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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  
ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς 
υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «TrafficFluid: Lane-free Artificial-Fluid Environment for Vehicular 
Traffic», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82057 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης κ. Παπαγεωργίου Μάρκο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

- Το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

- Το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» 

- Τον ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» 

- Το π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων» και ειδικότερα την παρ. 3 του άρ. 4, ως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 164 του ν. 4763/2020 και 
ισχύει (ΦΕΚ Α' 254/21.12.2020) 

- Την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 (176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 
(Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 

- Τον Οδηγό Χρηματοδότησης Έρευνας και Κανονισμού Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, 

- Την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7739/27-04-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΡΑΑ469Β6Ν-533) με 
την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης του έργου με τίτλο «TrafficFluid: Lane-free Artificial-Fluid 
Environment for Vehicular Traffic» και κωδικό 82057, σύμφωνα με τον ετήσιο εγκεκριμένο προϋπολογισμό του, 

- Την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2515/02-02-2022 έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου με τίτλο 
«TrafficFluid: Lane-free Artificial-Fluid Environment for Vehicular Traffic» και κωδικό 82057 (ΑΔΑ: 
Ψ0Ξ0469Β6Ν-Λ91), 

-Την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4309/17-02-2022 απόφαση της 618ης /10-02-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης, με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα διενέργειας της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 974Ω469Β6Ν-Φ98). 
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Ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) 
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως: 
 
Περιγραφή θέσης: Απασχόληση ερευνητή, με εξειδίκευση σε βαθιά ενισχυτική μάθηση και σε 
προγραμματισμό ελέγχου οχημάτων.  

Αριθμός ατόμων: (1) 

Αντικείμενο: Ο επιλεχθείς υποψήφιος θα συνεισφέρει στις ερευνητικές δραστηριότητες του έργου σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην περιγραφή της δράσης (Description of Action – DoA) και θα συμμετέχει στην συγγραφή 
ερευνητικών εργασιών προς δημοσίευση σε επιστημονικά συνέδρια και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. 

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια. H ημερομηνία έναρξης θα προσδιοριστεί μετά 
την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και τη δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων.  

Επισημαίνεται ότι θα υπάρχει δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, με 
σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου, έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των 
τυχόν παρατάσεών του.  

Συνολικό ποσό αμοιβής: Το ποσό αμοιβής προσδιορίζεται στο ποσό των 1.600,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι στο 
ποσό των 19.200,00 ευρώ ετησίως, συμπ/νου όλων των νομίμων κρατήσεων, από τον προϋπολογισμό της 
κατηγορίας δαπάνης «Direct Pesronnel Costs» του έργου. Tο εργολαβικό αντάλλαγμα απαλλάσσεται από το 
ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.5 της υπ’ αριθμ. Υπουργικής Απόφασης 
1040588/1700/528/0014 (ΦΕΚ 335/23-4-97).  

Εφόσον υπάρξει ανανέωση/παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, είναι δυνατή, 
μετά από σχετική και αιτιολογημένη εισήγηση του επιστημονικά υπευθύνου, η αύξηση της αμοιβής του 
αναδόχου έως και 5% επί του μηνιαίως καταβαλλόμενου σε αυτόν ποσού, συμπ/νου όλων των νομίμων 
κρατήσεων.   

Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης. 
 
Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:  
• Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει καλή γνώση/ερευνητική εμπειρία σε θεωρία και εφαρμογές βαθιάς 

ενισχυτικής μάθησης, καθώς και στον προγραμματισμό ελέγχου οχημάτων, που να προκύπτει με ακαδημαϊκά 
κριτήρια (ποιότητα διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας και συνάφεια με ένα από τα προαναφερόμενα 
αντικείμενα), ή/και με συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικών δραστηριοτήτων Πανεπιστημίων ή 
Ερευνητικών Οργανισμών ή Εταιριών του ιδιωτικού τομέα.  

