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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  

 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την 
απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-
11-2018 (Α∆Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του 
Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, την απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης µε Α∆Α 97Ο1469Β7Γ-Γ2∆ και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή 
πρόσκλησης µε αρ. A2.8 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 614/18-11-2019, στo πλαίσιo 
υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 10073 του Υποέργου 1 της Πράξης  «Υποστήριξη παρεµβάσεων κοινωνικής 
µέριµνας φοιτητών του Πανεπιστηµίου Κρήτης» (MIS 5045749) (εφεξής «πρόγραµµα»), το οποίο 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται να 
συνάψει µία (1) σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους: 
 
Αντικείµενο έργου: Ενίσχυση προσωπικού στο Συµβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (Ρέθυµνο) 
 
Αναλυτική περιγραφή αντικειµένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:  

• ατοµική και οµαδική συµβουλευτική και υποστήριξη σε φοιτητές/-τριες 
• προληπτικές παρεµβάσεις µε τη µορφή οµαδικών θεµατοκεντρικών 

παρεµβάσεων σε χώρους όπως εστίες ή φοιτητικά στέκια, ή την µορφή έντυπης 
ή ηλεκτρονικής ενηµέρωσης για διάφορα θέµατα 

• αξιολογήσεις των αναγκών του φοιτητικού πληθυσµού 
• συµµετοχή σε συνέδρια, ηµερίδες κλπ αλλά και σε ερευνητικά πρωτόκολλα. 
• συνεργασία µε άλλα Συµβουλευτικά Κέντρα και σχετικές υπηρεσίες στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό µε στόχο τη διαρκή βελτίωση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, αλλά και την προβολή του έργου τους. 

 
Μέγιστο Κόστος σύµβασης: 51.628,64€, το οποίο περιλαµβάνει την αµοιβή του αναδόχου, πάσης φύσεως 
νόµιµες κρατήσεις, ΦΠΑ σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου σε καθεστώς ΦΠΑ και ασφαλιστικές 
εισφορές εργοδότη εφόσον ο ανάδοχος εµπίπτει στις διατάξεις του άρ.39, παρ.9 του Ν.4387/2016. Σε 
περίπτωση µη υπαγωγής του αναδόχου σε καθεστώς ΦΠΑ ή στις διατάξεις του Ν.4387/2016, η σύµβασή 
του θα διαµορφωθεί στο αναλογούν ποσό µόνο για αµοιβή και νόµιµες κρατήσεις. 
 
Σηµειώνεται ότι το τελικό ύψος της αµοιβής, τελεί υπό τους περιορισµούς του χρηµατοδότη και της κείµενης 
νοµοθεσίας.  

 
∆ιάρκεια σύµβασης: 34 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης 
Επιθυµητός χρόνος έναρξης σύµβασης: Ιανουάριος 2020 
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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:  
• Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο ιδρύµατος της αλλοδαπής, 

αναγνωρισµένο από ∆ΟΑΤΑΠ 
• Μεταπτυχιακός ή/και διδακτορικός τίτλος στη Συµβουλευτική, Κλινική, Σχολική Ψυχολογία ή Ψυχολογία 

της Υγείας, της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο ιδρύµατος της αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από τον ∆ΟΑΤΑΠ 
• Εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε δοµές συµβουλευτικής στήριξης ενηλίκων ή/και ιδιωτική άσκηση 

επαγγέλµατος 
• Πολύ καλή γνώση αγγλικών, η οποία αποδεικνύεται είτε από αντίστοιχες σπουδές στην αλλοδαπή είτε 

όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ 
 
Συνεκτιµώµενα προσόντα1 
Τεκµηριωµένη γνώση χειρισµού Η/Υ (όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ) στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας 
κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων (γ) υπηρεσιών διαδικτύου (ECDL ή αντίστοιχο) 
 

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαραίτητα αιτούµενα προσόντα της πρόσκλησης αποκλείονται. 
Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση ή στο βιογραφικό σηµείωµα αλλά δεν τεκµηριώνονται / 
αποδεικνύονται, δεν θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση. 
 
