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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΡΗΤΗΣ
Συνεδρίαση της Συνέλευσης ΤΕΙ, αρ. πράξης 160/27.07.2017
Στο Ηράκλειο σήμερα 27 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διοίκησης, σύμφωνα
με την με αρ. πρωτ. 4079/Φ20/26-07-2017 πρόσκληση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης κ.
Ευάγγελου Καπετανάκη.
Παρόντες
Ευάγγελος Καπετανάκης
Εμμανουήλ Δρακάκης
Φίλιππος Βερβερίδης
Δημήτριος Κυρίκος
Ζαχαρένια Ανδρουλάκη
Εμμανουήλ Αντωνιδάκης
Νικόλαος Κορνήλιος
Γεώργιος Φραγκιαδάκης
Χρήστος Φλώρος
Ιωάννης Χλιαουτάκης
Νικόλαος Λυδάκης-Σημαντήρης

Πρόεδρος Τ.Ε.Ι.
Διευθυντής Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
Διευθυντής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας
Τροφίμων
Διευθυντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Διευθύντρια Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Διευθυντής Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Πρόεδρος Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας
Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Απόντες
Παρέστησαν στη συνεδρίαση οι Αναπληρωτές Προέδρου κ.κ. Κωνσταντίνος Σαββάκης,
Εμμανουήλ Τσικνάκης και Ιωάννης Κοπανάκης και ο Αναπληρωτής Γραμματέας του ΤΕΙ κ.
Μιχαήλ Παναγιωτάκης. Εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν έχουν
υποδειχθεί από τους Συλλόγους τους, μολονότι ειδοποιήθηκαν νόμιμα.
Γραμματέας της Συνέλευσης ήταν η κ. Μαρία Μούντη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του
Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών.
Θέμα 4ο
Έγκριση διαδικασίας προσκλήσεων για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
στο πλαίσιο των έργων του Ειδικού Λογαριασμού
O Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Καπετανάκης έθεσε υπόψη των μελών της Συνέλευσης την με
ημερομηνία 27-07-2017 εισήγησή του, την οποία συνέθεσε σε συνεργασία με τον αρμόδιο
Αναπληρωτή Πρόεδρο κ. Εμμανουήλ Τσικνάκη, με θέμα Έγκριση διαδικασίας προσκλήσεων για τη
σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο των έργων του Ειδικού Λογαριασμού.
Η Συνέλευση του ΤΕΙ Κρήτης μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την με αρ. 4/22-01-2013 απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ
90/Υ.Ο.Δ.Δ./05-03-2013) και τη με αρ. Υ.Α. 39508/Ε5/21-03-2013 Διαπιστωτική Πράξη εκλογής
Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης.
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2. Τις διατάξεις των παρ. 19 και 20 του άρθρου 8 του Ν 4009/2011 (Α195), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 (Α159).
3. Την με αρ. πρωτ. 4174/Φ20/06.09.2016 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα:
«Συγκρότηση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης».
4. Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αριθ. πράξης 763/Θ.Α13/28.06.2017 και
θέμα «Έγκριση διαδικασίας προσκλήσεων για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
στο πλαίσιο των έργων του Ειδικού Λογαριασμού».
Αποφάσισε
Την έγκριση της διαδικασίας προκήρυξης για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
στο πλαίσιο των έργων του Ειδικού Λογαριασμού. Η παρούσα διαδικασία προκήρυξης –
αξιολόγησης και σύναψης συμβάσεων εργασίας θα αποτελέσει παράρτημα του οδηγού διαχείρισης
και χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ.

