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ΘΕΜΑ:

Έγκριση της τροποποίησης του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Έργου

Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06-09.2011 τ.Α΄ «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4076/2012 Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Α΄ «Ρυθµίσεις
θεµάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α 112/2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραµµα ∆ιαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις».
3. Την απόφαση της 384ης/16.11.2012 τακτικής συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Επιτροπής
Ερευνών, µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Έργου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9, της παρ. 3 και 4 της Κ.Υ.Α. 679/22.08.96 των Υπουργών
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 826 Β), όπως κυρώθηκε µε το
άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/4.9.2009 και όπως ισχύει σήµερα µετά την
τροποποίησή της µε το άρθρο 36 του Ν. 3848/10 (ΦΕΚ Α 71/19.5.2010).
5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης, συνεδρίαση αριθ. 309/20.12.2012,
για το παρόν θέµα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ε γ κ ρ ί ν ο υ µ ε την τροποποίηση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Έργου, όπως υποβλήθηκε µε
την προαναφερθείσα απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ερευνών και παρατίθεται αναλυτικά
παρακάτω ως αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης:
«Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
εγκρίθηκε στην 309/20-12-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου
(εισήγηση της 384/16-11-2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών)
Η εξασφάλιση της αντικειµενικότητας και διαφάνειας στην επιλογή συνεργατών στην έρευνα καθώς
και κάθε άλλης κατηγορίας συνεργατών, που συµβάλλουν στην εκτέλεση των έργων, που
υλοποιούνται στα πλαίσια των σκοπών του Ειδικού Λογαριασµού, αποτελεί σηµαντικό θέµα του
Κώδικα ∆εοντολογίας & Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Η Επιτροπή Ερευνών του Π.Κ. σεβόµενη τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του εργοδότη και του
εργαζόµενου, όπως και τις αρχές δεοντολογίας που διέπουν τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού,
αποτυπώνει στον παρόντα Οδηγό τους κανόνες σύναψης µισθώσεων στις διάφορες κατηγορίες έργων,
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έτσι ώστε αφενός να µην αποτελούν τροχοπέδη στην έρευνα και την αριστεία και αφετέρου να
εξασφαλίζεται η τήρηση της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της αξιοκρατίας στην επιλογή
των συνεργατών.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι κάτωθι βασικές αρχές εφαρµόζονται ανεξάρτητα από τη φύση του ανατιθέµενου έργου ή την
ιδιότητα του επιλεγέντος προσώπου:
1. Η διατύπωση των προσκλήσεων γίνεται µε τρόπο, ώστε να αποκλείεται η στόχευση σε
εξατοµικευµένες περιπτώσεις.
2. Η διαδικασία πρόσκλησης και επιλογής πραγµατοποιείται µε πλήρη διαφάνεια.
3. ∆εν επιτρέπεται τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως
γ’ βαθµού εξ’ αίµατος ή αγχιστείας µε οποιοδήποτε υποψήφιο.
4. Στις περιπτώσεις επιλογής υποψηφίων, που σχετίζονται µε σχέσεις συγγένειας έως γ’ βαθµού εξ’
αίµατος ή αγχιστείας, µε µέλος της οµάδας έργου, απαιτείται η ενηµέρωση και η σχετική έγκριση της
Επιτροπής Ερευνών. Πρέπει δε να προκύπτει ότι το συγγενές άτοµο υπερτερεί σαφώς ως προς τα
απαιτούµενα προσόντα έναντι άλλων υποψηφίων. Αυτή η διάταξη εφαρµόζεται σε όλες τις
περιπτώσεις σύναψης µισθώσεων έργου, ακόµη και σε αυτές που εξαιρούνται από τη διαδικασία των
προσκλήσεων και επιλογής, βάσει της παρ. 5 του παρόντος κεφαλαίου.