• Επισημαίνεται ότι απαιτείται ελάχιστο ποσοστό βαθμολόγησης 20% εκάστου συμμετέχοντος ως προς το 
κριτήριο αυτό. Βαθμολόγηση πρότασης ως προς την ανωτέρω γνώση/ερευνητική εμπειρία με ποσοστό 
μικρότερο του 20%, θα επιφέρει αυτόματα την απόρριψή της και ο υποψήφιος δε θα αξιολογείται και δε θα 
βαθμολογείται περαιτέρω από την επιτροπή.  

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια: 

• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (καλή, πολύ καλή, άριστη)1 
• Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά  
• Συμμετοχή σε διεθνή σχολεία ή συνέδρια (παρουσιάσεις, δημοσιεύσεις σε πρακτικά) 
       
Αντιστοιχούσα βαθμολογία προσόντων – κριτηρίων 
 

 
ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ερευνητική εμπειρία 
έως 60%  

(βαθμολόγηση πρότασης με ποσοστό μικρότερο 
του 20% συνεπάγεται την αυτόματη απόρριψή 

της) 

Γνώση Αγγλικής γλώσσας   έως 10%  
(καλή: 3%, πολύ καλή: 5%, άριστη: 10%) 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά  
έως 20%  

(2% ανά δημοσίευση σχετιζόμενη με το 
αντικείμενο) 

1 Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και το επίπεδο αυτής δύναται να εκτιμάται για κάθε υποψήφιο από την επιτροπή βάσει του συνόλου των 
υποβαλλόμενων εγγράφων κάθε πρότασης και όχι αποκλειστικά βάσει του προσκομιζόμενου πτυχίου γλωσσομάθειας. 
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Συμμετοχή σε διεθνή σχολεία ή συνέδρια (παρουσιάσεις, 
δημοσιεύσεις σε πρακτικά)  

έως 10%  
(1% ανά συμμετοχή σχετιζόμενη με το 

αντικείμενο) 
Σύνολο έως 100% 

 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα 
απαιτούμενα και συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική 
συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1) Πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (ίδ. 
Παράρτημα 1 της παρούσας).   
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των ενδιαφερομένων, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, το οποίο θα 
περιγράφει τα προσόντα τα οποία διαθέτει ο/η υποψήφιος/α (όπως, ενδεικτικά, πτυχίο/δίπλωμα, μεταπτυχιακοί 
τίτλοι σπουδών, ίδρυμα χορήγησης τίτλου, χώρα εγκατάστασης ιδρύματος, αναλυτική βαθμολογία, δημοσιεύσεις με 
αναλυτική αναφορά τίτλου δημοσίευσης και επιστημονικού περιοδικού, προηγούμενων συμβάσεων2 με δημόσιους 
ή ιδιωτικούς φορείς που πιστοποιούν την ύπαρξη εμπειρίας στο επιθυμητό ερευνητικό πεδίο/αντικείμενο, βεβαίωση 
προηγούμενου/ων εργοδότη/των για απασχόληση σε συγκεκριμένο αντικείμενο για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, 
συστατικές επιστολές). 
Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η απόδειξη των προσόντων που διαθέτει κάθε υποψήφιος κατά το στάδιο της 
υποβολής της πρότασής του προς την Επιτροπή Αξιολόγησης. Τα αποδεικτικά έγγραφα θα προσκομισθούν μόνο 
από τους επιλεγέντες υποψηφίους, όπου και όπως κατωτέρω περιγράφεται (ίδ. κατωτέρω υπό ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΡΓΑΦΩΝ αρ. 1) 
3) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ίδ. Παράρτημα 2 της παρούσας), στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, 
στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν: 
Α) το οικείο επαγγελματικό μητρώο/τεχνικό επιμελητήριο, εάν είναι εγγεγραμμένοι, 
Β) ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα, 
Γ) ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την 
Αναθέτουσα Αρχή, 
Δ) ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπο 
τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η 
πρότασή τους γίνει αποδεκτή, 
Ε) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που 
αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της σύμβασης, 
ΣΤ) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχουν 
λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας της απασχόλησης (ο όρος αυτός αφορά μόνο τους Έλληνες, άρρενες 
υποψηφίους). 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά, σε μία εκ των ακόλουθων 
διευθύνσεων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης: α) markos@dssl.tuc.gr (Καθηγητής Μ. Παπαγεωργίου), 
β) ipapa@dssl.tuc.gr (Αν. Καθηγητής Ι. Παπαμιχαήλ), γ) vmv@dssl.tuc.gr (κ. Ε. Βουντουράκης, ΕΔΙΠ), έως 
την Τρίτη 08 Μαρτίου 2022 και ώρα 24:00 μ.μ. (EEST). Προτάσεις οι οποίες υποβάλλονται μεταγενέστερα, 
δε θα λαμβάνονται υπόψη και δε θα αξιολογούνται. 
Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση αυτής, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των προτάσεων με όμοιο τρόπο (ενν. ηλεκτρονικά). 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΡΓΑΦΩΝ 
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν βάσει των προσόντων που διαθέτουν, σύμφωνα με τον 
ανωτέρω Πίνακα υπό «Αντιστοιχούσα βαθμολογία προσόντων – κριτηρίων» από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης 
(αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ πράξης συγκρότησης 18463/02-08-2019 ΑΔΑ: ΩΡ6Ξ469Β6Ν-ΧΑΗ) και με τον επιλεγέντα θα 
συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.  
 