Ενέργειες για την πραγματοποίηση μιας πρόσκλησης
Με την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του έργου, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος καταθέτει αίτημα προς την
Επιτροπή Ερευνών για την έγκριση διεξαγωγής πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων, τη διάρκεια της
σύμβασης και τον ορισμό της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Τα προσόντα που περιγράφονται στην πρόσκληση θα πρέπει να είναι σε αναλογία και συνάφεια με τις
απαιτήσεις του έργου.
Έχοντας λάβει την έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών για την προκήρυξη της πρόσκλησης, το αρμόδιο
τμήμα της Γραμματείας του ΕΛΚΕ προβαίνει στην άμεση σύνταξη της σε συνεργασία με τον Επιστημονικά
Υπεύθυνο και στη δημοσίευσή της.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών η Επιτροπή Αξιολόγησης
αξιολογεί τις υποψηφιότητες και καταρτίζει το σχετικό πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στην
Επιτροπή Ερευνών από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο.
Η Επιτροπή Ερευνών: α) εγκρίνει το πρακτικό αξιολόγησης, β) αποφασίζει για τη σύναψη ή μη των
εκάστοτε συμβάσεων εργασίας.
Το αρμόδιο τμήμα της Γραμματείας του ΕΛΚΕ αναλαμβάνει την κατάρτιση σχεδίου σύμβασης και την
υπογραφή της από τον αντισυμβαλλόμενο, τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον ΕΛΚΕ.
Επιτροπές Αξιολόγησης Προτάσεων
Οι Επιτροπές Αξιολόγησης ορίζονται από την Επιτροπή Ερευνών και αποτελούνται από 3 τακτικά και 3
αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το μόνιμο προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης (εκπαιδευτικό, τεχνικό,
διοικητικό). Δύο από τα τακτικά μέλη είναι μέλη ΕΠ, με τον Ε.Υ. να είναι ένα εξ’ αυτών. Οι Επιτροπές
παραμένουν οι ίδιες σ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου.
Δημοσιότητα Προσκλήσεων
Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης (www.teicrete.gr), στην ιστοσελίδα του
ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης (www.elke.teicrete.gr), στον ιστότοπο «Διαύγεια» και όπου άλλου τυχόν απαιτεί ο
φορέας χρηματοδότησης του έργου, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η συγκεκριμένη πρόσκληση,
ή όπου αλλού κρίνεται πρόσφορο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
Προθεσμία υποβολής προτάσεων
Η ελάχιστη προθεσμία για την υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι 15 ημερολογιακές
μέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.
Τρόπος υποβολής προτάσεων
Η υποβολή υποψηφιότητας γίνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση στη
Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού εντύπως και πραγματοποιείται:
Ταχυδρομικά ή Αυτοπροσώπως μέχρι την οριζόμενη από την Πρόσκληση ημερομηνία και ώρα. Η
εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης και των συνοδευτικών αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό
πρωτοκόλλου εισερχομένων του Ειδικού Λογαριασμού.
Σημειώνεται ότι οι εκπρόθεσμες υποβολές υποψηφιότητας δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται από την
Υπηρεσία του ΕΛΚΕ στους αιτούμενους.
Επιλογή Υποψηφίων
Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων,
είναι το αποφασιστικό όργανο ως προς τη σύναψη ή µη συβάσεων εργασίας, και ως προς την επιλογή του
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καταλληλότερου προσώπου. Η απόφασή της αναρτάται στη σελίδα του ΤΕΙ Κρήτης (www.teicrete.gr) και
στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης (www.elke.teicrete.gr). Το πρακτικό αξιολόγησης
αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ (επί αποδείξει) σε όλους τους υποψήφιους που
κατέθεσαν παραδεκτές προτάσεις, για ενημέρωσή τους. Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης του
αναδόχου ή πρόωρης λύσης της σύμβασης δύναται έπειτα από εισήγηση του Ε.Υ. και απόφαση της
Επιτροπής Ερευνών να επιλέγεται ο επόμενος υποψήφιος σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που θα
συνταχθεί.
Σε περίπτωση που η υποβληθείσα πρόταση είναι μοναδική και σύμφωνα με το πρακτικό
αξιολόγησης πληροί όλα τα κριτήρια, η σύμβαση δύναται να εγκρίνεται άμεσα δηλ. χωρίς τη μεσολάβηση
του διαστήματος για ενστάσεις.
Επιτροπές Ενστάσεων
Οι υφιστάμενες επιτροπές ενστάσεων που έχουν συγκροτηθεί για τις προσκλήσεις για τη σύναψη συβάσεων
έργου θα επεξεργάζονται τις ενστάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο προσκλήσεων για τη σύναψη
συβάσεων εργασίας. Τα µέλη της Επιτροπής Ενστάσεων είναι υποχρεωτικώς διάφορα από τα µέλη της
αντίστοιχης Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων.
Διαδικασία ενστάσεων
Προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων: ηλεκτρονική ή έντυπη κατάθεσή τους στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ
εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στην
ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του ΤΕΙ Κρήτης.
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 Γραμματεία του ΕΛΚΕ ενός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από τη σχετική γνωστοποίηση.
Η προθεσμία για την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων είναι τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή τους
και η απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικώς σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα
αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, 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 Επιτροπή επίσης ενέκρινε το παρακάτω πρότυπο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά σε
συμβάσεις εργασίας (συνοδευόμενο από το παράρτημα αίτησης για την υποβολή πρότασης) το οποίο έχει ως
εξής:

