
    

 

 

               

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 737/Θ.19ο/27.10.2016 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών 

του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: 

6ΦΧΧ4691Ο3-91Σ, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού 

δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 'Διαχείριση Έργων Επιχορήγησης 

Εθνικής Συμμετοχής 2014-2016' – ‘The Condense managing System: Production of novel fertilizers from 

manure and olive mill wastewater’, το οποίο χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 

σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: 
 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εξέταση της ανάπτυξης και αξιολόγησης - περιβαλλοντικά και οικονομικά – μιας 

διαδικασίας που θα επιτρέπει την ταυτόχρονη μετατροπή των αποβλήτων κτηνοτροφικών μονάδων και υγρών αποβλήτων 

των ελαιοτριβείων σε οργανικά λιπάσματα, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν στη γεωργία, συμβάλλοντας στη μείωση 

της χρήσης των χημικών λιπασμάτων. Η κομποστοποίηση και η ηλιακή ξήρανση είναι οι τεχνολογίες που θα 

χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Και οι δυο, αξίζει να σημειωθεί, είναι τεχνολογίες χαμηλού λειτουργικού κόστους 

και κόστους επένδυσης. Όσον αφορά μάλιστα στη δεύτερη, αξιοποιεί την πλέον διαθέσιμη πηγή ενέργειας στην Ελλάδα 

– και στη Μεσογειακή λεκάνη, γενικότερα – αυτής του ήλιου.  

Σκοπός του έργου είναι ο εντοπισμός μιας ενεργειακά βιώσιμης διαδικασίας «συμπύκνωσης» θρεπτικών στοιχείων όπως 

είναι το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο, ώστε το παραγόμενο προϊόν αυτής να μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικής 

ποιότητας λίπασμα. Αξιολόγηση του τελικού προϊόντος θα πραγματοποιείται με αγρονομικό έλεγχο σε διαφορετικές 

καλλιέργειες (φυτά τομάτας, πιπεριάς και αγγουριού).   

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 1: 
 

 Αξιοποίηση και Διάχυση των αποτελεσμάτων σχετικά με την αξιοποίηση αγροτοκτηνοτροφικών 

υπολειμμάτων και υγρών αποβλήτων ελαιουργείων για την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων, για το έργο 

LIFE+CONDENSE. 

 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 2: 

 
 Αξιολόγηση και συμμετοχή στη διάχυση των αποτελεσμάτων και της μεθοδολογίας σχετικά με την 

αξιοποίηση αγροτοκτηνοτροφικών υπολειμμάτων και υγρών αποβλήτων ελαιουργείων για την παραγωγή 

οργανικών λιπασμάτων, για το έργο LIFE+CONDENSE. 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 3: 

 
 Συμμετοχή στη διάχυση των αποτελεσμάτων και της μεθοδολογίας σχετικά με την αξιοποίηση 

αγροτοκτηνοτροφικών υπολειμμάτων και υγρών αποβλήτων ελαιουργείων για την παραγωγή οργανικών 

λιπασμάτων, για το έργο LIFE+CONDENSE. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΙΔΡΥΜΑ  ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Ηράκλειο, 04.11.2016 

Αρ. Πρωτ: 2391/Φ.30.1 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 Ταχ. Διεύθυνση:  Εσταυρωμένος, 71004        
                             Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939 
    Πληροφορίες:  κ. Σταυρούλα Μαγουλιανού 
         Τηλέφωνο:  2810 379315 
                   Φαξ:  2810 379340 
               e-mail:   smag@staff.teicrete.gr 

mailto:smag@staff.teicrete.gr
ΑΔΑ: 7ΥΠΙ4691Ο3-0Ξ0



 

 

ΘΕΣΕΙΣ: 

1.Θέση/Πλήθος 

Συνεργατών: 
Πτυχιούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων / 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

Μίσθωσης έργου: 

Αντικείμενο: 
 

 Αξιοποίηση και Διάχυση των αποτελεσμάτων σχετικά με την αξιοποίηση 

αγροτοκτηνοτροφικών υπολειμμάτων και υγρών αποβλήτων ελαιουργείων 

για την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων, για το έργο LIFE+CONDENSE. 

