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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
485ης/18.04.2016 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης συνεδρίασε σήµερα 18 Απριλίου 2016,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο
Ρέθυµνο (αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου) και πραγµατοποίησε την 485η Συνεδρίασή της.
Σηµειώνεται ότι η διεξαγωγή της συνεδρίασης πραγµατοποιείται σε τηλεδιάσκεψη µε τις
εγκαταστάσεις του Π.Κ. στο Ηράκλειο (αίθουσα συνεδριάσεων της Πρυτανείας) σύµφωνα µε
το άρθρο 14 παρ. 13 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο
6§7 του ν.3242/2004.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κ.κ.:
- ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
- ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
- ΓΑΓΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ
- ΚΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΕΛΟΣ
- ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Η Επιτροπή, µετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας υπό την προεδρεία του κ. Τσιρώνη
Γεωργίου, Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών για τα θέµατα της µε αριθ. πρωτ.
2352/14.04.2016 Ηµερήσιας ∆ιάταξης αποφασίζει τα παρακάτω:
ΘΕΜΑ: 5.3 Ο∆ΗΓΙΕΣ / ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
5.3.1. Τροποποίηση του Οδηγού Μισθώσεως Έργου και του προτύπου της
πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης για την σύναψη σύµβασης ιδιωτικού έργου
Η Επιτροπή Ερευνών, αφού έλαβε υπόψη :
1. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίασή της υπ’αρ. 337/21-5-2015 µε την οποία
επικυρώθηκε η τροποποίηση του Οδηγού Μισθώσεων έργου όπως είχε εγκριθεί από την
απόφασή της στη συνεδρίαση 455/11.5.2015 της Επιτροπής Ερευνών (Α∆Α 71ΕΧ469Β7ΓΘΨΤ/17.6.15)
2. Την απόφασή της 478/25.1.2016 θέµα 5.5.1 µε θέµα «Αναρτήσεις σε ∆ιαύγεια &
ΚΗΜ∆ΗΣ» (Α∆Α. 6ΥΝ5469Β7Γ-ΑΡ8)
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3. Την απόφασή της 480/8.2.16 θέµα 5.5.1 (Α∆Α Ω∆Χ2469Β7Γ-Μ∆2) µε θέµα
«Τροποποίηση προτύπων συµβάσεων που συνάπτει και προσκλήσεων που εκδίδει ο
Ειδικός Λογαριασµός»
4. Την απόφασή της 483/21.3.2016 θέµα 5.5.2 (Α∆Α 63ΘΞ469Β7Γ-Μ∆Ω) µε θέµα
«∆ιενέργεια δειγµατοληπτικού ελέγχου αντιγράφων σύµφωνα µε την παρ. 2β του άρθρου 1
του ν. 4250/14)
5. Το γεγονός ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της κάθε υπηρεσίας να εφαρµόσει την
διάταξη της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α του Ν. 4250/14
αναλογικά και στα ιδιωτικά ηµεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα απλά
αντίγραφά τους από το πρωτότυπο, χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουµένως από
δικηγόρο (σχετικό έγγραφο ∆ΙΣΚΠΟ/Φ. 15/11932/11.6.2014 της ∆ιεύθυνσης Σχέσεων
Κράτους-Πολίτη της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Οργάνωσης και ∆ιαδικασιών του
Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (εγκύκλιος αρ. ∆6∆