3

ΑΔΑ: ΩΧ3Φ4691Ο3-ΝΩΨ

Ηράκλειο, ΧΧ.ΧΧ.2017

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004
Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939
Πληροφορίες: ………………….
Τηλέφωνο: 2810 379315
Φαξ: 2810 379340
e-mail:

Αρ. Πρωτ: ΧΧΧΧ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

………………….

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, έχοντας υπόψη:
 το N.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του N.4386/2016,
 το N. 4354/2015,
 τη διάταξη του άρθρου 21 N. 4452/2017,
 το Π.Δ. 69/2016 και
 τη με αρ. ΧΧΧ/Θ.ΧΧο /ΧΧ.05.2017 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης η
οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει ……………..(……………) συμβάσεις εργασίας,
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24
του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «……………..», (κωδ.
Έργου……………), σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΘΕΣΗ 1:

………………..

ΘΕΣΕΙΣ:
1.Θέση/Πλήθος
Συνεργατών:
Αντικείμενο σύμβασης:

Διάρκεια σύμβασης:

………. /……….
…………………
Από ………………. για ………………, με δυνατότητα
αργότερο μέχρι τη λήξη του έργου) μετά από
Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου και απόφαση
Ερευνών σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 του

Απαραίτητα προσόντα:

……………….

Επιθυμητά προσόντα:

……………….

Τόπος απασχόλησης:

……………….

ανανέωσης (το
εισήγηση του
της Επιτροπής
άρθρου 24 Ν.

ΑΜΟΙΒΗ
Η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κεφαλαίου Β’ του Ν.4354/20015 (176 Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α’ του Ν. 3429/2005
(Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και τις οδηγίες με αρ. πρωτ. 2/2015/ΔΕΠ/5.01.2016 (ΑΔΑ:
ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις σε
συνδυασμό με το Π.Δ. 69/2016 και την διάταξη του άρθρου 21 παρ. 3 Ν. 4452/2017.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση σύναψης σύμβασης εργασίας (βλέπε Παράρτημα)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών όπου προβλέπεται
4. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας/εμπειρίας, καθώς
και κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό. Ειδικότερα,
για μισθωτούς η απόδειξη της εμπειρίας προκύπτει από βεβαίωση ενσήμων Ι.Κ.Α. συνοδευόμενη από
βεβαίωση εργοδότη αναφορικά με το είδος της απασχόλησης και τα καθήκοντα του εργαζομένου και
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από τις συμβάσεις. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες η απόδειξη της εμπειρίας προκύπτει από την
έναρξη δραστηριότητας.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 1 παρ. 2β του Ν. 4250/2014

φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου δεν απαιτείται
να είναι επικυρωμένα, όμως η υπηρεσία δύναται να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχό τους. Επίσης
φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά εφόσον έχουν προηγουμένως έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο. Το ίδιο ισχύει και για έγγραφα της αλλοδαπής, τα οποία πρέπει να
συνοδεύονται και από επίσημη μετάφραση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον
υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, πέραν των
προβλεπόμενων από τον Νόμο 1599 / 1986 κυρώσεων, προβλέπεται και η ανάκληση της πράξης
για την οποία έγινε η υποβολή των εν λόγω φωτοαντιγράφων.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους επικρατέστερους υποψηφίους, σε
συνέντευξη. Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η
συνάφεια αυτής με το εν λόγω έργο και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπικότητα του κάθε
υποψηφίου (η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και
οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η αποτελεσματικότητα).
Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να βαθμολογήσει τους υποψηφίους μέχρι 20
μονάδες και η βαθμολογία αυτή θα προσμετρηθεί αθροιστικά εκείνης που προκύπτει από τα αναφερόμενα
στον συνημμένο πίνακα.
Η βαθμολόγηση των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Θέση 1
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Απαραίτητα προσόντα
1
2
3
4
Επιθυμητά προσόντα
1
2
3

Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα υποχρεωτικά μόνο για μία θέση (αναφέροντας τον
παραπάνω Α/Α σύμβασης π.χ. 1 ή 2 ).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε σφραγισμένο φάκελο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι
πρέπει να καταθέσουν (ή να αποστείλουν) και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στη
διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την Επιτροπή
Αξιολόγησης στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλόλητά τους.
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους μπορεί να γίνει
αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Ειδικού
Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης, καθημερινά 9.00-15.30 στην κάτωθι διεύθυνση:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης
Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939,
Τ.Κ. 71004,
Ηράκλειο Κρήτης
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Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:
ΠΡΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης
(Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης,
Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939 )

«…………………………………..

Αρ. Πρωτ. ……………………

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:
Διεύθυνση (οδός, περιοχή, τ.κ…):
Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο):
Α/Α Θέσης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Θέση: « ………»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την ……………………., και ώρα
15:30.
Η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης και των συνοδευτικών αποδεικνύεται, μόνο, από τον αριθμό
πρωτοκόλλου εισερχομένων του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΤΕΙ Κρήτης
(σφραγίδες ταχυδρομείου ή εταιρειών ταχυμεταφοράς δε λαμβάνονται υπ’ όψη).
Οι προτάσεις που θα παραληφθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η
υποβολή αίτησης από τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της
παρούσης πρόσκλησης.
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Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης της Επιτροπής εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την δημοσίευση της στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ & του ΤΕΙ Κρήτης. Επίσης διαθέτουν το
δικαίωμα της πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων κατόπιν γραπτής τους
αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α’ 45/9.3.1999), όπως
τροποποιήθηκε και περιελήφθη στο Π.Δ. 28/105 ( ΦΕΚ 34 2 Α’/23.03.2015) (υπό τον όρο τήρησης των
προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των
δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων).
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων ορίστηκε με τη με αρ. …………………. Πράξη της Επιτροπής
Ερευνών του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος
Διαύγεια με ΑΔΑ: ……………………
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί για δέκα πέντε (15) ημέρες στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης
(www.teicrete.gr) και στην αντίστοιχη του ΕΛΚΕ (www.elke.teicrete.gr).

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Επιστημονικά Υπεύθυνος: ……………
Τηλ. ……………….
email: …………………….