Παραδοτέα: 
 

 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου με σκοπό τη χωρική απεικόνιση 

μονάδων ενδιαφέροντος, ελαιοτριβεία και κτηνοτροφικές μονάδες για 

παραγωγή οργανικού λιπάσματος από την αξιοποίηση παραπροϊόντων 

ελαιουργείων. Στο συγκεκριμένο ΙΤ εργαλείο (σε περιβάλλον google 

χαρτών) ο χρήστης θα μπορεί να συλλέξει πληροφορίες για την παραγόμενη 

βιομάζα (της περιοχής που τον ενδιαφέρει αλλά και για όλη την Κρήτη)/ΙΤ 

εργαλείο.  

 Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε ημερίδες/εκδηλώσεις σχετικές με 

το περιβάλλον/Έκθεση δημοσιότητας-Φωτογραφικό υλικό. 

 Δικτύωση με άλλα προγράμματα LIFE Environment/Έκθεση 

δικτύωσης(Networking). 

Διάρκεια σύμβασης 

μίσθωσης 

έργου/Ανθρωπομήνες: 

Από ημερομηνία εγκρίσεως έως 30.06.2017/ 

Ανθρωπομήνες: έως 7,03 

Προτεινόμενη αμοιβή: 
έως €21.080,00 (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων, 

εισφορών κλπ.) 

Απαραίτητα προσόντα: 

1. Πτυχίο Μηχανικού Ορυκτών Πόρων. 

2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σχετικός με θέματα προστασίας 

περιβάλλοντος. 

3. Υποψήφιος Διδάκτορας  σε θέμα συναφές με το περιβάλλον. 

4. Καλή Γνώση Αγγλικών. 

5. Αποδεδειγμένη Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με το 

περιβάλλον. 

Επιθυμητά Προσόντα: 
1. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. 

2. Συμμετοχή με εργασίες σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.  

Τόπος απασχόλησης: Ηράκλειο Κρήτης 

 

2.Θέση/Πλήθος 

Συνεργατών: 
Πτυχιούχος Γεωπονίας / 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

Μίσθωσης έργου: 

Αντικείμενο: 
 

 Αξιολόγηση και συμμετοχή στη διάχυση των αποτελεσμάτων και της 

μεθοδολογίας σχετικά με την αξιοποίηση αγροτοκτηνοτροφικών 

υπολειμμάτων και υγρών αποβλήτων ελαιουργείων για την παραγωγή 

οργανικών λιπασμάτων, για το έργο LIFE+CONDENSE. 

Παραδοτέα: 
 

 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για την συγγραφή και υποβολή 

πρότασης για χρηματοδότηση σε εθνικό ή Ευρωπαϊκό πρόγραμμα / Υποβολή 

πρότασης.  

 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων έργου και συγγραφή επιστημονικής εργασίας σε 

περιοδικό με θέμα την παραγωγική διαδικασία οργανικών λιπασμάτων από 

υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων και αγροτοκτηνοτροφικά υπολείμματα με τις 

τεχνολογίες της ηλιακής ξήρανσης και της κομποστοποίησης  

 Αξιολόγηση των αγρονομικών αποτελεσμάτων του έργου και συγγραφή 

επιστημονικής εργασίας σε περιοδικό με θέμα την αξιοποίηση του 

παραγόμενου οργανικού λιπάσματος από υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων και 

αγροτοκτηνοτροφικά υπολείμματα με τις τεχνολογίες της ηλιακής ξήρανσης 

και της κομποστοποίησης. 
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Διάρκεια σύμβασης 

μίσθωσης 

έργου/Ανθρωπομήνες: 

Από ημερομηνία εγκρίσεως έως 30.06.2017/ 

Ανθρωπομήνες: έως 6,94 

Προτεινόμενη αμοιβή: 
έως €17.360,00 (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων, 

εισφορών κλπ.) 

Απαραίτητα προσόντα: 

1. Πτυχίο Γεωπονίας. 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων. 

3. Αποδεδειγμένη Εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων 

συναφή με το αντικείμενο του έργου. 

4. Άριστη γνώση Αγγλικών. 

Επιθυμητά Προσόντα: 1. Συμμετοχή με εργασίες σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.  