1058594 ΕΞ 2014/8.4.2014 έγγραφο του Προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Ανθρωπίνου ∆υναµικού της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµοσίων Εσόδων)
6. Την ανάγκη διασφάλισης των προσωπικών δεδοµένων των υποψηφίων υποβαλλόντων
προτάσεις στα πλαίσια προσκλήσεων προς σύναψη ιδιωτικών συµβάσεων έργου
Αποφασίσει τα κάτωθι
Α. Τροποποιεί τον Οδηγό Μίσθωσης Έργου, όπως έχει εγκριθεί στη συνεδρίασή της υπ’αρ.
337/21-5-2015 µε την οποία επικυρώθηκε η τροποποίηση του Οδηγού Μισθώσεων έργου
όπως είχε εγκριθεί από την απόφασή της στη συνεδρίαση 455/11.5.2015 της Επιτροπής
Ερευνών (Α∆Α 71ΕΧ469Β7Γ-ΘΨΤ/17.6.15), ο οποίος εγκρίθηκε από την 384η/16-11-2012
συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και επικυρώθηκε από την 309η/20-12-2012 Συνεδρίαση
της Συγκλήτου (Α∆Α ΒΕΙΨ469Β7Γ-ΞΩΒ/25-1-2013) ως προς την προθεσµία υποβολής
ένστασης των υποψηφίων, δεδοµένης της µη ανάρτισης του συνολικού κειµένου της
απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στην ιστοσελίδα της ΕΕ και στη ∆ιαύγεια για λόγους
προστασίας προσωπικών δεδοµένων των συµµετεχόντων και συγκεκριµένα ως προς το
κεφάλαιο ΙΙΙ της ενότητας ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ως εξής:
«ΙΙΙ. ∆ιαδικασία Ενστάσεων
• ∆υνατότητα ενστάσεων συντρέχει για λόγους νοµιµότητας της διαδικασίας.
• Υποβολή ενστάσεων: ηλεκτρονική ή έντυπη κατάθεση του κειµένου της ένστασης και του τυχόν
συνοδευτικού υλικού της στη Γραµµατεία του Ε.Λ. εντός αποσβεστικής προθεσµίας επτά (7)
εργάσιµων ηµερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Ε.Ε. στην ιστοσελίδα του Ε.Λ. Εάν
η ένσταση αφορά στα προσόντα/ιδιότητες των λοιπών συνυποψηφίων, κοινοποιείται σε όσους
αφορά, ηλεκτρονικώς, µε µέριµνα της γραµµατείας του ΕΛ. Κάθε συνυποψήφιος έχει δικαίωµα
υποβολής των απόψεών του µε ηλεκτρονική ή έντυπη κατάθεσή τους στη Γραµµατεία του Ε.Λ. εντός
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την σχετική γνωστοποίηση.
• Γνωµοδοτικό όργανο εξέτασης των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία είναι τριµελής,
συγκροτείται ανά Τµήµα από δύο µέλη του διδακτικού-εκπαιδευτικού προσωπικού του Τµήµατος µε
τα αναπληρωµατικά τους (κατόπιν κλήρωσης από το Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης και
Προµηθειών του ΕΛ) και από έναν εκ των νοµικών συµβούλων του Ε.Λ. µε τον αναπληρωτή του. Τα
δύο µέλη της επιτροπής ενστάσεων, µε τα αναπληρωµατικά τους, προέρχονται από το διδακτικόεκπαιδευτικό προσωπικό όλων των εµπλεκοµένων τµηµάτων σε περίπτωση έργων διατµηµατικών,
και σε περίπτωση ιδρυµατικών έργων από όλο το Πανεπιστήµιο. Τα µέλη της Επιτροπής Ενστάσεων
είναι υποχρεωτικώς διάφορα από τα µέλη της αντίστοιχης Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων. Η
θητεία των Επιτροπών Ενστάσεων ταυτίζεται µε την θητεία της Επιτροπής Ερευνών, 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, η οποία είναι το αποφασιστικό όργανο.
• Η προθεσµία για την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων είναι εξήντα (60) ηµέρες από την