Οι υποψήφιοι που πληρούν τουλάχιστον τα αιτούµενα απαραίτητα προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη η 
οποία θα πραγµατοποιηθεί κατόπιν ειδοποίησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  
Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν: 
(α) κίνητρα: Οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επέλεξε να υποβάλει αίτηση για τη συγκεκριµένη 
θέση, ο τρόπος µε τον οποίο φαντάζεται τον εαυτό του /της στη συγκεκριµένη θέση και η πιθανή συνεισφορά 
που θεωρεί ότι µπορεί να έχει στο εργασιακό πλαίσιο. 
(β) διαθεσιµότητα: η δυνατότητα του υποψηφίου να εστιαστεί κατά βάση στην υπό πλήρωση θέση (έναντι 
άλλων ασχολιών), ο βαθµός στον οποίο δείχνει ικανός /ή να ισορροπήσει µεταξύ  διαφορετικών 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. 
(γ) επικοινωνία: Η ικανότητα του υποψηφίου να παρουσιάσει τον εαυτό του /της µε σαφή και αναστοχαστικό 
τρόπο, η διατήρηση της ψυχραιµίας σε ‘’δύσκολες’’ ερωτήσεις, η διατήρηση καλής βλεµµατικής επαφής και 
δεξιοτήτων ακρόασης (π.χ. µη διακοπή του συνοµιλητή, όχι πλατειασµός στις απαντήσεις, κ.λ.π.). 
(δ) Εµπειρία: Η γενικότερη αποτίµηση της εµπειρίας του υποψηφίου και του τρόπου µε τον οποίο αυτή έχει 
διαµορφώσει την επαγγελµατική του ταυτότητα. Επιπλέον, αξιολόγηση προηγούµενης σχετικής µε την υπό 
πλήρωση θέση επαγγελµατικής εµπειρίας σε µη-αµειβόµενα πλαίσια (π.χ. εθελοντική εργασία). 

 
Σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπει συνέντευξη και ο υποψήφιος δεν προσέλθει, 
απορρίπτεται και δεν µπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω. 
 
Υποβολή πρότασης: Η ελάχιστη προθεσµία για την υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόµενους είναι 
15 ηµερολογιακές µέρες από τη δηµοσίευση της Πρόσκλησης.  
Οι ενδιαφερόµενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση calls.elke-reth@uoc.gr µέχρι και την Παρασκευή 6-12-2019 (ώρα 14:00). 

 

                                                 
1  Προσόντα που θα συνεκτιµηθούν αλλά δεν θα αποτελέσουν λόγο απόρριψης µιας πρότασης που δεν τα περιλαµβάνει. 
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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). 

• 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, κλπ), σε ψηφιοποιηµένη µορφή, τα οποία πρέπει να έχουν συνεχόµενη 
αρίθµηση ανά έγγραφη σελίδα.  

• Έντυπο ενηµέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1 
Γενικού Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 (παράρτηµα 2)  

 
∆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).  
 
Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, 
επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προτάσεων. 

 
Οι προτάσεις που θα παραληφθούν µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, δεν θα ληφθούν υπόψη (η 
ηµεροµηνία αποστολής δεν λαµβάνεται υπόψη). Για τις δηλώσεις που παραλαµβάνονται εµπρόθεσµα, 
αποστέλλεται στον υποψήφιο ηλεκτρονικό µήνυµα, το οποίο αναγράφει τον αριθµό πρωτοκόλλου της 
αίτησης. Η υποβολή πρότασης από τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
όρων της παρούσης πρόσκλησης. 

 
Στοιχεία επικοινωνίας για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, αιτήσεων και ενστάσεων / απόψεων: Τµήµα 
Ανθρώπινων Πόρων, Προµηθειών και Συναλλαγών Υποδιεύθυνσης του ΕΛKEΠΚ, Βαρβάρα Κοπανάκη, 
τηλ.: 2831077948, email: kopanaki@uoc.gr 

 
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά µε το αντικείµενο και τους όρους της πρόσκλησης: Θ. Γιοβαζολιάς  
Τηλέφωνο: 28310/77520,  e-mail: giovazot@uoc.gr  
 
Αξιολόγηση προτάσεων: Για την επιλογή της καταλληλότερης πρότασης η αξιολόγηση γίνεται µε βάση τα 
παρακάτω κριτήρια: 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Απαραίτητα προσόντα   
Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας της ηµεδαπής ή ισότιµο 
και αντίστοιχο τίτλο ιδρύµατος της αλλοδαπής, 
αναγνωρισµένο από ∆ΟΑΤΑΠ 

1 µονάδα x βαθµό πτυχίου 

 