5. Από τη διαδικασία των προσκλήσεων και επιλογής εξαιρούνται:
α1) τα πρόσωπα που ορίζονται ως «οµάδα έργου» στο στάδιο υποβολής της πρότασης σε έργα που
ο φορέας χρηµατοδότησης εγκρίνει την υποβαλλόµενη πρόταση, λαµβάνοντας υπόψη τη σύνθεση
µιας συγκεκριµένης οµάδας έργου. Η σύνθεση της οµάδας έργου δύναται να τροποποιηθεί µε
απόφαση του Ε/Υ και έγκριση του χρηµατοδότη, όπου αυτή απαιτείται.
α2) τα πρόσωπα που ανήκουν στο επιστηµονικό προσωπικό (άτοµα µε διδακτορικό, υποψήφιοι
διδάκτορες, µεταπτυχιακοί φοιτητές και προσωπικό µε εξειδικευµένες γνώσεις) µετά από
τεκµηρίωση από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο και έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών για έργα
των οποίων η έγκριση δεν απαιτεί την περιγραφή συγκεκριµένης οµάδας έργου από το
χρηµατοδότη.
β) οι προσκεκληµένοι ερευνητές
γ) οι συνεργάτες, των οποίων το οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης έργου δεν υπερβαίνει
ετησίως ανά έργο το ήµισυ του ποσού της ανάθεσης έργου µε απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης,
όπως αυτό ορίζεται στο Π.∆. 186/1992 και τροποποιήθηκε στο άρθρ.27§6 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ
Α 276/22.12.2006).
6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των
προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
7. Είναι δυνατή, µέσα στα πλαίσια ενός έργου, η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύµβασης
έργου ή η επέκταση του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου της, εφόσον τέτοια δυνατότητα
προβλέπεται ρητά στη σχετική πρόσκληση.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Ι. Περιπτώσεις συµβάσεων έργου µε µη ερευνητές
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Στις περιπτώσεις που απαιτείται πρόσκληση ενδιαφέροντος για την σύναψη ακολουθείται η
παρακάτω διαδικασία:
1. Ενέργειες για την πραγµατοποίηση µιας πρόσκλησης
• Με την έναρξη του έργου, ο Ε.Υ. καταθέτει αίτηση προς την Ε.Ε. για την έγκριση διεξαγωγής
προσκλήσεων και για τον ορισµό της Επιτροπής Αξιολόγησης (έντυπο 17).
• Έχοντας λάβει την έγκριση από την Ε.Ε.. για τη διεξαγωγής µιας πρόσκλησης, ο Ε.Υ καταθέτει το
αίτηµα στη Γραµµατεία του Ε.Λ. για τη σύνταξη της εν λόγω πρόσκλησης (έντυπο 17γ).
• Το Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης & Προµηθειών προβαίνει στην άµεση σύνταξη & δηµοσίευση
της πρόσκλησης.
• Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τις υποψηφιότητες και υποβάλει σχετικό πρακτικό στην Ε.Ε.
• Η Επιτροπή Ερευνών: α) εγκρίνει το πρακτικό αξιολόγησης, β) αποφασίζει για τη σύναψη ή µη των
εκάστοτε συµβάσεων µίσθωσης έργου.
• Το Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης & Προµηθειών αναλαµβάνει τη κατάρτιση σχεδίου σύµβασης
και την υπογραφή της από τον αντισυµβαλλόµενο, τον Ε.Υ. και τον Ε.Λ.
2. Επιτροπές Αξιολόγησης Προτάσεων
Οι Επιτροπές Αξιολόγησης, κατόπιν εισήγησης του Ε.Υ, συγκροτούνται µε απόφαση της Ε.Ε..
Αποτελούνται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωµατικά µέλη (προτεινόµενα από τον Ε.Υ., έντυπο 17),
προερχόµενα από το προσωπικού του Π.Κ. (∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό). Το ένα τακτικό µέλος
είναι υποχρεωτικά µέλος ∆ΕΠ. Τα µέλη των Επιτροπών προέρχονται κατά προτεραιότητα από την
οµάδα έργου και, σε περίπτωση που αυτή είναι ολιγάριθµη, από το προσωπικό του Τµήµατος ή της
Σχολής του Ε.Υ. Οι Επιτροπές παραµένουν οι ίδιες σ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου.