ΑΔΑ: 69ΕΜ469Β7Γ-1Γ9

υποβολή τους, και η απόφαση κοινοποιείται σε κάθε ενδιαφερόµενο ηλεκτρονικώς.
• Κάθε υποψήφιος δύναται να ζητά και να λαµβάνει από τη Γραµµατεία αντίγραφο του πρακτικού της
επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων µετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Ερευνών 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 ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και η λοιπή Νοµοθεσία για την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων.»
Το κείµενο του τροποποιηµένου Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου θα έχει ως εξής:
«Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
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,
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 αµοιβής µε τίτλο κτήσης φυσικών προσώπων µη υπόχρεων
εφαρµογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη φορολογική
νοµοθεσία.
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
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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
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, 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.
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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
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.
ΙΙΙ. ∆ιαδικασία Ενστάσεων
• ∆υνατότητα ενστάσεων συντρέχει για λόγους νοµιµότητας της διαδικασίας.
• Υποβολή ενστάσεων: ηλεκτρονική ή έντυπη κατάθεση του κειµένου της ένστασης και του τυχόν
συνοδευτικού υλικού της στη Γραµµατεία του Ε.Λ. εντός αποσβεστικής προθεσµίας επτά (7)
εργάσιµων ηµερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Ε.Ε. στην ιστοσελίδα του Ε.Λ. Εάν
η ένσταση αφορά στα προσόντα/ιδιότητες των λοιπών συνυποψηφίων, κοινοποιείται σε όσους
αφορά, ηλεκτρονικώς, µε µέριµνα της γραµµατείας του ΕΛ. Κάθε συνυποψήφιος έχει δικαίωµα
1

Ως ερευνητές νοούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών.
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υποβολής των απόψεών του µε ηλεκτρονική ή έντυπη κατάθεσή τους στη Γραµµατεία του Ε.Λ. εντός
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την σχετική γνωστοποίηση.
• Γνωµοδοτικό όργανο εξέτασης των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία είναι τριµελής,
συγκροτείται ανά Τµήµα από δύο µέλη του διδακτικού-εκπαιδευτικού προσωπικού του Τµήµατος µε
τα αναπληρωµατικά τους (κατόπιν κλήρωσης από το Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης και
Προµηθειών του ΕΛ) και από έναν εκ των νοµικών συµβούλων του Ε.Λ. µε τον αναπληρωτή του. Τα
δύο µέλη της επιτροπής ενστάσεων, µε τα αναπληρωµατικά τους, προέρχονται από το διδακτικόεκπαιδευτικό προσωπικό όλων των εµπλεκοµένων τµηµάτων σε περίπτωση έργων διατµηµατικών,
και σε περίπτωση ιδρυµατικών έργων από όλο το Πανεπιστήµιο. Τα µέλη της Επιτροπής Ενστάσεων
είναι υποχρεωτικώς διάφορα από τα µέλη της αντίστοιχης Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων. Η
θητεία των Επιτροπών Ενστάσεων ταυτίζεται µε την θητεία της Επιτροπής Ερευνών, 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, 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.
• Κάθε υποψήφιος δύναται να ζητά και να λαµβάνει από τη Γραµµατεία αντίγραφο του πρακτικού της
επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων µετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Ερευνών 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 ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και η λοιπή Νοµοθεσία για την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων.»
Η ως άνω απόφαση να αποσταλεί στη Σύγκλητο για επικύρωση.
Β. Επικαιροποιεί το πρότυπο της πρόσκλησης όπως έχει εγκριθεί µε την απόφασή της
480/8.2.16 θέµα 5.5.1 (Α∆Α Ω∆Χ2469Β7Γ-Μ∆2) µε θέµα «Τροποποίηση προτύπων
συµβάσεων που συνάπτει και προσκλήσεων που εκδίδει ο Ειδικός Λογαριασµός» ως εξής:
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του
προγράµµατος µε ΚΑ …… και τίτλο «…………..» (εφεξής «πρόγραµµα»), το οποίο
χρηµατοδοτείται από ………………………………… ενδιαφέρεται να συνάψει συµβάσεις
µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους:
Αντικείµενο έργου: …………………..
Αναλυτική περιγραφή αντικειµένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων: ……..
Αµοιβή αναδόχου: Καθαρό ποσό: ………., ΦΠΑ: ………., Σύνολο: ………………
∆ιάρκεια σύµβασης: …………..
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο/Ρέθυµνο………………..
Επιθυµητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: …………………
Επισηµαίνεται ότι είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύµβασης έργου, το
αργότερο δε µέχρι το πέρας του προγράµµατος, µε αµοιβή ανάλογη της αρχικής σύµβασης.
Επίσης είναι δυνατή η επέκταση του φυσικού και αντιστοίχως του οικονοµικού αντικειµένου
της σύµβασης, εφόσον αυτή είναι συµβατή και συνακόλουθη µε τα παραδοτέα της αρχικής
σύµβασης.
Απαραίτητα προσόντα:
• ………………………………
• ………………………………
• ………………………………
Συνεκτιµώµενα προσόντα:
• ………………………………
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•
•

