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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

 

   

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

Ηράκλειο 19-02-2013 

                                                                          Αριθµ.Πρωτ.:1522 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  

 

Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 

µε KA3148 και τίτλο «INNOVATION AGAINST POISON - LIFE09 

NAT/ES/000533», το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική 

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος κατά 48,24%, και το υπόλοιπο 51,76% από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος της Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας (Ισπανία), το ∆ήµο Idanha-a-Nova 

(Πορτογαλία), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

(ΥΠΕΚΑ) και το Ίδρυµα Α.Γ. Λεβέντη, ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω 

σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:   

 

Αντικείµενο έργου: Υλοποίηση δράσεων ∆ικτύων Κτηνοτρόφων (ENSAIP), ∆ήµων 

(ENMAIP) και Κυνηγετικών Συλλόγων/Κυνηγών (ENHAIP) [∆ράσεις Α3-Α5 & C1-C3] 

/ Οργάνωση δράσεων ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης & Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης στην Κρήτη, διοργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων, επιστηµονικών 

ηµερίδων[∆ράσεις D1, D3 & D6] / Συγγραφή, µετάφραση και επιµέλεια ενηµερωτικού 

υλικού και Τεχνικών Οδηγών έργου  [∆ράσεις D2 & D4]  

Προϋπολογισµός αµοιβής ανατιθέµενου έργου: 11.000,00€ 

ΑΔΑ: ΒΕΥΖ469Β7Γ-105



 

 2 

∆ιάρκεια σύµβασης: 10 µήνες. 

Τόπος εκτέλεσης έργου: Κρήτη (Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνης) 

Επιθυµητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Απρίλιος 2013  

Επισηµαίνεται ότι είναι δυνατή, µέσα στα πλαίσια του έργου, η παράταση της χρονικής 

διάρκειας της σύµβασης έργου ή η επέκταση του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου 

της. 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

• Πτυχίο Βιολογίας ή ∆ασολογίας ή Επιστηµών Περιβάλλοντος ή ισότιµο 

αναγνωρισµένο της αλλοδαπής 

• Εξειδίκευση/εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης περιβάλλοντος 

•  Γνώση GIS 

• Γνώση Η/Υ (ECDL ή αντίστοιχο) 

• Εµπειρίας σε θέµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (proficiency η αντίστοιχο) 

Επιθυµητά προσόντα:  

• Εµπειρία σε ευρωπαϊκά προγράµµατα 

• Εµπειρία σε γραµµατειακή υποστήριξη προγραµµάτων 

• Εµπειρία σε οργάνωση διεθνών συνεδρίων, ηµερίδων, επιστηµονικών workshops 

• Καλή γνώση Ισπανικής γλώσσας (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας 

επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  µε την παρ.19 του 

άρθρου 13 του ν.3149/2003 ή αντίστοιχο) 
 

 

Οι ενδιαφερόµενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την  πρότασή τους 

στα γραφεία της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού στη διεύθυνση Πανεπιστήµιο 

Κρήτης, Ειδικός Λογαριασµός, Πανεπιστηµιούπολη Βουτών, Κτίριο ∆ιοίκησης, Τ.Κ. 700 

13, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη κου Θωµάκη Ζαφείρη τηλ.: 2810393166 µέχρι και τις 06-

03-2013 και  ώρα 14:30, σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται 

ευκρινώς τα εξής: 

• Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 1522/19-

02-2013 

• Τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο 

επικοινωνίας). 

Η πρόταση καθενός ενδιαφεροµένου πρέπει να περιλαµβάνει:  

���� ∆ιαβιβαστικό, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Α, συµπληρωµένο  

µε τα προσωπικά του στοιχεία και υπογεγραµµένο σε όλες τις σελίδες  
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���� Βιογραφικό σηµείωµα του ενδιαφεροµένου υπογεγραµµένο σε όλες τις σελίδες  

���� Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του (τίτλοι σπουδών, 

βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, γνώση ξένων γλωσσών, κλπ) 

 

∆ιευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφεροµένων δεν απαιτείται 

να είναι νοµίµως επικυρωµένα. 

 

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.: 2810393265, κος. Μιχάλης Προµπονάς, email: 

mprobonas@nhmc.uoc.gr     

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 

∆ιαχείρισης του ΕΛ ΠΚ http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx  και του Οδηγού 

∆ιεξαγωγής Προσκλήσεων για Μισθώσεις Έργου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΠΚ 

((http://www.elke.uoc.gr/management/files/Οδηγός_Σύναψης_Μισθώσεων_Έργου.pdf). 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ακολουθεί το παράρτηµα Α: 
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Παράρτηµα Α: Υπόδειγµα διαβιβαστικού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υπόδειγµα διαβιβαστικού    

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 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  

∆) 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 

 

………………………………………………………… 
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