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Ηράκλειο, 02-06-2016.
Αρ. γεν. πρωτ.: 6669

Πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων με σύμβαση έργου.
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Τ Ο Υ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
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 άρθρο 8, παρ. 18, εδάφιο β), του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ τ Α΄195/2011), το ΦΕΚ τ ΥΟΔΔ 82/1802-2015) 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 απόφαση υπ. αριθμ. 15 (ΦΕΚτ.Β΄ 617/8-3-2016), σχετικά με τον ορισμό Αναπληρωτών
Πρύτανη και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Κρήτης και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης αυτών,
την υπ’αριθμ. 1970/24-02-2016 Πράξη Τροποποίησης της Συγκρότησης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Κρήτης, για το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016,
την υπ’αριθμ. 6223/25-05-2016 Πράξη Μετακίνησης της κ. Ελευθερίας Αλεφαντινού, στη θέση
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της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γραμματείας της Συγκλήτου,
8.
9.

Το με αριθμό γενικού πρωτοκόλλου: 3271/24-05-2016 (αρ. γεν. πρωτ. εισερχ. 6207/24-05-2016)
έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού,
Το απόσπασμα πρακτικών της 486ης/09-05-2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστημίου Κρήτης που εγκρίνει την τροποποίηση της παραγράφου «Δ. Πανεπιστημιακοί
Υπότροφοι» του Κανονισμού Υποτροφιών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
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10.

Την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
παράγραφο 16 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 95
Ν.4310/2014,ΦΕΚ Α 258/8.12.2014, το δε τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με το
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11.

άρθρο 47 Ν.4369/2016, ΦΕΚ Α 33/27.2.2016,
Την απόφαση της Συγκλήτου στην 352η/Ειδ. Λογ. 5ο/26-05-2016 συνεδρίαση για το παρόν
θέμα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΝΕΙ

α) την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στην 486η/09-05-2016 συνεδρίαση σχετικά με τη
δυνατότητα σύναψης σύμβασης έργου με Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους κατ’ εφαρμογή της
διάταξης της παρ.6 του άρθρου 29 Ν.4009/2011, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) την τροποποίηση της παραγράφου «Δ. Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι» του Κανονισμού
Υποτροφιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως εξής:
«Δ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
Η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του
άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 95 Ν.4310/2014,ΦΕΚ Α 258/8.12.2014, το δε
τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με το άρθρο 47 Ν.4369/2016, ΦΕΚ Α 33/27.2.2016 ως ακολούθως:
«Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι
διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας δύναται να απασχολούνται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι δια
πράξεως του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού,
εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα
με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ του ν.2190/1994, ενώ υπάγονται
στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006(Α’280).Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται μετά από πρόταση
της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της
συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός Πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του
Τομέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν
δύναται να υπερβεί τα τρία (3) Πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή
μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το
Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι. εκτός και αν προέρχεται από
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Δ.1. Κριτήρια
Μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος,
προκηρύσσεται η θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο με
προκαθορισμένα κριτήρια (ανάλογα με τις ανάγκες της υπό προκήρυξης θέσης), για τη διεξαγωγή διδακτικού,
ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου. Τα ανωτέρω θα περιγράφονται με
σαφήνεια στην προκήρυξη.
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα
τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.
Η απασχόληση των Πανεπιστημιακών Υποτρόφων δύναται να είναι πλήρης ή μερική.
Η μηνιαία αποζημίωση θα ορίζεται κατά περίπτωση με βάση το εκάστοτε μισθολόγιο που διέπει τις
συγκεκριμένες συμβάσεις εργασίας.
Δ.2. Διαδικασία
Οι υποψήφιοι καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος εντός της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία
χρονικής περιόδου:
(α) Αίτηση υποψηφιότητας.
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(β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Ταυτόχρονα με την προκήρυξη της θέσης του Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, η Γενική Συνέλευση του Τομέα
(ή του Τμήματος αν δεν υπάρχουν Τομείς) καθορίζει τριμελή Επιτροπή Κρίσης αποτελούμενη από Καθηγητές
πρωτίστως του ιδίου ή του πλέον συναφούς γνωστικού αντικειμένου για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός προϋπολογισμός για την πρόσληψη του Πανεπιστημιακού Υποτρόφου
εξασφαλίζεται από ερευνητικό πρόγραμμα του Ειδικού Λογαριασμού Καθηγητή του Τομέα (ή του Τμήματος)
για εκπόνηση έργου ή για διδασκαλία συναφή με το αντικείμενό του, ο Καθηγητής συμμετέχει αυτοδικαίως
στην τριμελή Επιτροπή Κρίσης.
Εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Κρίσης του Τομέα (ή του
Τμήματος) συντάσσει λεπτομερή Εισηγητική Έκθεση που θα περιλαμβάνει και πίνακα κατάταξης των
υποψηφίων αξιολογώντας το διδακτικό, ερευνητικό και συνολικό επιστημονικό τους έργο με βάση το
αντικείμενο της προκήρυξης. Η τελική επιλογή θα γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα (ή του
Τμήματος αν δεν υπάρχει Τομέας) με βάση την εισήγηση και θα ακολουθεί έγκριση από τη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος. Τα πρακτικά της διαδικασίας από τις Γενικές Συνελεύσεις του Τομέα και του Τμήματος θα
καταγράφονται και θα είναι στη διάθεση των υποψηφίων, όπως και η σχετική Εισηγητική Έκθεση. Η
συνολική διαδικασία επιλογής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από τη λήξη της προκήρυξης.»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Γραφείο Πρύτανη-Πρυτανεία
- Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού
- Επιτροπή Ερευνών
- Γραμματεία Συγκλήτου
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