………………………………
…………………………………

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαραίτητα αιτούµενα προσόντα αποκλείονται.
(Σε περίπτωση που απαιτείται συνέντευξη ή προβλέπονται εξετάσεις γνώσεων,
διαµορφώνεται κατάλληλα το ακόλουθο κείµενο, µε βάση τα περιγραφόµενα από τον
Ε.Υ. στο έντυπο 17γ)
Οι υποψήφιοι που πληρούν τουλάχιστον τα αιτούµενα απαραίτητα προσόντα θα κληθούν σε
συνέντευξη, η οποία θα πραγµατοποιηθεί …………………………………………... Στη
συνέντευξη
θα
αξιολογηθούν:
…………………………………………………………………………………….
Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε ……………………………………………….
(1. Σε περίπτωση που επιλεγεί η έντυπη κατάθεση προτάσεων, παραθέτουµε το
ακόλουθο κείµενο)
Οι ενδιαφερόµενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους στα
γραφεία της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού στη διεύθυνση Πανεπιστήµιο Κρήτης,
Ειδικός Λογαριασµός, Πανεπιστηµιούπολη Βουτών, Κτίριο ∆ιοίκησης, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο
Κρήτης, υπόψη κ. ………….. τηλ…………………. µέχρι και τη ………….. (ώρα 14:00), σε
σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
• Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. ……….
• Τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει:
• ∆ιαβιβαστικό, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος, συµπληρωµένο µε τα
προσωπικά του στοιχεία και υπογεγραµµένο σε όλες τις σελίδες.
• Βιογραφικό σηµείωµα του ενδιαφεροµένου, υπογεγραµµένο σε όλες τις σελίδες, οι
οποίες πρέπει να έχουν συνεχόµενη αρίθµηση.
• Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές κλπ), τα οποία πρέπει να έχουν συνεχόµενη
αρίθµηση ανά έγγραφη σελίδα.
• Εναλλακτικά: ένα cd/dvd που θα περιλαµβάνει όλα τα δικαιολογητικά τα οποία
αποδεικνύουν τα προσόντα του (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας,
συστατικές επιστολές κλπ) σε ηλεκτρονική µορφή τα οποία πρέπει να έχουν
συνεχόµενη αρίθµηση ανά έγγραφη σελίδα (ψηφιοποιηµένα).
∆ιευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφεροµένων αρκεί να είναι
ευανάγνωστα αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1
του Ν. 4250/14 και ότι η υπηρεσία δύναται να προβεί σε δειγµατοληπτικό έλεγχό τους
σύµφωνα µε την παράγραφο 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/14. Συγκεκριµένα θα γίνονται
αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα: α) των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδίδονται από τις
υπηρεσίες και τους φορείς του ∆ηµοσίου τοµέα ή των ακριβών αντιγράφων τους, β)
ιδιωτικών εγγράφων και γ) εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές. Τα έγγραφα
που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, πλην της αγγλικής (εκτός αν περιέχεται σε αυτά ειδική
τεχνική ορολογία), υποβάλλονται µαζί µε την επίσηµη µετάφρασή τους επικυρωµένη από το
Υπουργείο Εξωτερικών ή δικηγόρο (διευκρίνηση: αρκεί και ευανάγνωστη φωτοτυπία της
µετάφρασης µε τη σφραγίδα της επικύρωσης)
(2. Σε περίπτωση που επιλεγεί η ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων µε
δικαιολογητικά, παραθέτουµε το ακόλουθο κείµενο)
Οι ενδιαφερόµενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση …..... µέχρι και τη ………….. (ώρα 14:00).
Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει:
• ∆ιαβιβαστικό, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος, συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο (προσοχή να αποσταλεί σε ψηφιοποιηµένη µορφή, ώστε να φέρει
την πρωτότυπη υπογραφή του ενδιαφεροµένου).
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•
•