Τόπος απασχόλησης: Ηράκλειο Κρήτης 

 

3.Θέση/Πλήθος 

Συνεργατών: 
Πτυχιούχος Τεχνολογίας Γεωπονίας / 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

Μίσθωσης έργου: 

Αντικείμενο: 
 

 Συμμετοχή στη διάχυση των αποτελεσμάτων και της μεθοδολογίας σχετικά 

με την αξιοποίηση αγροτοκτηνοτροφικών υπολειμμάτων και υγρών 

αποβλήτων ελαιουργείων για την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων, για το 

έργο LIFE+CONDENSE. 

Παραδοτέα: 
 

 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για την επιδεικτική εφαρμογή 

του παραγόμενου προϊόντος σε πειραματική καλλιέργεια 

φραγκοσυκιάς/Έκθεση αποτελεσμάτων  

 Δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου σχετικά με την εφαρμογή 

του παραγόμενου προϊόντος σε αγρότες στην Κρήτη/Έκθεση δημοσιότητας-

Φωτογραφικό υλικό. 

Διάρκεια σύμβασης 

μίσθωσης 

έργου/Ανθρωπομήνες: 

Από ημερομηνία εγκρίσεως έως 30.06.2017/ 

Ανθρωπομήνες: έως 4,17 

Προτεινόμενη αμοιβή: 
έως €10.416,00 (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων, 

εισφορών κλπ.) 

Απαραίτητα προσόντα: 

1. Πτυχίο Τεχνολογίας Γεωπονίας  

2. Αποδεδειγμένη Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το 

αντικείμενο του έργου. 

Επιθυμητά Προσόντα: 1. Συμμετοχή με εργασίες σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.  

Τόπος απασχόλησης: Ηράκλειο Κρήτης 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1.  Πρόταση σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου (βλέπε Παράρτημα) 

2.  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

3.  Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών όπου προβλέπεται 

4.  Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο 

στοιχείο που τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό. Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 1 

παρ. 2β του ν. 4250/2014 φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του 

Δημοσίου δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Επίσης φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων γίνονται 

δεκτά εφόσον έχουν προηγουμένως έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Το ίδιο ισχύει και για έγγραφα 

της αλλοδαπής, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται και από επίσημη μετάφραση. 
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      Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα 

φωτοαντίγραφα, πέραν των προβλεπόμενων από τον Νόμο 1599 / 1986 κυρώσεων, προβλέπεται και η 

ανάκληση της πράξης για την οποία έγινε η υποβολή των εν λόγω φωτοαντιγράφων. 

5.   Ειδικότερα για τους φοιτητές/τριες απαιτείται Βεβαίωση Σπουδών του τμήματος στο οποίο φοιτούν.  

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα 

απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους επικρατέστερους υποψηφίους, σε συνέντευξη. Στην 

περίπτωση αυτή η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να βαθμολογήσει τους υποψηφίους μέχρι 20 μονάδες και η βαθμολογία 

αυτή θα προσμετρηθεί αθροιστικά εκείνης που προκύπτει από τα αναφερόμενα στον συνημμένο πίνακα. 

 

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

Θέση 1 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 Απαραίτητα προσόντα  

1 Πτυχίο Μηχανικού Ορυκτών Πόρων. Βαθμός πτυχίου επί 3 μονάδες 

2 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σχετικός με 

θέματα προστασίας περιβάλλοντος.  
Βαθμός πτυχίου επί 3 μονάδες 

3 
Υποψήφιος Διδάκτορας  σε θέμα συναφές με το 

περιβάλλον. 
20 μονάδες 

4 Καλή Γνώση Αγγλικών 5 μονάδες 

5 
Αποδεδειγμένη Εμπειρία σε ερευνητικά 

προγράμματα σχετικά με το περιβάλλον. 

1 μονάδα ανά μήνα εμπειρίας, 

με μέγιστο τις 30 μονάδες 

 Επιθυμητά προσόντα  

1 
Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά με κριτές. 

2 μονάδες ανά δημοσίευση σε περιοδικό με impact factor, 

με μέγιστο τις 20 μονάδες 

2 
Συμμετοχή με εργασίες σε διεθνή και ελληνικά 

συνέδρια 

1 μονάδα ανά συνέδριο, 

με μέγιστο τις 10 μονάδες 

 

Θέση 2 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 Απαραίτητα προσόντα  

1 Πτυχίο Γεωπονίας. Βαθμός πτυχίου επί 3 μονάδες 

2 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε θέματα 

διαχείρισης υδάτινων πόρων.  
Βαθμός πτυχίου επί 3 μονάδες 

3 
Αποδεδειγμένη Εμπειρία στην υλοποίηση 

ερευνητικών προγραμμάτων συναφή με το 
αντικείμενο του έργου. 