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα αναφερόμενα,
επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με τον/τους επιλεχθέντα/ντες.
2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παρακάτω οριζόμενη
ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά,
ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων των
προτάσεων που θα αποσταλούν.
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3. Αντικατάσταση της

αίτησης ή

διόρθωση

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο

μέχρι

αυτής
τη

ή

λήξη

συμπλήρωση τυχόν
της

ελλειπόντων

προθεσμίας υποβολής

των

προτάσεων.
4. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και
έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση υποβολής τίτλου σπουδών για την πιστοποίηση
συνεκτιμώμενου προσόντος ο οποίος έχει χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού και δε
συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η αίτηση του ενδιαφερόμενου δεν
απορρίπτεται αλλά δεν βαθμολογείται το συγκεκριμένο συνεκτιμώμενο προσόν.
5. Δεν μοριοδοτείται η κατοχή επιπλέον προσόντων από αυτά που ζητώνται στην παρούσα
πρόσκληση.
6. Σε περίπτωση που προκύψει ισοβάθμια θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.
7. Η γνώση της ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται βάσει των προβλεπόμενων του
σχετικού παραρτήματος του ΑΣΕΠ.
8. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης
εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης της παρούσης δεν είναι
διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής αίτησης
και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα
κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
9. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν
βαθμολογείται και απορρίπτεται.
10. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων τελείται δια της ανάρτησης της σχετικής απόφασης της
Επιτροπής Ερευνών στο Διαδικτυακό Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και
του ΤΕΙ Κρήτης, για την αποδοχή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων και τη
σύναψη της σύμβασης. Δυνατότητα ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την ανάρτηση της ως άνω απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ & του ΤΕΙ Κρήτης.
Επιπροσθέτως κοινοποιείται η εν λόγω απόφαση, μαζί αντίγραφο του πρακτικού αξιολόγησης σε
όλους του υποψηφίους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επί αποδείξει.
11. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να
πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους
στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον
συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
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12. Στην περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, αυτή δύναται
να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του.
13. Ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι
επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός
αυτών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
14. Η ανάθεση για σύναψη σύμβασης εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό
εφαρμογής του έργου.
15. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το Άρθρο 1
π.δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε
θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει»

(ΦΕΚ185/3.8.2007/τ.Α’), σε

συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του
άρθρου 28 του π.δ.50/2001……» (ΦΕΚ115/9.6.2006/τ.Α’).
16. Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης
νομοθεσίας.
17. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β’ 826), όπως
ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης.
Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα τις ώρες
εργασίας δημοσίων υπηρεσιών στην ………………, τηλ. ……………….., email: …………………..
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
του ΤΕΙ Κρήτης

…………………………..
Αναπλ. Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Παράρτημα αίτησης
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ:
…………………………….

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
Α/Α
ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(ΟΔΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ, ΠΟΛΗ, Τ.Κ.):
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ &
ΚΙΝΗΤΟ)
E-MAIL:
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.:
Α.Δ.Τ.:
Α.Μ.Κ.Α.:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(κωδ. έργου: ……………………………..)

Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα αίτηση ως επίσημη υποψηφιότητά μου για τη συμμετοχή μου στο
έργο με τίτλο: ………………… σύμφωνα με την με αρ. Πρωτ.: ΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2017 πρόσκληση του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

1. ………………………………………………..

6. ………………………………………………

2. …………………………………………………

7. ………………………………………………

3. ………………………………………………..

8. ……………………………………………..

4. …………………………………………………

9. ……………………………………………..
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Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της αίτησης είναι ακριβείς
και αληθείς.
Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/86, δηλώνω υπεύθυνα ότι:
Α. Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας πρόσκλησης για την υποβολή δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Β. Δύναμαι να εκτελέσω την αιτούμενη εργασία στο χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση.
Γ. Για την ανάληψη των καθηκόντων μου και την είσπραξη των νόμιμων αποδοχών δεν συντρέχει κανένα
κώλυμα στο πρόσωπό μου και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος για το
σκοπό αυτό, εφόσον επιλεγώ.

Ημερομηνία ……-…..-………
O/H AIT……………

Ακριβές απόσπασμα
Η Γραμματέας

Μαρία Μούντη
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