Βιογραφικό σηµείωµα του ενδιαφεροµένου, υπογεγραµµένο σε όλες τις σελίδες, οι
οποίες πρέπει να έχουν συνεχόµενη αρίθµηση.
Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές κλπ), σε ψηφιοποιηµένη µορφή, τα οποία
πρέπει να έχουν συνεχόµενη αρίθµηση ανά έγγραφη σελίδα.

∆ιευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφεροµένων αρκεί να είναι
ευανάγνωστα αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1
του Ν. 4250/14 και ότι η υπηρεσία δύναται να προβεί σε δειγµατοληπτικό έλεγχό τους
σύµφωνα µε την παράγραφο 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/14. Συγκεκριµένα θα γίνονται
αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα: α) των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδίδονται από τις
υπηρεσίες και τους φορείς του ∆ηµοσίου τοµέα ή των ακριβών αντιγράφων τους, β)
ιδιωτικών εγγράφων και γ) εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές. Τα έγγραφα
που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, πλην της αγγλικής (εκτός αν περιέχεται σε αυτά ειδική
τεχνική ορολογία), υποβάλλονται µαζί µε την επίσηµη µετάφρασή τους επικυρωµένη από το
Υπουργείο Εξωτερικών ή δικηγόρο (διευκρίνηση: αρκεί και ευανάγνωστη φωτοτυπία της
µετάφρασης µε τη σφραγίδα της επικύρωσης)
Οι προτάσεις που θα παραληφθούν µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, δεν θα
ληφθούν υπόψη (η ηµεροµηνία αποστολής δεν λαµβάνεται υπόψη). Η υποβολή πρότασης
από τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της
παρούσης πρόσκλησης.
Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων, αιτήσεων και
ενστάσεων/απόψεων: Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, (Ονοµατεπώνυµο) …….,
τηλ.:….., email:……….
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά µε το αντικείµενο και τους όρους της πρόσκλησης:
(Ονοµατεπώνυµο) ……., τηλ:………………., email…………
Σηµειώνεται ότι το τελικό ύψος της αµοιβής τελεί υπό τους περιορισµούς του χρηµατοδότη
και της κείµενης νοµοθεσίας.
Για την επιλογή της καταλληλότερης πρότασης η αξιολόγηση γίνεται µε βάση τα παρακάτω
κριτήρια:
(Ο πίνακας που ακολουθεί είναι ενδεικτικός. ∆ιαµορφώνεται κάθε φορά σύµφωνα µε
τα προτεινόµενα από τον Ε.Υ. στο έντυπο 17γ)
Κριτήρια
Βαθµολογία κριτηρίων