10 µονάδες 
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Μεταπτυχιακός ή/και διδακτορικός τίτλος στη 
Συµβουλευτική, Κλινική, Σχολική Ψυχολογία ή 
Ψυχολογία της Υγείας, της ηµεδαπής ή ισότιµο 
τίτλο ιδρύµατος της αλλοδαπής, 
αναγνωρισµένο από τον ∆ΟΑΤΑΠ 

10 µονάδες για µεταπτυχιακό 
τίτλο 
15 µονάδες για διδακτορικό τίτλο 

25 µονάδες 

Εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε δοµές 
συµβουλευτικής στήριξης ενηλίκων ή/και 
ιδιωτική άσκηση επαγγέλµατος 

5 µονάδες ανά έτος µέχρι τα 
επτά (7) έτη 

35 µονάδες 

Πολύ καλή γνώση αγγλικών, η οποία 
αποδεικνύεται είτε από αντίστοιχες σπουδές 
στην αλλοδαπή είτε όπως προσδιορίζεται από 
το ΑΣΕΠ 

ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ 

Συνεκτιµώµενα προσόντα   
Τεκµηριωµένη γνώση χειρισµού Η/Υ (όπως 
προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ) στα αντικείµενα 
(α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών 
φύλλων (γ) υπηρεσιών διαδικτύου (ECDL ή 
αντίστοιχο) 

10 µονάδες 10 µονάδες 

Συνέντευξη 1-20 µονάδες 20 µονάδες 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:  100 µονάδες 

 
Σε περίπτωση ισοβαθµούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες µονάδες, στο 
κριτήριο µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία. Αν κι εκεί ισοβαθµούν οι υποψήφιοι, τότε ελέγχεται το επόµενο 
κριτήριο µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο 
καθορισµός της σειράς µεταξύ των ισοβαθµούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο 
σπουδών µε βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συµπίπτει, προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε 
βάση την ηµεροµηνία γέννησής του.  

 
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 ΕΛKE ΠΚ. 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. 

 
∆υνατότητα υποβολής ενστάσεων: Οι ενδιαφερόµενοι που έχουν υποβάλλει Πρόταση έχουν δικαίωµα 
υποβολής ένστασης  εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της ανάρτησης της σχετικής 
απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στην Ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ . Η ένσταση µπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση kopanaki@uoc.gr,  είτε µε έντυπη κατάθεσή της στη Μ.Ο.∆.Υ. του ΕΛΚΕ. Εάν 
η ένσταση αφορά στα προσόντα / ιδιότητες των λοιπών συνυποψηφίων, κοινοποιείται σε όσους αφορά, 
ηλεκτρονικώς, µε µέριµνα της Μ.Ο.∆.Υ. του ΕΛΚΕ. Κάθε συνυποψήφιος έχει δικαίωµα υποβολής των 
απόψεών του µε ηλεκτρονική ή έντυπη κατάθεσή τους στη Μ.Ο.∆.Υ. του ΕΛΚΕ εντός πέντε (5) εργάσιµων 
ηµερών από την σχετική γνωστοποίηση.  
Επίσης, τονίζεται κάθε υποψήφιος δύναται να ζητά και να λαµβάνει από τη Μ.Ο.∆.Υ. του ΕΛΚΕ αντίγραφο 
του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων µετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Ερευνών 
και ∆ιαχείρισης  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 
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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. 

 
∆ηµοσιότητα πρόσκλησης: Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους: 
https://www.uoc.gr 
https://www.elke.uoc.gr  
https://www.euraxess 
και θα σταλεί στην αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή για ανάρτηση στο https://www.espa.gr 
και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης του ΕΛΚΕ 
και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου και Εργασίας του ΕΛΚΕ. 

 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και ∆ιαχείρισης  
 

Τσακαλίδης Παναγιώτης 

 

 

 

 

Ακολουθεί το Παράρτηµα: 
1. Υπόδειγµα διαβιβαστικού 
2. Έντυπο ενηµέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
 
         

         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Υπόδειγµα διαβιβαστικού   
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ*  ……………….…….: 

(µε όλες τις συνέπειες του νόµου για ψευδή δήλωση) 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος µε τα στοιχεία: 
Επώνυµο: …………… 
Όνοµα: …………… 
Όνοµα πατρός: ……………………. 
Αριθµός τηλεφώνου οικίας ή κινητού:………………… 
Ε-mail: …………………….. 
Α.Φ.Μ.: ……………………….. 

  Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης: ……………………. 
  ∆ιεύθυνση αλληλογραφίας: ......................................... 
  Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες):        Απαλλαγή             

       Εκπληρωµένη       από :  . ……/ ……./ .. …  ......                                                                                                            

                                                                                                    έως :  .  ……/….. /……  
      Οικογενειακή κατάσταση:                               Άγαµος              

          Έγγαµος              
 
Υποβάλω την πρόταση – δήλωσή µου προς σύναψη σύµβασης στο πλαίσιο του έργου µε Κ.Α….. 
σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αριθµό πρωτοκόλλου ……………… 
 
Καταθέτω τα δικαιολογητικά µου µε την κάτωθι αριθµητική σειρά:  
1. ………………….. 
2. ………………….. 
3. ………………….. 
4. ………………….. 
5. ……………………. 

 

Με ατοµική µου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις, 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 µε αρ. 
πρωτ.: ……………. για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης έργου. 
Β) ∆ύναµαι 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.     
∆) ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο                                                                  
των εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς και αληθείς. 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 

 

 

*Η ελλιπής συµπλήρωση της πρότασης αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ  
  
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου – Κτίριο Διοίκησης, Βούτες, Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου – Κτίριο Διοίκησης Β2, Γάλλος, Τ.Κ. 74150 Ρέθυμνο 

• e-mail : info@elke.uoc.gr    • website : http://www.elke.uοc.gr 

 

 
Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679  
 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (εφεξής ΕΛΚΕ) σας ενημερώνουν ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης 

συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, απλά και ειδικών κατηγοριών, που δηλώσατε στο πλαίσιο της προκείμενης 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή Διακήρυξης Διαγωνισμού, με σκοπό: 
α) την εξέταση της πρότασης/προσφοράς από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ή επιτροπή διαγωνισμού ή επιτροπή ενστάσεων 

και την Επιτροπή Ερευνών, για την διερεύνηση της σύναψης σχετικής σύμβασης, 
β) την επικοινωνία με το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων για κάθε θέμα αφορά στην πρόταση/προσφορά, 
γ) τον έλεγχο της ορθής τήρησης της διαδικασίας από τις διαχειριστικές αρχές των σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων ή από 

τα εντεταλμένα πρόσωπα των φορέων χρηματοδότησης και το προσωπικό ελεγκτικών μηχανισμών που διενεργούν ελέγχους 

σύμφωνα με τη νομοθεσία, 
δ) την διερεύνηση τυχόν ευθύνης ή τυχόν τελεσθεισών αξιόποινων πράξεων κατά την υποβολή της πρότασης. 

Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με βάση τα άρθρα 6 παρ. 1 εδ. στ, 9 παρ. 2 (ζ)  και 10 (όσον αφορά στα ποινικά 

μητρώα) του Γενικού Κανονισμού 2016/679.  
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 

εξέταση της πρότασης/προσφοράς σας και τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων. Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης για την οποία έχετε 

υποβάλλει την πρόταση/προσφορά, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών μετά τη λήξη της ισχύος της 

εκτός αν ασκηθούν νομικές αξιώσεις, οπότε θα διατηρηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής υπόθεσης και ακολούθως θα 

διαγραφούν. 
Κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι εξωτερικοί συνεργάτες που 

μεριμνούν για την επικαιροποίηση και αναβάθμιση του λογισμικού μισθοδοσίας ή/και του συστήματος μηχανοργάνωσης. Επίσης, 

ενδέχεται να διαβιβασθούν στις αρμόδιες αρχές (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) που ενεργούν έλεγχο, παρακολούθηση και επαλήθευση 

για λογαριασμό του φορέα χρηματοδότησης του έργου στο πλαίσιο του οποίου διενεργήθηκε η διαδικασία της πρόσκλησης ή 

διακήρυξης. 
Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης έχετε τη δυνατότητα 

να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας, 

σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679. Επίσης, έχετε δικαίωμα 

αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr. 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης στη διεύθυνση info@elke.uoc.gr. 
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ορίσει Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@uoc.gr. 
 

Ενημερώθηκα  
 

Ημερομηνία: ……………………….. 
Ονοματεπώνυμο: ………………………….……………………... 

 

Υπογραφή: ………………………….. 
 

 

 

 

 
Πρότυπο έντυπο ενημέρωσης Β: Συνοδεύει τος Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου ή εργασίας και τις Διακηρύξεις 

Διαγωνισμών Προμηθειών, κατά το χρόνο ανάρτησής τους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να το επισυνάπτουν στην πρόταση ή προσφορά τους. 
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