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και βάσει τον πίνακα κατάταξης που θα συνταχθεί, θα κληθεί ο υποψήφιος 
ο οποίος συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία σε προσκόμιση των εγγράφων εκείνων που αποδεικνύουν τα 
προσόντα τα οποία επικαλείται στο βιογραφικό του.  
 
Επισημαίνεται ότι οι τίτλοι σπουδών (πτυχίο/δίπλωμα, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης) οι οποίοι 
αποδεικνύουν την ύπαρξη ερευνητικής εμπειρίας, θα πρέπει να υποβληθούν ως ακολούθως (άρθρο 1 του ν. 
4250/2014, ΦΕΚ Α 74): 

2 Να γίνει αναλυτική αναφορά στο αντικείμενα, τη διάρκεια της σύμβασης και τα παραδοτέα που υλοποιήθηκαν. 
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α) εφόσον έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αρκούν απλά, ευανάγνωστα 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους,  

β) εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά έγγραφα, αρκούν ευκρινή φωτοαντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν  επικυρωθεί από δικηγόρο. 
 
Υποψήφιος και τελικά επιλεγείς, ο οποίος έχει επικαλεστεί στο βιογραφικό του εμπειρία ή λοιπά προσόντα τα 
οποία τελικώς δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα έγγραφα, θα απορρίπτεται και θα καλείται σε απόδειξη των 
προσόντων του ο επόμενος σύμφωνα με την βαθμολογική κατάταξη υποψήφιος.  
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
1.   Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
της παρούσας δεν είναι διαγωνιστική, η δε τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής 
Πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της Πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης 
(δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μία Πρόταση ή όταν έχει βαθμολογηθεί 
μόνο μία Πρόταση). Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η Πρόταση του ενδιαφερόμενου με τη 
μεγαλύτερη εμπειρία. Σε περίπτωση που ο επιλεγείς δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, ή 
παραιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή η σύμβαση λυθεί πρόωρα λόγω καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή 
μπορεί να προβεί στη σύναψη σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης χωρίς περαιτέρω διαδικασία για 
το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα, όπως αυτό ορίζεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με 
τον συνταχθέντα πίνακα κατάταξης, χωρίς περαιτέρω διαδικασία. 
2. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων αποτελεί δική τους ευθύνη και τελείται δια της ανάρτησης της παρούσας 
πρόσκλησης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις ιστοσελίδες του ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης και στον 
ιστότοπο https://www.euraxess.gr. Ακολούθως, η σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης για 
την αποδοχή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των Προτάσεων και τη σύναψη των συμβάσεων θα αναρτηθεί 
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις ιστοσελίδες του ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης.  
3. Ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής 
αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσβάλλει το Απόσπασμα Πρακτικών της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης στους ως άνω ιστοτόπους. 
Υποψήφιος ο οποίος έχει ολοκληρώσει την διπλωματική ή μεταπτυχιακή του διατριβή και δεν έχει ακόμα 
λάβει τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών, δύναται να καταθέτει σχετική βεβαίωση του Ιδρύματος και 
υποχρεούται σε προσκόμιση του τίτλου σε μεταγενέστερο χρόνο. 
4. Ενδιαφερόμενοι με ειδικό έννομο συμφέρον, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των λοιπών 
υποψηφίων, κατόπιν γραπτής αίτησής τους, αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης ένστασης 
