
 

                                                                                                                 

 

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 

159 Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προτάσεων της υπ’ αρ. 30498/28-07-2022 
πρόσκλησης (Κ.Α. 10073 Ε.Υ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ)  
 
Η Επιτροπή Ερευνών, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10073 και τίτλο 
«Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης-Υποέργο 1» (εφεξής «πρόγραμμα»), που εκτελείται μέσω της Πράξης 
«Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS)  5045749 και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 
(ΕΠΑνΑΔΕΔΒΜ)», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και την Ελλάδα, 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. 30498/28-07-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
iii) τα με αριθ. πρωτ. 36225/16-09-2022 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων, 
 
Α) εγκρίνει τα με αριθ. πρωτ. 36225/16-09-2022 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προτάσεων,  
 
Β) εκδίδει τον κάτωθι πίνακα κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων για την 1η ανάθεση 
(Ρέθυμνο): 

ΑΔΑ: Ω32Τ469Β7Γ-3Θ9



 

Σειρά 
κατάταξης 

Ονοματεπώνυμο Συνολική 
βαθμολογία 

1 Μαρία Τσουκανά 39 

2 Δέσποινα Παπαδάκη  29,66 

3 Υακίνθη Παρασκευοπούλου 28,66 

4 Ειρήνη Μπαρουξή 28 

5 Μαρία Λογδανίδου 25 

 
Γ) εκδίδει τον κάτωθι πίνακα κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων για τις 2η και 3η 
αναθέσεις (Ηράκλειο): 
 

Σειρά 
κατάταξης 

Ονοματεπώνυμο Συνολική 
βαθμολογία 

1 Ανδριανή Κυρικλάκη 50 

2 Δέσποινα Παπαδάκη  29,66 

3 Υακίνθη Παρασκευοπούλου 28,66 

4 Αλεξάνδρα Μακρυδάκη 26,65 

5 Μαρία Λογδανίδου 25 

6 Άννα Κωνσταντά 24 

 
Δ) εκδίδει τον κάτωθι πίνακα κατάταξης των απορριπτέων υποψηφίων: 

Ονοματεπώνυμο Παρατηρήσεις 

Τατιάνα Μπόνη Σύμφωνα με την πρόσκληση, κάθε πρόταση πρέπει να 
περιλαμβάνει:  

 Διαβιβαστικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος, 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (προσοχή να αποσταλεί σε 
ψηφιοποιημένη μορφή ώστε να φέρει την πρωτότυπη 
υπογραφή του υποψήφιου) (παράρτημα 1).  

 Βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου, υπογεγραμμένο 
σε όλες τις σελίδες, οι οποίες πρέπει να έχουν συνεχόμενη 
αρίθμηση.  

 Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του 
(βασικός τίτλος σπουδών, λοιποί τίτλοι σπουδών, αναγνώριση 
από ΔΟΑΤΑΠ, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις από 
ασφαλιστικούς φορείς, καταστάσεις ασφαλιστικών φορέων, 
βεβαιώσεις εργοδότη, συμβάσεις, πρόσληψη κ.λπ.).  

 Αναλυτικό πίνακα στοιχείων απόδειξης εμπειρίας (προσοχή 
να αποσταλεί σε ψηφιοποιημένη μορφή), στην οποία πρέπει να 
δηλώνονται επακριβώς, η χρονική διάρκεια, τα στοιχεία του 
εργοδότη φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας, η κατηγορία 
φορέα και το αντικείμενο απασχόλησης (παράρτημα 2).  

 Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 (παράρτημα 3)  
 
Η υποψήφια δεν κατέθεσε διαβιβαστικό και έντυπο ενημέρωσης 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Αγγελική Αθανασίου Δεν προσκομίζει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

Θωμάς Κωστής Δεν προσκομίζει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

Ανδρομάχη Σδούκου Δεν προσκομίζει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

Σοφία-Ελένη Ζουλούμη Δεν προσκομίζει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

Μαρία Παπαϊωσήφ Ο τίτλος που προσκομίζει, δεν άπτεται των τίτλων που 
ζητούνται από την πρόσκληση. 

Ζωή Γαϊτανίδου Δεν προσκομίζει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

Ευδοξία Δημητριάδου  Οι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών που προσκομίζει, δεν 
άπτονται των τίτλων που ζητούνται από την πρόσκληση. 

Αικατερίνη Περτσεμλή Δεν προσκομίζει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

Μαρία Κατσάνου Δεν προσήλθε στη συνέντευξη. 

Αναστασία-Ραφαηλία Δεν προσήλθε στη συνέντευξη. 

ΑΔΑ: Ω32Τ469Β7Γ-3Θ9
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Σαράτση 

Μαργαρίτα Πλαϊτάκη Δεν προσήλθε στη συνέντευξη. 

 
Ε) 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: Ω32Τ469Β7Γ-3Θ9
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