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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
744η/23.01.2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. συνεδρίασε σήμερα 23 Ιανουαρίου 
2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη και πραγματοποίησε την 744η Συνεδρίασή 
της για τα θέματα της με αριθ. πρωτ. 3770/20.01.2023 Ημερήσιας Διάταξης.  
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν: 
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
- ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
- ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
- ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
- ΛΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 
- ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
- ΜΗΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
- ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    
- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

- ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 
- ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
- ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ- ΜΕΛΙΝΑ 
 
Απόντες ήταν: 
- ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
- ΔΑΦΕΡΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
- ΖΑΜΠΑΡΛΟΥΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΘΕΜΑ: Α2. Απασχόληση προσωπικού 

 
23&24. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προτάσεων της υπ’ αρ. 52717/22-12-2022 
πρόσκλησης και έγκριση σύμβασης εργασίας (Κ.Α.  9918 Ε.Υ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ)  
 
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ» και ΚΑ 9918 που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, 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. 52717/22-12-2022 πρόσκληση για την υποβολή δηλώσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
iii) τα με αριθ. πρωτ. 3411/19-01-2023 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων 
iv) το αίτημα με αρ. πρωτ. 3413/19-01-2023 του Ε.Υ. του προγράμματος με Κ.Α. 9918 για σύναψη 
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  
 
Α) εγκρίνει τα με αριθ. πρωτ. 3411/19-01-2023  πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων,  
 
Β) εγκρίνει τον κάτωθι πίνακα κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων που συνέταξε η Επιτροπή 
Αξιολόγησης Προτάσεων: 

Σειρά 
κατάταξης 

Ονοματεπώνυμο  Συνολική 
βαθμολογία 

1 Σπυριδούλα Μαγκαφά 31 

2 Μαρία Μπαλτζή 30 

3 Γεωργία Γεωργιουδάκη 4 

4 Μαρίνος Παπαδάκης 4 

5 Δήμητρα Σκονδρογιάννη 3 

 
Γ) Ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχουν δικαίωμα: 
i. υποβολής ένστασης, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της 

ΑΔΑ: ΡΣ41469Β7Γ-ΝΗΥ



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. 
 
Δ) εγκρίνει, με την προϋπόθεση της άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας 
προς υποβολή ένστασης, τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής 
απασχόλησης σε ποσοστό 75% με την Σπυριδούλα Μαγκαφά του Αναστάσιου, διάρκειας 2 μηνών 
από την υπογραφή της σύμβασης, με αντικείμενο εργασίας «Επικουρικές διοικητικές εργασίες» και 
τόπο παροχής τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο. 
 
Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΠΚ.  
 

 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 

 ΚΟΥΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΑΔΑ: ΡΣ41469Β7Γ-ΝΗΥ
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