κατά τα ως άνω εκτιθέμενα. Το ως άνω δικαίωμα πρόσβασης, περιλαμβάνει μελέτη των εγγράφων που 
περιλαμβάνονται στην πρόταση των επιλεγέντων υποψηφίων, στα γραφεία της Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου 
Κρήτης, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των προϋποθέσεων που θέτει το άρθρο 5 του ν. 2690/1999, (ΦΕΚ Α 
45), όπως αυτό ισχύει και της λοιπής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν 
η άσκηση του δικαιώματος δεν είναι κατά τον ως άνω τρόπο εφικτή, τότε εξετάζεται κατά περίπτωση ειδικά 
αιτιολογημένο αίτημα υποψηφίων. 
5. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.  
6. Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης των αναδόχων, δύνανται να επιλεγούν οι επόμενοι υποψήφιοι, 
σύμφωνα με τον συνταχθέντα από την Επιτροπή Αξιολόγησης πίνακα κατάταξης.  
7. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί 
αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ων με άλλον/άλλους ενδιαφερόμενο/ους για το υπολειπόμενο χρονικό 
διάστημα, όπως αυτό ορίζεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με τον συνταχθέντα πίνακα 
κατάταξης, χωρίς περαιτέρω διαδικασία. 
8. 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/και οικονομικού αντικειμένου της.  
9. Το τελικό ύψος της αμοιβής, τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας.  
10. 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 (ΦΕΚ Α 26).  
11. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου 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, αποκλειομένης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.  
 
Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, στην κα Μαρία Κατσιούλη (+30 2821037040, email: mkatsiouli@isc.tuc.gr) και κα Μαρία Κουντουράκη 
(+30 2821037037, email: mkountouraki@isc.tuc.gr) 
 
 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. 
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Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης 
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου 

Εκπαίδευσης 
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ΑΔΑ: ΡΩΥΥ469Β6Ν-ΕΛΔ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
 
(Τόπος)…….…….., ….. / ….. / ……. 
 

Όνομα : ……………………………………………………………………………………………… 

Επώνυμο : ……………………………………………………………………………………………… 

Πατρώνυμο 
 : ……………………………………………………………………………………………… 

Μητρώνυμο : ……………………………………………………………………………………………… 

Ημερ/νία 
Γέννησης : ……………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο : ……………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………… 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΠΡΟΣ : Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Πολυτεχνείου Κρήτης 
 
ΘΕΜΑ: Πρόταση στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4311/17-02-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 
«TrafficFluid: Lane-free Artificial-Fluid Environment for Vehicular Traffic», με κωδικό ΕΛΚΕ 82057 και 
επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μάρκο Παπαγεωργίου 

 
«Δηλώνω ρητά ότι ενημερώθηκα σχετικά και παρέχω στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας τη συναίνεσή μου για την εκ μέρους του τήρηση σε (έντυπο 
ή ηλεκτρονικό) αρχείο, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, όπως αυτά περιέχονται και περιλαμβάνονται στην υποψηφιότητά μου και 
για το σκοπό της αξιολόγησής της, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4311/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία υλοποιείται για την κάλυψη 
αναγκών του έργου με τίτλο «TrafficFluid: Lane-free Artificial-Fluid Environment for Vehicular Traffic», με κωδικό ΕΛΚΕ 82057 και επιστημονικά υπεύθυνο 
τον Καθηγητή κ. Μάρκο Παπαγεωργίου και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82057, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019). 
 
