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Επικύρωση της υπ’ αρ. 534ης/5.3.1/18-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΗ6Ψ469Β7Γ-Β9Ξ) απόφασης
της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με την
επικαιροποίηση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου.
Η Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ
Τ Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ
(Υπ’ αριθμ. 382η /18-01-2018 τακτική συνεδρίαση)

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Το Π.Δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το Ν.Δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310τ.Α/1974) περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως το Ν.Δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159τ.Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και
εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ…, το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ
25τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης
κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του Π.Δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄) – Αυτοδύναμη
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου
Κρήτης.
Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, καθώς και την κατ’
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α΄ «Δομή, 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»
και τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 Φ.Ε.Κ. 24/30.1.2013 τ.Α’ «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.»
Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 52 παρ.4 εδάφιο α και το
άρθρο 64, όπως ισχύουν.
Το ΦΕΚ τ ΥΟΔΔ 82/18-02-2015 και την υπ’αριθμ. πρωτ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ:
ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας ΄Ερευνας και
Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Κρήτης,
Την υπ’ αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-ΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, όπως ισχύει.
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7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.

Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
Πανεπιστημίου Κρήτης όπως ισχύει σήμερα.
Το υπ’ αρ. γεν.πρωτ.: 291/11-01-2018 έγγραφο της Γραμματέως της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης κ Θεοδώρας Κουτσάκη.
Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 534ης/Θέμα 5.3.1/18-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΗ6Ψ469Β7Γ-Β9Ξ)
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με το
παρόν θέμα
Την υπ’ αρ. 10213/26-07-2017 (374ης/Ειδ.Λογ.4ο/20-07-2017 - ΑΔΑ: 6Ω1Π469Β7Γ-Θ9Τ)
Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με το παρόν θέμα.
Την υπ’ αρ. 10746/25-08-2017 (375ης/Ειδ.Λογ.1ο/23-08-2017 - ΑΔΑ: ΩΨ5Ξ469Β7Γ-9ΝΗ)
Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με το παρόν θέμα.
Την υπ’ αρ. 10747/25-08-2017 (375ης/Ειδ.Λογ.2ο/23-08-2017 - ΑΔΑ: ΩΒ1Ψ469Β7Γ-ΘΤΞ)
Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με το παρόν θέμα.
Την υπ’ αρ. 14443/30-10-2017 (378ης/Ειδ.Λογ.4Ο/19-10-2017 - ΑΔΑ: 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ)
Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με το παρόν θέμα.

αποφασίζει τα ακόλουθα:
α) ε π ι κ υ ρ ώ ν ε ι την υπ’ αρ. 534η/5.3.1/18-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΗ6Ψ469Β7Γ-Β9Ξ) απόφασης της
Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα την «Επικαιροποίηση του
Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παρ.4, εδάφιο α του
Νόμου 4485/2017,
β) ε γ κ ρ ί ν ε ι την επικαιροποίηση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου όπως αυτός
αποτυπώνεται αναλυτικά ακολούθως:

«ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΕΡΓΟΥ
Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
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 στο πλαίσιο των σκοπών του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), αποτελεί σημαντικό θέμα του Κώδικα Δεοντολογίας &
Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης 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 Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου και Συμβάσεων Έργου στις διάφορες κατηγορίες έργων, 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.

ΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι κάτωθι βασικές αρχές εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τη φύση της ανατιθέμενης εργασίας ή την ιδιότητα του
επιλεγέντος προσώπου:
1. Η επιλογή προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή ύστερα από
εισήγηση του Επιστημονικά Υπευθύνου (Ε.Υ.).
2. Η εξαίρεση από τη διαδικασία της Πρόσκλησης και η επιλογή ύστερα από εισήγηση του Ε.Υ. είναι δυνατή, σύμφωνα
με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017, μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις προσωπικού (εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά
από τον χρηματοδότη):
α) Μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα οποία ανατίθεται πρόσθετο έργο.
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β) Προσωπικό που ασκεί ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο και έχει αξιολογηθεί από τον χρηματοδότη, στο πλαίσιο
της διαδικασίας επιλογής για τη χρηματοδότηση του έργου.
γ) Προσωπικό που ασκεί ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο και για το οποίο ο Ε.Υ. καταθέτει στην Επιτροπή
Ερευνών & Διαχείρισης εισήγηση που τεκμηριώνει ότι η συμμετοχή του συγκεκριμένου συνεργάτη στο έργο είναι
ουσιώδης για την εκτέλεσή του, με βάση το βιογραφικό και τους τίτλους σπουδών του, τα οποία επισυνάπτονται.
δ) Φοιτητές και λοιπό επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται ευκαιριακά στο πλαίσιο
έργων του ΕΛΚΕ. Για τον ευκαιριακό χαρακτήρα της απασχόλησης ενός συνεργάτη ορίζονται τα παρακάτω
κριτήρια:i) η συνολική του αμοιβή (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εργοδοτικών εισφορών, όπου αυτά
προβλέπονται) δεν υπερβαίνει ετησίως, για το σύνολο των έργων στα οποία συμμετέχει, το ήμισυ του ποσού της
αμοιβής με Τίτλο Κτήσης φυσικών προσώπων μη υπόχρεων εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία, ii) η διάρκεια της απασχόλησής του δεν υπερβαίνει ετησίως,
για το σύνολο των έργων στα οποία συμμετέχει, τους έξι ημερολογιακούς μήνες.
3. Η διατύπωση των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργατών των έργων γίνεται με
τρόπο ώστε να αποκλείεται η στόχευση σε εξατομικευμένες περιπτώσεις. Η διαδικασία πρόσκλησης και επιλογής
πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια.
4. ∆εν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων (τακτικά και αναπληρωματικά) να έχουν σχέσεις
συγγένειας έως γ’ βαθμού, εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας, με οποιοδήποτε υποψήφιο.
5. Στις περιπτώσεις επιλογής (κατόπιν Πρόσκλησης ή κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικά Υπευθύνου) συνεργατών
που σχετίζονται με σχέσεις συγγένειας έως γ’ βαθμού, εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας, με μέλος της ομάδας έργου,
αποτελεί καθήκον και ευθύνη του Ε.Υ. να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης. Στη σχετική
εισήγηση πρέπει να παρουσιάζεται: i) σε περίπτωση επιλογής κατόπιν Πρόσκλησης, η σαφής υπεροχή του συγγενούς ως
προς τα απαιτούμενα προσόντα έναντι άλλων υποψηφίων, ii) σε περίπτωση επιλογής κατόπιν εισήγησης η ουσιώδης
αναγκαιότητα συμμετοχής του συγκεκριμένου συνεργάτη στο έργο, με βάση τα στοιχεία του βιογραφικού του.
6. Επιλεγέντες συνεργάτες που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του
άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
7. Είναι δυνατή, μέσα στο πλαίσιο ενός έργου, η παράταση της χρονικής διάρκειας μιας σύμβασης έργου ή η επέκταση
του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της, εφόσον τέτοια δυνατότητα προβλέπεται ρητά στη σχετική Πρόσκληση.
Αντιστοίχως είναι δυνατή, μέσα στο πλαίσιο ενός έργου, η παράταση της χρονικής διάρκειας μιας σύμβασης εργασίας,
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 24 του Ν.4386/2016, εφόσον τέτοια δυνατότητα προβλέπεται ρητά στη
σχετική Πρόσκληση.

