωτ. 
36282/16.09.2022 Ημερήσιας Διάταξης.  
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν: 
- ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
- ΜΗΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
- ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 
Απόντες:  
- ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
- ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 
 

ΘΕΜΑ: Α2. Απασχόληση προσωπικού 

11 Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προτάσεων της υπ’ αρ. 28351/15-07-2022 
πρόσκλησης (Κ.Α. 10844 Ε.Υ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ)  
 
Η Επιτροπή Ερευνών, στo πλαίσιo υλοποίησης του Υποέργου 1 με  τίτλο «Ψηφιοποίηση 
αρχειακού υλικού των Μουσείων του Πανεπιστημίου Κρήτης - Αυτεπιστασία» (εφεξής 
«πρόγραμμα»), ΚΑ 10844, που εκτελείται μέσω της Πράξης «Ψηφιοποίηση αρχειακού 
υλικού των Μουσείων του Πανεπιστημίου Κρήτης (Μουσείο της Εκπαίδευσης, 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Μουσείο Ιατρικής Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5093187 και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 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. 28351/15-07-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
iii) τα με αριθ. πρωτ. 35056/09-09-2022 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων, 
 
Α) εγκρίνει τα με αριθ. πρωτ. 35056/09-09-2022 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προτάσεων,  
 
Β) εκδίδει τον κάτωθι πίνακα κατάταξης του επιτυχόντος υποψήφιου: 

ΑΔΑ: 61ΡΘ469Β7Γ-Ο23



Σειρά 
κατάταξης 

Ονοματεπώνυμο Συνολική 
βαθμολογία 

1 Ιωάννης Κολιαράκης 15 

 
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 ΜΟΔΥ 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 την σχετική γνωστοποίηση. 
Δεν επιτρέπεται ένσταση για λόγους που αφορούν στη συνέντευξη ή την εξέταση γνώσεων 
και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. 
 
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 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 ΚΟΥΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΑΔΑ: 61ΡΘ469Β7Γ-Ο23
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