3. ∆ηµοσιότητα Προσκλήσεων
Οι προσκλήσεις δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ., στην ιστοσελίδα του Π.Κ., στο Γραφείο
∆ιασύνδεσης του Π.Κ., όπου απαιτεί ο φορέας χρηµατοδότησης του έργου στα πλαίσια του οποίου
πραγµατοποιείται η συγκεκριµένη πρόσκληση ή όπου αλλού κρίνεται πρόσφορο από τον Ε.Υ. του
έργου.
4. Προθεσµία υποβολής προτάσεων
Η ελάχιστη προθεσµία για την υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόµενους είναι 15
ηµερολογιακές µέρες από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης.
5. Τρόπος υποβολής προτάσεων
Η υποβολή υποψηφιότητας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στην
πρόσκληση στη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού, είτε εντύπως είτε ηλεκτρονικά.
6. Αξιολόγηση προτάσεων
Γίνεται αντιστοίχηση των απαραίτητων-επιθυµητών προσόντων µε τα προσόντα του κάθε υποψήφιου.
Σηµειώνεται ότι επιπλέον προσόντα από αυτά που αναφέρονται στη πρόσκληση, δεν λαµβάνονται
υπόψη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. ∆υνατότητα χρήσης της προσωπικής συνέντευξης ως
κριτηρίου επιλογής είναι εφικτή (εφόσον γίνεται ρητή αναφορά στην πρόσκληση). Πρέπει να
προσδιορίζονται κατά το δυνατόν τα αντικειµενικά στοιχεία που αξιολογούνται µε αυτή. Σε
συνέντευξη καλούνται µόνο οι υποψήφιοι που πληρούν το ελάχιστο των αιτούµενων προσόντων και
όχι το σύνολο των ενδιαφερόµενων, που κατέθεσαν παραδεκτά τις προτάσεις τους. Συµπληρωµατικά,
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υπάρχει η δυνατότητα επιλογής πρόσθετων µέσων αξιολόγησης (π.χ. εξετάσεις γνώσεων) για την
ορθότερη αξιολόγηση των προτάσεων των ενδιαφεροµένων, εφόσον γίνεται ρητή αναφορά αυτών
στην πρόσκληση.
7. Ενηµέρωση υποψηφίων
Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ. του Π.Κ. καθώς και σε
όποιον άλλο ιστότοπο κρίνει ο Ε.Υ. πρόσφορο.
8. Ενστάσεις
• ∆υνατότητα ενστάσεων συντρέχει αποκλειστικά για λόγους νοµιµότητας της διαδικασίας και
δεοντολογίας. Αρµόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ερευνών, αφού λάβει υπόψη τις
εισηγήσεις του Νοµικού Συµβούλου, της Επιτροπής Αξιολόγησης του έργου και της Επιτροπής
∆εοντολογίας (εφόσον υπάρχει θέµα).
• Προθεσµία για την υποβολή ενστάσεων: ηλεκτρονική ή έντυπη κατάθεσή τους στη Γραµµατεία του
Ε.Λ. εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Ε.Ε. στην ιστοσελίδα
του Ε.Λ.
• Προθεσµία για την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων: 30 ηµέρες από την υποβολή.
ΙΙ. Σε περιπτώσεις συµβάσεων έργου µε ερευνητές1
Στις περιπτώσεις που απαιτείται πρόσκληση ενδιαφέροντος για την σύναψη σύµβασης µε ερευνητές
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
1. Ενέργειες για την πραγµατοποίηση µιας πρόσκλησης
• Με την έναρξη του έργου, ο Ε.Υ. καταθέτει αίτηση προς την Ε.Ε. για την έγκριση διεξαγωγής
προσκλήσεων και για τον ορισµό της Επιτροπής Αξιολόγησης (έντυπο 17).
• Πραγµατοποιείται δηµοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
• Πραγµατοποιείται αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.
• Η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει για τη σύναψη ή µη των εκάστοτε συµβάσεων µίσθωσης έργου.
