ΑΔΑ: Β41Ν469Β7Γ-338
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ηράκλειο 30.07.2012
Αριθμ.Πρωτ.: 5355

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με κα 3395 και
τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής
έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Πανεπιστημίου Κρήτης» και συγκεκριμένα του Υποέργου «Κεντρικές
Δράσεις για Διδακτορική Έρευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να
συνάψει μία σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Αντικείμενο έργου:
1. Οριζόντια συλλογή επεξεργασία και οργάνωση στοιχείων που έχουν προκύψει και θα
προκύπτουν από την εκπόνηση των Διδακτορικών Διατριβών με σκοπό την άμεσα διαθέσιμη
πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης του έργου (π.χ. εκθέσεις προόδου, ενδιάμεσα
τελικά παραδοτέα όπως άρθρα, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις).
2. Συνεργασία με υποψήφιους διδάκτορες και τριμελείς επιτροπές για την ομαλή υλοποίηση των
διδακτορικών διατριβών σύμφωνα με τους κανόνες του έργου.
3. Δράσεις δημοσιότητας (π.χ. ημερίδες, διημερίδες, πληροφοριακό υλικό).
Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: 43.708,50 €
Διάρκεια σύμβασης: 22 μήνες
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 15/9/2012
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο
Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, η παράταση του χρόνου της σύμβασης ή η επέκταση του φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου της, με τον όρο ότι το πρόσθετο έργο δεν θα υπερβαίνει σε διάρκεια και
κόστος το αρχικό.
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Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
•

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Proficiency.

•

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.

•

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

•

Εμπειρία στην λειτουργία ακαδημαϊκών μονάδων ή υπηρεσιών.

•

Τουλάχιστον διετής εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών ή/και συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων.

•

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άρρενες υποψηφίους.

Επιθυμητά προσόντα:
•

Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την
πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Κρήτης:
•

πρότασή τους στο

Για το Ηράκλειο: Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Κρήτης.
Αρμόδιος υπάλληλος: κος Βίκτωρας Χαλκιόπουλος, τηλ. 2810 393429 και

Για το Ρέθυμνο: Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100, Ρέθυμνο Κρήτης,
Αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Σοφία Βλαβιανού, κα Αλεξάνδρα Βουμβουράκη, τηλ. 28310 77920,
28310 77918.
μέχρι και την Δευτέρα 13/08/2012 (ώρα 15:00) σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα
αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
•
Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 5355/30.07.2012
•
Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Η πρόταση καθενός ενδιαφερομένου πρέπει να περιλαμβάνει:
 Διαβιβαστικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Α, συμπληρωμένο με τα
προσωπικά του στοιχεία και υπογεγραμμένο σε όλες τις σελίδες
 Βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου υπογεγραμμένο σε όλες τις σελίδες
 Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές κλπ)
Διευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερομένων δεν απαιτείται να είναι
νομίμως επικυρωμένα ενώ αν είναι ξενόγλωσσα, απαιτείται να επισυνάπτονται με την επίσημη
μετάφρασή τους.
•

Οι προτάσεις που θα παραληφθούν με οποιοδήποτε μέσο μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα
δεν θα ληφθούν υπόψη.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο των συμβάσεων μίσθωσης έργου, τα προσόντα
κ.τ.λ. στο τηλ. 2810-393160, κ. Μανώλης Βεργετάκης
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Σημειώνεται ότι το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της
κείμενης νομοθεσίας.
Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ διάρκειας 3 μηνών από την
ημερομηνία κατάθεσής τους.
Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη
τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3966/2011.
Η Επιτροπή Ερευνών του Π.Κ. είναι το αποφασιστικό όργανο ως προς τη σύναψη ή μη των συμβάσεων
μίσθωσης έργου και ως προς την επιλογή του καταλληλότερου προσώπου σε εκάστοτε περίπτωση και
η απόφασή της αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΠΚ.
Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του
ΕΛ ΠΚ http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx .
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Γεώργιος Τζιρίτας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υπόδειγμα διαβιβαστικού
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ……….:
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος με τα στοιχεία:
Επώνυμο : ................................................................................................................................................
Όνομα : .....................................................................................................................................................
Όνομα πατρός : ........................................................................................................................................
Αριθμός τηλεφώνου οικίας ή κινητού : ……………………………………………………………………………………………
Ε-mail : ......................................................................................................................................................
Ημερομηνία γέννησης : ...............................................................................................................................
Υπηκοότητα: ................................................................................................................................................
Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες):



Απαλλαγή
Εκπληρωμένη..

 από : ........ / ...... / .........
έως : ...... / ...... / .........

Οικογενειακή κατάσταση




Άγαμος
Έγγαμος

Υποβάλω την πρότασή μου προς σύναψη σύμβασης του έργου …….
Καταθέτω τα δικαιολογητικά μου με την κάτωθι αριθμητική σειρά:
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Α) αποδέχομαι τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης
σύναψης μίσθωσης έργου με αρ…….
Β) διαθέτω όλα τα δικαιολογητικά που καταθέτω σε πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα και μπορώ να
προσκομίσω αυτά χωρίς καθυστέρηση, εάν μου ζητηθεί
Γ) δύναμαι να εκτελέσω το αιτούμενο έργο στο χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση
Δ) 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
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
……………………………………………………………