III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Ενέργειες για την πραγματοποίηση της πρόσκλησης
● Ο Ε.Υ. καταθέτει αίτηση προς την Επιτροπή Ερευνών για την έγκριση διεξαγωγής Προσκλήσεων και για τον
ορισμό της Επιτροπής Αξιολόγησης (έντυπο 17).
● Ο Ε.Υ. καταθέτει στη Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ αίτημα για τη
σύνταξη της κάθε συγκεκριμένης Πρόσκλησης (έντυπο 17γ).
● Το Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων, Προμηθειών και Συναλλαγών μεριμνά για τη σύνταξη της Πρόσκλησης, την
υπογραφή της από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τη δημοσίευσή της.
● Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τις υποψηφιότητες και υποβάλει στον ΕΛΚΕ σχετικό πρακτικό. Η Επιτροπή
Ερευνών: α) εγκρίνει ή απορρίπτει το πρακτικό αξιολόγησης, β) αποφασίζει για τη σύναψη ή μη των εκάστοτε
συμβάσεων.
● Το Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων, Προμηθειών και Συναλλαγών αναλαμβάνει τη κατάρτιση σχεδίου σύμβασης και
την υπογραφή της από τον αντισυμβαλλόμενο, τον Ε.Υ. και τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΕΛΚΕ.
2. Επιτροπές Αξιολόγησης Υποψηφίων
Οι Επιτροπές Αξιολόγησης, κατόπιν εισήγησης του Ε.Υ., συγκροτούνται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών &
Διαχείρισης. Αποτελούνται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προτεινόμενα από τον Ε.Υ. με το έντυπο 17,
και προερχόμενα από το προσωπικό του Π.Κ. (∆ΕΠ, ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό). Το ένα τακτικό μέλος
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είναι υποχρεωτικά ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου. 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 και έχουν και την ευθύνη αξιολόγησης της
προϋπηρεσίας για την οποία αιτούνται αναγνώριση οι προσληφθέντες με σύμβαση εργασίας.
3. Δημοσιότητα Προσκλήσεων
Οι Προσκλήσεις δημοσιεύονται στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ, στην ιστοσελίδα του Π.Κ. και όπου απαιτεί
ο φορέας χρηματοδότησης του έργου, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η συγκεκριμένη Πρόσκληση, ή όπου
αλλού κρίνεται πρόσφορο από τον Ε.Υ. του έργου. Εάν πρόκειται για Πρόσκληση που απευθύνεται σε ερευνητές1
απαιτείται δημοσίευση στην ιστοσελίδα EURAXESS της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Προθεσμία και τρόπος υποβολής προτάσεων
Η ελάχιστη προθεσμία για την υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι 15 ημερολογιακές μέρες από τη
δημοσίευση της Πρόσκλησης. Οι προτάσεις υποβάλλονται στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, είτε εντύπως είτε ηλεκτρονικά,
σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση.
5. Αξιολόγηση προτάσεων
Γίνεται αντιστοίχιση των απαραίτητων και των συνεκτιμώμενων προσόντων που θέτει η Πρόσκληση με τα προσόντα
του κάθε υποψήφιου. Σημειώνεται ότι επιπλέον προσόντα από αυτά που αναφέρονται στη Πρόσκληση δεν λαμβάνονται
υπόψη, εκτός αν η ίδια η Πρόσκληση ορίζει διαφορετικά. Είναι δυνατή η χρήση της προσωπικής συνέντευξης ως
κριτήριο επιλογής, εφόσον υπάρχει ρητή πρόβλεψη στην Πρόσκληση και προσδιορίζονται με τρόπο κατά το δυνατόν
αντικειμενικό τα στοιχεία που θα αξιολογηθούν με αυτήν. Σε συνέντευξη καλούνται μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα
οριζόμενα ως “απαραίτητα” προσόντα και όχι το σύνολο των ενδιαφερόμενων που κατέθεσαν παραδεκτά τις προτάσεις
τους. Είναι επίσης δυνατή η χρήση πρόσθετων μέσων αξιολόγησης (π.χ. εξετάσεις γνώσεων) για την ορθότερη
αξιολόγηση των προτάσεων των ενδιαφερομένων, εφόσον γίνεται ρητή αναφορά αυτών στην Πρόσκληση.
6. Ενημέρωση υποψηφίων
Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης αναρτάται στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ, καθώς
και σε όποιον άλλο ιστότοπο κρίνει πρόσφορο ο Ε.Υ.
7. Διαδικασία ενστάσεων
● Δυνατότητα ενστάσεων συντρέχει για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας.
● Το κείμενο της ένστασης και το τυχόν συνοδευτικό υλικό της υποβάλλεται, με ηλεκτρονική ή έντυπη αποστολή, στη
ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής
απόφασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. 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 ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την σχετική γνωστοποίηση.
● Γνωμοδοτικό όργανο εξέτασης των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία είναι ενιαία για όλα τα έργα
και συγκροτείται από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό του Π.Κ. (∆ΕΠ,
ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό). Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά μέλος ∆ΕΠ. Τα μέλη της Επιτροπής
Ενστάσεων είναι υποχρεωτικώς διάφορα από τα μέλη της αντίστοιχης Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων και δεν
επιτρέπεται να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ’ βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, με οποιονδήποτε υποψήφιο. Η
θητεία των Επιτροπών Ενστάσεων είναι ετήσια, εκτός εάν εκκρεμεί η εξέταση υποβληθείσας προ της λήξης της
ένστασης, οπότε η θητεία της λήγει μετά την υποβολή εισήγησης επί της υποβληθείσας ένστασης. Η Επιτροπή
Ενστάσεων υποβάλει την εισήγησή της στην Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης, η οποία είναι το αποφασιστικό
όργανο.
● Η προθεσμία για την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων είναι εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή τους και η
απόφαση κοινοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικώς.
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Ως ερευνητές νοούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών.
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● Κάθε υποψήφιος δύναται να ζητήσει και να λάβει από τη ΜΟΔΥ αντίγραφο του πρακτικού της Επιτροπής
Αξιολόγησης προτάσεων, μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης, και έχει δικαίωμα
πρόσβασης 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.
8. Επιλογή υποψηφίου και σύναψη σύμβασης
Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων, είναι το
αποφασιστικό όργανο ως προς την επιλογή του καταλληλότερου προσώπου και ως προς τη σύναψη ή μη των
συμβάσεων εργασίας και έργου. Η απόφασή της αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και στη Διαύγεια. Ο επιλεγείς
υποψήφιος οφείλει να μεριμνήσει, εάν του ζητηθεί, να καταθέσει μέχρι την έναρξη της σύμβασης τα αποδεικτικά των
προσόντων του έγγραφα που προσκόμισε στο στάδιο της Πρόσκλησης με θεώρηση από δικηγόρο ή από δημόσια αρχή,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 4250/14.
Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης του αναδόχου ή πρόωρης λύσης της σύμβασης, δύναται να επιλέγεται ο
επόμενος υποψήφιος σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που περιλαμβάνει το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.