• Το Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης & Προµηθειών αναλαµβάνει τη κατάρτιση σχεδίου σύµβασης
και την υπογραφή της από τον αντισυµβαλλόµενο, τον Ε.Υ. και τον Ε.Λ.
2. Επιτροπές Αξιολόγησης Προτάσεων
Οι Επιτροπές Αξιολόγησης, κατόπιν εισήγησης του Ε.Υ, συγκροτούνται µε απόφαση της Ε.Ε.
3. ∆ηµοσιότητα Προσκλήσεων
Οι προσκλήσεις δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο σε µία ή περισσότερες ιστοσελίδες του Π.Κ. κατά την
κρίση του Ε.Υ. (ιστοσελίδα προγράµµατος, ιστοσελίδα Τµήµατος, ιστοσελίδα του Ε.Λ., ιστοσελίδα
του Π.Κ.). Απαιτείται δηµοσίευση στην ιστοσελίδα EURAXESS της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όπου
αλλού απαιτεί ο φορέας χρηµατοδότησης του έργου στα πλαίσια του οποίου πραγµατοποιείται η
συγκεκριµένη πρόσκληση.
4. Προθεσµία υποβολής προτάσεων

1

Ως ερευνητές νοούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών.
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Η προθεσµία για την υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόµενους καθορίζεται από την
προκήρυξη και δεν µπορεί να είναι λιγότερο από 10 ηµερολογιακές µέρες από τη δηµοσίευση της
πρόσκλησης. Είναι δυνατόν η πρόσκληση να µην έχει τερµατική προθεσµία για την κατάθεση
προτάσεων. Σ' αυτήν την περίπτωση οι προτάσεις αξιολογούνται περιοδικά µε απόφαση του Ε.Υ.
λαµβάνοντας υπόψη τις διαθέσιµες πιστώσεις.
5. Τρόπος υποβολής προτάσεων
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έντυπα ή ηλεκτρονικά στην γραµµατεία του προγράµµατος ή στον
Ε.Υ.. Είναι δυνατή η υποβολή των προτάσεων στη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού.
6. Αξιολόγηση προτάσεων
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων πραγµατοποιείται υπό την επιστηµονική ευθύνη του Ε.Υ.. Γίνεται
µε βάση τα προσόντα των ενδιαφεροµένων, τις αρχές της αξιοκρατίας και τις ανάγκες του
προγράµµατος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων επιλέγει τις εφαρµοστέες µεθόδους
αξιολόγησης.
Κατατίθεται στον Ειδικό Λογαριασµό δήλωση του Ε.Υ. η οποία διατυπώνει ότι στην διαδικασία
πρόσκλησης και αξιολόγησης ακολουθήθηκαν οι αρχές διαφάνειας και αξιοκρατίας. Επιπλέον
περιλαµβάνει α) τα ονόµατα των υποψηφίων και β) την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η
Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωµα πρόσβασης στους φακέλους των υποψηφίων.
7. Ενηµέρωση υποψηφίων
Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για την σύναψη της σύµβασης αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Ε.Λ. του Π.Κ. καθώς και σε όποιον άλλο ιστότοπο κρίνει ο Ε.Υ. πρόσφορο.
8. Ενστάσεις
• ∆υνατότητα ενστάσεων συντρέχει αποκλειστικά για λόγους νοµιµότητας της διαδικασίας και
δεοντολογίας. Αρµόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ερευνών, αφού λάβει υπόψη τις
εισηγήσεις του Νοµικού Συµβούλου, του Ε.Υ. του έργου και της Επιτροπής ∆εοντολογίας (εφόσον
υπάρχει θέµα).
• Προθεσµία για την υποβολή ενστάσεων: ηλεκτρονική ή έντυπη κατάθεσή τους στη Γραµµατεία του
Ε.Λ. εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Ε.Ε. στην ιστοσελίδα
του Ε.Λ.
• Προθεσµία για την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων: 30 ηµέρες από την υποβολή.»
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