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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας 
και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης 

 
Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά  
Τηλέφωνο: 28210 37055 
 

       Χανιά, 01-06-2016  
                 Αρ. Πρωτ.: 1657 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, με 
έδρα τα Χανιά (Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά)  

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου 
για τη διοικητική και λογιστική υποστήριξη της εταιρείας, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

01 

Εταιρεία Αξιοποίησης και 
Διαχείρισης της 

Περιουσίας & του 
Τεχνολογικού Πάρκου του 

Πολυτεχνείου Κρήτης 

Δήμος Χανίων 

ΠΕ Διοικητικού 
Οικονομικού, ΠΕ 
Οικονομικού, ΠΕ 
Διοικητικού, ΠΕ 

Μηχανικών 

2 χρόνια με 
δυνατότητα 
ανανέωσης 

1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

01 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής Οικονομικής ή Διοικητικής Κατεύθυνσης ή Δίπλωμα 

Μηχανικού ή αντίστοιχης κατεύθυνσης της αλλοδαπής με αναγνώριση από το 
ΔΟΑΤΑΠ 

2. Καλή γνώση της Αγγλικής 
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων ii) υπολογιστικών 

φύλλων iii) υπηρεσιών διαδικτύου 
4. Τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία* πλήρους απασχόλησης αντίστοιχου αντικειμένου με την 

υπό προκήρυξη θέση  
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχής κατεύθυνσης 
2. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο πέραν των τριών (3) ετών  
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 
Α. 

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής Οικονομικής ή Διοικητικής Κατεύθυνσης ή Δίπλωμα Μηχανικού 

ή αντίστοιχης κατεύθυνσης της αλλοδαπής με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ 
2. Καλή γνώση της Αγγλικής 
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων  ii) υπολογιστικών 

φύλλων  iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
4. Τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία πλήρους απασχόλησης αντίστοιχου αντικειμένου με την 

υπό προκήρυξη θέση    
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχής κατεύθυνσης 
2. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο πέραν των τριών (3) ετών  
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής 

 
 
 
 

70% 

Β. 
Συνολική αποτίμηση της υποψηφιότητας, όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των τυπικών – 
ουσιαστικών και των συνεκτιμώμενων επιπλέον προσόντων καθώς και μέσα από τη διαδικασία 
της συνέντευξης. 

  

 
30% 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

 

Για τους υποψήφιους που καλύπτουν όλα τα ως ανωτέρω ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, υπολογίζεται πρόσθετη μοριοδότηση για τυχόν πρόσθετα προσόντα ως 
ακολούθως:  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
 

Α   1.  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (5 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας άνω των προαπαιτούμενων 3 ετών και έως 24 πρόσθετων 
μηνών) 

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 24 

μονάδες 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 … 120 
 
 Α   2. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου αφού αφαιρεθεί το πέντε (5.0) με 1 
δεκαδικό  ψηφίο πολλαπλασιάζονται με το 20) 

 
Α. 3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

    

μονάδες   60   

 
Α. 4. ΆΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ   

 
 
 

Β.1 Συνολική αποτίμηση της υποψηφιότητας, όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των 
τυπικών – ουσιαστικών και των συνεκτιμώμενων επιπλέον προσόντων καθώς και μέσα 
από τη διαδικασία της συνέντευξης. 
 

μονάδες 300 

 

 

κατηγορίες  
ΠΕ  

5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

μονάδες 0 … 10 … 20 … 30 … 40 … 50 … 60 … 70 … 80 … 90 … 100 

μονάδες 20      
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Βαθμολογία 
   

 1 2 3 40.7     + 10,3  

 
 
*ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Ως εμπειρία για την υπό προκήρυξη θέση νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου 
στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της 
προς πλήρωση θέσης όπως αποδεικνύεται με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που έχει 
δηλωθεί στη ΔΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

01 Απαιτείται με ποινή αποκλεισμού εμπειρία 3ετούς πλήρους απασχόλησης σε 
αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Η εμπειρία 
λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι 
υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Η πλήρης απασχόληση τεκμηριώνεται με 
υποβολή της κατάστασης ενσήμων (450 ένσημα) ή με την προσκόμιση των σχετικών 
συμβάσεων έργου ή με την προσκόμιση έναρξης δραστηριότητας σε σχετικούς ΚΑΔ και 
την έκδοση σχετικών παραστατικών. Πρόσθετη εμπειρία πέρα των τριών ετών σε 
συναφές αντικείμενο και έως των 36 πρόσθετων μηνών μοριοδοτείται. (Για την απόδειξη 
της εμπειρίας  βλ. Π1 Παράρτημα-Δικαιολογητικών συμμετοχής) 

 

 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ με ποινή 
αποκλεισμού (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους καθώς και των 
πρόσθετων προσόντων προς μοριοδότηση οφείλουν να υποβάλουν σε ψηφιακή μορφή, ήτοι 
συμπιεσμένη μορφή zip, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα πρόσκληση και το «Π1- 
Παράρτημα -Δικαιολογητικών συμμετοχής». Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, ο/η 
υποψήφιος/α που θα επιλεγεί,  θα κληθεί να υποβάλλει εντός 3 ημερών τα παραπάνω 
δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή.  
 