IV. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ.
1. Στις Συμβάσεις Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η κατάταξη στα Μισθολογικά Κλιμάκια, που
προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν.4354/2015, πραγματοποιείται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο. Εν
προκειμένω, από τη διάταξη της περ. ΙΒ του άρθρου 54 του Ν.4485/2017, προκύπτει η αρμοδιότητα της Επιτροπής
Ερευνών & Διαχείρισης για την κατάταξη του προσλαμβανόμενου υπαλλήλου. Η κατάταξη ενσωματώνεται στην
απόφαση έγκρισης της πρόσληψης και πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις περί
Μισθολογίου των απασχολούμενων στο Δημόσιο Τομέα με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου.
2. Σε συνέχεια της κατάταξης, ο νεοπροσλαμβανόμενος υπάλληλος έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτηση αναγνώρισης της
προϋπηρεσίας του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επί της αίτησης συντάσσεται εισήγηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης για την Πρόσκληση στο πλαίσιο της οποίας επελέγη ο υπάλληλος. Η αίτηση, συνοδευόμενη από την ως
άνω εισήγηση, εξετάζεται από την Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης, η οποία έχει δικαίωμα είτε να την απορρίψει,
είτε να αναγνωρίσει εν συνόλω ή εν μέρει την αιτούμενη προϋπηρεσία.
3. Οι αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας εξετάζονται υπό το πρίσμα των γενικών προβλέψεων που εμπεριέχονται
στην κείμενη νομοθεσία.»
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΖΩΡΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης
- Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
- Τμήμα Πρωτοκόλλου & Αρχείου Δ.Δ.