Η Επιτροπή Ερευνών (Ε.Ε.) του Π.Κ., κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας επιτροπής
αξιολόγησης προτάσεων, είναι το αποφασιστικό όργανο ως προς τη σύναψη ή µη των
συµβάσεων µίσθωσης έργου, και ως προς την επιλογή του καταλληλότερου προσώπου. Η
απόφασή της αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΠΚ. Ο επιλεγείς υποψήφιος οφείλει να
µεριµνήσει, εάν του ζητηθεί, µέχρι την έναρξη της εν λόγω σύµβασης, όλα τα ιδιωτικά ή
εκδοθέντα από αλλοδαπές αρχές αποδεικτικά των προσόντων του που προσκόµισε στο
στάδιο της πρόσκλησης θα φέρουν 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 θα
συνταχθεί.
Επισηµαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική
ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
Οι ενδιαφερόµενοι που έχουν υποβάλλει Πρόταση έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης,
αποκλειστικά για λόγους νοµιµότητας της διαδικασίας εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών από
την επόµενη της ανάρτησης της σχετικής απόφασης της Ε.Ε. στην Ιστοσελίδα του Ειδικού
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Λογαριασµού. Η ένσταση µπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
……………….., είτε µε έντυπη κατάθεσή της στη Γραµµατεία του Ε.Λ.Π.Κ. Εάν η ένσταση
αφορά στα προσόντα/ιδιότητες των λοιπών συνυποψηφίων, κοινοποιείται σε όσους αφορά,
ηλεκτρονικώς, µε µέριµνα της γραµµατείας του ΕΛ. Κάθε συνυποψήφιος έχει δικαίωµα
υποβολής των απόψεών του µε ηλεκτρονική ή έντυπη κατάθεσή τους στη Γραµµατεία του
Ε.Λ. εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την σχετική γνωστοποίηση.
Επίσης, τονίζεται κάθε υποψήφιος δύναται να ζητά και να λαµβάνει από τη Γραµµατεία
αντίγραφο του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων µετά την έγκρισή του από
την Επιτροπή Ερευνών και έχει δικαίωµα πρόσβασης στους ατοµικούς φακέλους και στα
ατοµικά φύλλα αξιολόγησης/βαθµολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, εάν 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
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και η λοιπή Νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:
Παραθέτουµε τους διαδικτυακούς τόπους. Π.χ.:
http://www.uoc.gr
http://www.elke.uoc.gr
http://www.dasta.uoc.gr/career/
και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης του ΕΛΠΚ:
http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx
και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ:
http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Ακολουθεί το Παράρτημα:
Υπόδειγμα διαβιβαστικού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Υπόδειγμα διαβιβαστικού
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……….:
Ο κάτωθι υπογράφων με τα στοιχεία:
Επώνυμο: ...................................................................................................................................................
Όνομα: .......................................................................................................................................................
Όνομα πατρός:
....................................................................................................................................................................
Αριθμός τηλεφώνου οικίας ή κινητού : ………………………………………………………………………………………
Ε-mail : .......................................................................................................................................................
Ημερομηνία και τόπος γέννησης : ..............................................................................................................
Διεύθυνση αλληλογραφίας: ........................................................................
Υπηκοότητα: ................................................................................................................................................
Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες):
Απαλλαγή

Εκπληρωμένη
Οικογενειακή κατάσταση:

.......................................  από : . / ......... / ......
έως : / ......... / ......
Άγαμος

Έγγαμος


Υποβάλω την πρότασή μου προς σύναψη σύμβασης του έργου ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Καταθέτω τα δικαιολογητικά μου με την κάτωθι αριθμητική σειρά:
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι:
Α) αποδέχομαι τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης
σύναψης μίσθωσης έργου με αρ….
Β) δύναμαι να εκτελέσω το αιτούμενο έργο στο χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση
Γ) για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της συμφωνηθείσας αμοιβής δεν συντρέχει κανένα
κώλυμα στο πρόσωπό μου και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος
για το σκοπό αυτό, εφόσον η παρούσα πρότασή μου γίνει δεκτή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ»
Εντέλλεται δε η γραµµατεία να προσαρµόσει τα σχετικά έντυπα και υποδείγµατα που
χρησιµοποιεί µε βάση το ως άνω επικαιροποιηµένο πρότυπο της πρόσκλησης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