1 μονάδα ανά μήνα εμπειρίας, 

με μέγιστο τις 30 μονάδες 

4 Άριστη Γνώση Αγγλικών 10 μονάδες 

 Επιθυμητά προσόντα  
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1 
Συμμετοχή με εργασίες σε διεθνή και ελληνικά 

συνέδρια 

1 μονάδα ανά συνέδριο, 

με μέγιστο τις 10 μονάδες 

 

Θέση 3 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 Απαραίτητα προσόντα  

1 Πτυχίο Τεχνολογίας Γεωπονίας. Βαθμός πτυχίου επί 3 μονάδες 

2 
Αποδεδειγμένη Εμπειρία σε ερευνητικά 

προγράμματα συναφή με το αντικείμενο του 

έργου.  

1 μονάδα ανά μήνα εμπειρίας, 

με μέγιστο τις 30 μονάδες 

 Επιθυμητά προσόντα  

1 
Συμμετοχή με εργασίες σε διεθνή και ελληνικά 

συνέδρια 

1 μονάδα ανά συνέδριο, 

με μέγιστο τις 10 μονάδες 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πρόταση τους σε σφραγισμένο φάκελο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει 

να καταθέσουν (ή να αποστείλουν) και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για 

τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης στη διαμόρφωση γνώμης για 

την καταλληλόλητά τους. 

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή 

ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης, 

καθημερινά 9.00-15.30 στην κάτωθι διεύθυνση: 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΙΔΡΥΜΑ  ΚΡΗΤΗΣ  

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης 

Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939, 

Τ.Κ. 71004, 

Ηράκλειο Κρήτης 

 

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη: 

ΠΡΟΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΙΔΡΥΜΑ  ΚΡΗΤΗΣ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης 

(Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης,  

Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939 ) 

 

'Διαχείριση Έργων Επιχορήγησης Εθνικής Συμμετοχής 2014-2016' – ‘The Condense managing 

System: Production of novel fertilizers from manure and olive mill wastewater’ 

 

 Αρ. Πρωτ. 2391/Φ.30.1/04.11.2016 
 

  

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου: 

Διεύθυνση (οδός, περιοχή, τ.κ…): 

Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο): 

Α/Α Θέσης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  Θέση: « ………» 

 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 

(21.11.2016), και ώρα 15:30. 
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Η εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης και των συνοδευτικών αποδεικνύεται, μόνο, από τον αριθμό πρωτοκόλλου 

εισερχομένων του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΤΕΙ Κρήτης (σφραγίδες ταχυδρομείου ή εταιρειών 

ταχυμεταφοράς δε λαμβάνονται υπ’ όψη).  

 
Οι προτάσεις που θα παραληφθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η υποβολή πρότασης 

από τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης πρόσκλησης. 

 
Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης της Επιτροπής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 

την δημοσίευση της στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης. Επίσης διαθέτουν το δικαίωμα της πρόσβασης στα ατομικά φύλλα 

αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 

2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α’ 45/9.3.1999), όπως τροποποιήθηκε και περιελήφθη στο Π.Δ. 28/105 ( ΦΕΚ 34 2 Α’/23.03.2015) 

(υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των 

δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων). 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί για δέκα πέντε (15) ημέρες στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης (www.teicrete.gr) 

και στην αντίστοιχη του ΕΛΚΕ (www.elke.teicrete.gr).  

 

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: κος Θρασύβουλος Μανιός 

Τηλ.: 2810 379456 

e-mail: tmanios@staff.teicrete.gr 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα αναφερόμενα, επιλέγεται εκείνη 

που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη 

βάση της συμβατικής ελευθερίας. 

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παρακάτω οριζόμενη ημερομηνία 

και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης 

ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων των προτάσεων που θα αποσταλούν. 

3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 

επιτρέπεται μόνο  μέχρι  τη  λήξη  της  προθεσμίας υποβολής  των προτάσεων. 

4. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα 

του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση 

υποβολής τίτλου σπουδών  για την πιστοποίηση συνεκτιμώμενου προσόντος ο οποίος έχει χορηγηθεί από 

ιδρύματα του εξωτερικού και δε συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η πρόταση 

του ενδιαφερόμενου δεν απορρίπτεται αλλά δεν βαθμολογείται το συγκεκριμένο συνεκτιμώμενο προσόν. 

5. Η γνώση της ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται βάσει των προβλεπόμενων του σχετικού 

παραρτήματος του ΑΣΕΠ. 

6. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης  μίσθωσης  έργου  

της  παρούσης  δεν  είναι  διαγωνιστική, ενώ  η  τυχόν επιλογή  αντισυμβαλλόμενου  έχει  τον  χαρακτήρα  

αποδοχής  πρότασης  και  όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη 

πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.  

7. Υποβληθείσα  πρόταση  η   οποία   δεν   πληροί  τα   απαιτούμενα  προσόντα  της πρόσκλησης δεν 

βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

8. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων τελείται δια της ανάρτησης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα 

του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών για την αποδοχή των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης των Προτάσεων και τη σύναψη της σύμβασης. Δυνατότητα ενστάσεων 
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συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της ως άνω απόφασης στο 

Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης. 

9. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης   μπορεί να πραγματοποιηθεί 

αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης. 

10. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στα πλαίσια και τις δυνατότητες του έργου, η παράταση της χρονικής 

διάρκειας της σύμβασης ή/ και επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της. Στην  περίπτωση  

αυτή  το  προϋπολογισθέν  ποσό  της  νέας σύμβασης θα είναι ανάλογο του ποσού της προηγούμενης σε 

σχέση με το διάστημα της παράτασης. 

11. Στην περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος, αυτή δύναται να 

καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου. 

12. Ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην 

πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης 

οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

13. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος. 

14. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το Άρθρο 1 π.δ.146/2007 

«Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού  σε θέσεις  φορέων  του  

δημόσιου  τομέα  όπως  αυτό  ισχύει»     (ΦΕΚ185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της 

παρ.1 του άρθρου 1 π.δ.  116/2006  «Τροποποίηση  του  άρθρου  28  του  π.δ.50/2001……»  

(ΦΕΚ115/9.6.2006/τ.Α’). 

15. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς/τα επιλεχθέντα πρόσωπα είναι δημόσιος υπάλληλος/δημόσιοι υπάλληλοι 

φέρει/φέρουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του ν. 3528/2007. 

16. Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας. 

17. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β’ 826), όπως ισχύει σήμερα, 

και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ 

Κρήτης. 

 

Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα τις ώρες εργασίας δημοσίων υπηρεσιών στην 

κα Κλαίρη Νικηφόρου, τηλ. 2810 379161, email:kleoniki21@staff.teicrete.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο Πρόεδρος  

της Επιτροπής Ερευνών  

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  

του ΤΕΙ Κρήτης 

 

 

 

Εμμανουήλ Τσικνάκης 

Αναπλ. Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

'Διαχείριση Έργων Επιχορήγησης Εθνικής Συμμετοχής 2014-2016' – ‘The Condense managing System: 

Production of novel fertilizers from manure and olive mill wastewater’ 

 

 

Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα πρόταση ως επίσημη υποψηφιότητά μου για τη συμμετοχή μου στο έργο 

'Διαχείριση Έργων Επιχορήγησης Εθνικής Συμμετοχής 2014-2016' – ‘The Condense managing System: 

Production of novel fertilizers from manure and olive mill wastewater’, το οποίο χρηματοδοτείται από την Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με την με αρ. Πρωτ.: 2391/Φ.30.1/04.11.2016 πρόσκληση του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. 

 

Συνημμένα Δικαιολογητικά: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς και 

αληθείς. 

Ημερομηνία ……-…..-……… 

O/H AIT…………… 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:  

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

Α/Α  
ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ: 
 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
(ΟΔΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ, ΠΟΛΗ, Τ.Κ.): 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ & ΚΙΝΗΤΟ)  

E-MAIL:  

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.:  

Α.Δ.Τ.:  

Α.Μ.Κ.Α.:  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΙΔΡΥΜΑ  ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. ………………………………………………..     6. ……………………………………………… 

2. …………………………………………………     7. ……………………………………………… 

3. ………………………………………………..     8. …………………………………………….. 

4. …………………………………………………     9. …………………………………………….. 

5. ………………………………………………..     10. …………………………………………… 
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