 
Δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Περίληψη της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα δημοσιευθεί σε μία 
εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του νομού Χανίων. 

Η πρόσκληση (μαζί με το «Π1- Παράρτημα Δικαιολογητικών συμμετοχής» και τα Ειδικά 
Παραρτήματα: «Π2- Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας» και «Π3- Ειδικό Παράρτημα 
απόδειξης γνώσης χειρισμού ΗΥ» θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας Αξιοποίησης και 
Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης 
www.eadip.tuc.gr – Ενότητα: Ανακοινώσεις) καθώς και στο δικτυακό τόπο του Πολυτεχνείου 
Κρήτης www.tuc.gr (Ενότητα: Νέα-Ανακοινώσεις& Συζητήσεις, Προκηρύξεις/διακηρύξεις) 

 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, η οποία είναι διαθέσιμη στον 
δικτυακό τόπο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού 
Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης www.eadip.tuc.gr – Ενότητα: Ανακοινώσεις) καθώς και στο 
δικτυακό τόπο του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr (Ενότητα: Νέα – Ανακοινώσεις & Συζητήσεις, 
Προκηρύξεις/διακηρύξεις) 

 

http://www.eadip.tuc.gr/
http://www.tuc.gr/
http://www.eadip.tuc.gr/
http://www.tuc.gr/
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και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε αρχείο 
μορφής zip) στην ηλεκτρονική διεύθυνση rector@central.tuc.gr  το αργότερο μέχρι και την 09-06-
2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.  

Η αίτηση, κατά την ημερομηνία υποβολής, είναι απαραίτητο να έχει τη μορφή αρχείου pdf ή  jpeg  
και το θέμα του μηνύματος να είναι ως εξής: Προκήρυξη αρ. 1657/01-06-2016, αίτηση του/της 
........(ονοματεπώνυμο) .......... Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση δεν θα ληφθεί υπόψη.  

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική επιλογή, ο επιλεγείς/η επιλεγείσα θα κληθεί 
από την Εταιρεία να καταθέσει σε έντυπη μορφή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 
Πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο 28210-37055 (κα 
Αντωνία Κατσανεβάκη) 
 

  

Κατάταξη υποψηφίων  

Η Επιτροπή που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και 
Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα 
επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και θα συντάξει Πίνακα Κατάταξης.  

Υποψήφιοι που δεν καλύπτουν τα ως ανωτέρω ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
(Βλέπε Πίνακα Β) απορρίπτονται. Στη συνέχεια η κατάταξή τους γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με 
βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα πρόσθετα 
προσόντα (βαθμός τίτλου σπουδών, πρόσθετη εμπειρία πέραν των τριών ετών, μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών, άριστη γνώση αγγλικής), τη συνολική αποτίμηση της υποψηφιότητας, όπως αυτή 
προκύπτει από το σύνολο των τυπικών – ουσιαστικών και των συνεκτιμώμενων επιπλέον 
προσόντων καθώς και μέσα από τη διαδικασία της συνέντευξης και τους συντελεστές βαρύτητας 
όπως αυτοί καθορίζονται στον πίνακα Γ. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική 
βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο 
κριτήριο (εμπειρία).  Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται 
με κλήρωση. 

 
Ανάρτηση πίνακα κατάταξης και υποβολή ενστάσεων 

Ο Πίνακας Κατάταξης θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της εταιρείας www.eadip.tuc.gr και οι 
ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.    

Κατά του Πίνακα αυτού επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε 
(5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 
ανάρτησής του.  

Η ένσταση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο γραφείο του Προέδρου της Εταιρείας 
(Γραφείο Πρύτανη, Κτίριο Επιστημών Πολυτεχνειούπολη, υπόψη κας Τζομπανάκη) καθημερινά 
από 08.30 έως 14.30 και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής 
πενήντα ευρώ (50 €) στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας (Τράπεζα Πειραιώς 5758-028307-
398). Η επιβολή τυχόν τραπεζικών εξόδων βαρύνει αποκλειστικά τον εντολέα. Σε περίπτωση που 
η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης 

 

 

Καθ. Βασίλειος Διγαλάκης 

mailto:rector@central.tuc.gr
http://www.eadip.tuc.gr/

