
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης αρ. πράξης 65/09.09.2020 
Απόσπασμα Πρακτικού 

Στο Ηράκλειο σήμερα, 09-09-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε νομίμως σε συνεδρίαση το Επταμελές 

Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της. 

Παρόντες 

Χρήστος Φλώρος Πρόεδρος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

Εμμανουήλ Κουδουμάς Αντιπρόεδρος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών  

Κωνσταντίνος Λουλακάκης Μέλος, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας (πήρε μέρος με τηλεδιάσκεψη) 

Ηλίας Ποταμίτης Μέλος, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (πήρε 
μέρος με τηλεδιάσκεψη) 

Νικολέτα Ράτσικα Μέλος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (πήρε μέρος 
με τηλεδιάσκεψη) 

Απόντες 

Αλέξανδρος Αποστολάκης Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Τουρισμού  

Αντώνιος Κωνσταντάρας Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών  

Στη συνεδρίαση πήρε μέρος χωρίς δικαίωμα ψήφου, η Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής 

Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ Γαρυφαλιά Γιατρομανωλάκη. 

Ορθή επανάληψη 

Θέμα 26: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου (01) με τίτλο "Υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟΔΥ του 

ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου", της Πράξης "Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του 

ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων 

του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049009 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την από 7/9/2020 υπ. αριθμό 15452 εισήγηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου, Εμμανουήλ Κουδουμά. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/7.5.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε κει ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ Α΄12/24.01.2020) «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί 

Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες 

διατάξεις». 

5. Την με αρ. πρωτ. 500/Φ20/28.05.2019 απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα 

«Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. 
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6. Την με αρ. πρωτ. 7514/07.08.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που προκηρύχθηκε για τις ανάγκες του 

Υποέργου (01) με τίτλο "Υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου", της Πράξης "Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ" με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5049009. 

7. Την με αρ. πράξης 58/01-07-2020, ΑΔΑ 6ΞΡΙ46ΜΗ2Ι-ΛΣΔ απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού του έργου, 

σύμφωνα με τον οποίο προκύπτει ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης. 

Αποφάσισε 

Να εγκρίνει, στο πλαίσιο του Υποέργου (01) με Κ.Ε. 80754 και τίτλο "Υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ 

του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου", της Πράξης "Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του ΕΛΚΕ του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του 

ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049009: 

1. Το με αρ. πρωτ. 7583/07.09.2020 πρακτικό αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. 7514/07.08.2020 πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος σύμφωνα με το οποίο κηρύσσεται άγονη η εν λόγω θέση. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της παρούσας απόφασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 

από τη δημοσίευσή της στις ιστοσελίδες του ΕΛΚΕ και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου καθώς και να 

έχουν πρόσβαση στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των λοιπών υποψηφίων αποκλειστικώς καθ’ όλη τη διάρκεια της 

προθεσμίας άσκησης της ως άνω ένστασης ή της υποβολής των απόψεων των συνυποψηφίων, 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, σύμφωνα με τον οδηγό χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ. 

2. Την επαναπροκήρυξη της  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σε ένα 

(1) εξωτερικό συνεργάτη. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων έχει οριστεί με την με αρ. 62/Θ.39/29.07.2020, ΑΔΑ: 

91Ε446ΜΗ2Ι-ΤΨΟ απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και παραμένει ίδια σε όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα 

με το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017. 

Ακριβές απόσπασμα 

Η Γραμματέας 

 

Ρεβέκκα Πετροπούλου 
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