
 

 

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

 
Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά  
Τηλέφωνο: 28210 37055 

        
Χανιά, 30-4-2019 

                 Αρ. Πρωτ.: 2469 
 

 

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 παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους, για τη 
διοικητική υποστήριξη της εταιρείας 

 

Ειδικότητα: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού  

Αριθμός ατόμων: Ένα (1) 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος 

Αποδοχές: H αμοιβή υπόκειται στο Ενιαίο Μισθολόγιο, ενώ οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν 
κατά την πρόσληψη του εργαζομένου, την ένταξή του σε αυτό, και θα διαμορφωθεί σύμφωνα με 
τα τυπικά του προσόντα 

 

Τόπος εργασίας: Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολης, Κουνουπιδιανά, Χανιά 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

1. Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών, ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου 

κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου 

τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 

2. Προϋπηρεσία σε συναφή θέση εργασίας 

3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

4. Γνώση χειρισμού Η/Υ 

 

 
Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια: 

• Ειδίκευση σε παροχή επενδυτικών συμβουλών 

 
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη, 
προκειμένου η Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων να συνεκτιμήσει την επιστημονική 
κατάρτιση και την εργασιακή εμπειρία τους σε συναφή θέση εργασίας.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα Βαθμολογία Προσόντων 

1. Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών, ή 
κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας 
διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου 
τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, 
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 

Βαθμός * 2%, 
(μέγιστο 20%) 

2. Προϋπηρεσία σε συναφή θέση εργασίας 

ΣΒ * 0,5% ανά μήνα 
απασχόλησης, με ελάχιστο 
18% και μέγιστο 30% 
(η μέγιστη εμπειρία που 
μπορεί να βαθμολογηθεί 
είναι 60 μήνες) 

3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 10% 

4. Γνώση χειρισμού Η/Υ  5% 

5. Ειδίκευση σε παροχή επενδυτικών συμβουλών 20% 
6. Συνέντευξη Έως 15% 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ με ποινή αποκλεισμού (βλ. 
ΠΙΝΑΚΑ Α), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους 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 δύο 
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες 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) και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα 
δικαιολογητικά (σε αρχείο μορφής zip) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eadip.tuc.gr  το 
αργότερο μέχρι και την 10η-5-2019, ημέρα Παρασκευή 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 2469/2019, 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 
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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 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βλέπε 
Πίνακα Α) απορρίπτονται. Στη συνέχεια η κατάταξή τους γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση 
τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα προσόντα (βαθμός 
τίτλου σπουδών, πρόσθετη εμπειρία πέραν των τριών ετών, καλή γνώση αγγλικής, γνώση 
χειρισμού Η/Υ), 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 Β. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία 
προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο.  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 Κ1.129, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, Χανιά) καθημερινά από 08.30 έως 14.00 
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 και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Πολυτεχνείου Κρήτης  

 

 

 

Καθ. Ευάγγελος Γιδαράκος 
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