 
 

Ο/Η υποβάλων/ουσα Πρόταση 
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ΑΔΑ: ΡΩΥΥ469Β6Ν-ΕΛΔ



 
ANNEX 1 

 
(location) ………., …./……/……. 
 
Name: 
Surname: 
Address: 
Father’s Name: 
Mother’s Name: 
Date of Birth: 
Tel.: 
E-Mail: 
 
Application for the project contract 
ΤΟ: Research and Management Committee 
SUBJECT: Application regarding the 4311/17-02-2022 call for expression of interest of the Research and 
Management Committee of the Technical University of Crete, for the project entitled “TrafficFluid: Lane-free 
Artificial-Fluid Environment for Vehicular Traffic”, (Project Code: 82057) with Principal Investigator Professor 
Markos Papageorgiou 
   

The Candidate 
(Signature) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7 

ΑΔΑ: ΡΩΥΥ469Β6Ν-ΕΛΔ



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2/ANNEX 2 
 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ/SOLEMN DECLARATION 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986/article 8 L. 1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 
1599/1986)/The accuracy of the information submitted with this application can be verified based on the records of other authorities (article 8, 

par. 4, L. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ/To(1): ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/SPECIAL ACCOUNT OF RESEARCH FUN   

Ο – Η Όνομα/Nam   Επώνυμο/Surname:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα/Father’s Name and 
Surname:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας/Mother’s Name and 
Surname: 

 

Ημερομηνία γέννησης/Date of birth(2):   

Τόπος Γέννησης/Place of Birth:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/ID 
Number: 

 Τηλ/Te
l: 

 

Τόπος 
Κατοικίας/Place 
of Residence: 

 Οδός/
Street
: 

 Αριθ/
No: 

 ΤΚ/Z
IP: 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
[EL] Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
[ΕΝ] In my personal responsibility and knowing the sanctions set in the provisions of paragraph 6 of Article 22 of Law 
1599/1986, I declare that: 
Α) Είμαι/Δεν είμαι εγγεγραμμένος σε Ελληνικό επαγγελματικό μητρώο/τεχνικό επιμελητήριο (σε περίπτωση εγγραφής, να 
δηλωθεί η ονομασία)/ I am / I am not registered in a Greek professional register / technical chamber (if registered, please 
declare). 
Β) Έλαβα γνώση όλων των όρων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4311/17-02-2022 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, τους οποίους 
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα./I became aware of all terms of the 4311/17-02-2022 Call of Interest which I accept 
unconditionally. 
Γ) Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τον Ειδικό 
Λογαριασμό./I haven’t provided any false or inaccurate information. 
Δ) Δεν συντρέχει κώλυμα στο πρόσωπό μου για την ανάληψη έργου και την είσπραξη αμοιβής./ I have no legal obstacle for 
signing the project contract or receive the agreed payment. 
Ε) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που αφορά στην αναβολή ή 
ματαίωση του διαγωνισμού ή τη μη σύναψη σύμβασης./I waive any right to compensation for any postponement or 
cancellation of the Call of Interest or for the non-signing of contract. 
ΣΤ)(ΜΟΝΟ για Έλληνες, άρρενες υποψηφίους:) Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις/έχω νόμιμα 
απαλλαγεί από αυτές (να επιλεγεί όποιο από τα δύο ισχύει). – This statement concerns only Greek male candidates. 

 
 

Ο/H Δηλών/ούσα 
/The undersigned 
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