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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

Ηράκλειο 25-04-2013 

                                                                          Αριθµ.Πρωτ.:3647 

 

 

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 ΚΑ3576 και τίτλο «ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- Ατοµική φυσική µε 

Επιταχυντές: Φασµατοσκοπία Ηλεκτρονίων Ιόντων ∆έσµης στον Επιταχυντή 

Tandem του ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του  

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του  

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ενδιαφέρεται να συνάψει την 

παρακάτω σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:   

 

Αντικείµενο έργου: ∆ιεξαγωγή ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας στα 

πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος APAPES που θα περιλαµβάνει:  

• καθοδήγηση διδακτορικών και µεταπτυχιακών φοιτητών 

• σχεδιασµό και εγκατάσταση νέας µονάδας ατοµικής φυσικής που περιλαµβάνει 

γραµµή δέσµης (beam line), συστήµατα κενού,  θάλαµο σκέδασης, αέριο στόχο 

και φασµατόµετρα ηλεκτρονίων 
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• µετρήσεις φασµάτων ηλεκτρονίων ψηλής ενεργειακής διακριτικής ικανότητας για 

τον προσδιορισµό  διατοµών κρούσης ιόντων-ατόµων σε συνεργασία µε άλλα 

µέλη της ερευνητικής οµάδας 

• καταγραφή και ανάλυση δεδοµένων 

• συγγραφή δηµοσιεύσεων και τεχνικών αναφορών  

• παρουσίαση αποτελεσµάτων σε διεθνή συνέδρια 

• συµµετοχή σε άλλες συναφείς ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

του εργαστηρίου Τάντεµ του ΙΠΦ και του εργαστηρίου Ατοµικών Κρούσεων και 
Φασµατοσκοπίας Ηλεκτρονίων του επιστηµονικού υπεύθυνου 

 

Προϋπολογισµός αµοιβής ανατιθέµενου έργου: 26.658,00€ (συµπ/νου ΦΠΑ), 

21.673,17€ (χωρίς ΦΠΑ)  

∆ιάρκεια σύµβασης: 1 έτος 

Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Επιταχυντή Τάντεµ, Ινστιτούτο Πυρηνικής 

Φυσικής (ΙΠΦ), ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», Αγία Παρασκευή, Ν. Αττικής 

Επιθυµητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Ιούνιος 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 Φυσικής ή συναφούς πεδίου ή αντίστοιχο αναγνωρισµένο πτυχίο της 

αλλοδαπής 

• ∆ιδακτορικό δίπλωµα Φυσικής ή συναφούς πεδίου (κατά προτίµηση σε 

πειραµατική ατοµική ή πυρηνική φυσική) ή αντίστοιχο αναγνωρισµένο της 

αλλοδαπής.  

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (lower ή αντίστοιχο). 

• ∆ύο (2) εµπιστευτικές συστατικές επιστολές καθηγητών από Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά/Ερευνητικά Ιδρύµατα (µε e-mail απ’ ευθείας στον επιστηµονικό 

υπεύθυνο κ. Τζούρο Θεόδωρο email: tzouros@physics.uoc.gr ). 

Επιθυµητά προσόντα:  

• ∆ηµοσιεύσεις που σχετίζονται περισσότερο µε την θέση  και το θέµα  

 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µόνο (φυσικά πρόσωπα) µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση thomakis@uoc.gr  Θωµάκης Ζαφείρης, τηλ:2810393166 

µέχρι και τις 24-05-2013  (ώρα 14:30).  

Η πρόταση καθενός ενδιαφεροµένου πρέπει να περιλαµβάνει:  
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Α) ∆ιαβιβαστικό-βιογραφικό σηµείωµα (σύµφωνα µε το υπόδειγµα, παράρτηµα Α) 

(προσοχή να αποσταλεί σκαναρισµένο ώστε να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του 

ενδιαφεροµένου), Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον 

αριθµό της πρόσκλησης (3647/25-04-2013) 

Β) σε ηλεκτρονική µορφή  αριθµηµένα όλα τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τα 

προσόντα του (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές κλπ) 

(σκαναρισµένα).  

 

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. από τον Καθ. Τζούρο Θεόδωρο, email: 

tzouros@physics.uoc.gr    και στην ιστοσελίδα:  http://apapes.physics.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 
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Ακολουθεί το παράρτηµα: 

Παράρτηµα A: Υπόδειγµα διαβιβαστικού-βιογραφικού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: Υπόδειγµα διαβιβαστικού- βιογραφικού  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ……….: 

 

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 ……. 

 

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι: 

Α) αποδέχοµαι τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης 

σύναψης µίσθωσης έργου µε αρ…. 

Β) διαθέτω όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν όσα αναφέρω στην παρούσα (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         
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1. Σπουδές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακές Σπουδές  

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

(ονοµασία, πόλη, χώρα) 

∆ιάρκεια σπουδών 

από                 έως 

(µήνας & έτος)   (µήνας & 

έτος) 

Τίτλος πτυχίου ή διπλώµατος / 

ηµερ/νία χορήγησής του / βαθµολογία 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

2. Γνώσεις ξένων γλωσσών   

 Καλή Πολύ καλή 
 

Άριστη 

Αγγλική    

Γαλλική    

Γερµανική    

Ιταλική    

Άλλη  

(σηµειώσατε ποια) 
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3. Επαγγελµατική, Ερευνητική εµπειρία  
 

Ηµεροµηνίες(ηµέρα, µήνας, έτος): 
απο … / … / …  εως … / … / … 

Ακριβής τίτλος θέσης Περιγραφή αντικείµενου εργασίας 
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4. Γνώσεις - Χειρισµός Η/Υ  

Για τις εφαρµογές που ακολουθούν, κατατάξτε τον εαυτό σας σε ένα από τα 

παρακάτω επίπεδα: 

Επίπεδο 1:  Απλή χρήση εφαρµογής,  Επίπεδο 2:  Ευχερής χρήση εφαρµογής & 

στοιχειώδης σχεδίαση, Επίπεδο 3:   Ευχερής σχεδίαση εφαρµογών 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΟΧΙ ΕΠ1 ΕΠ2 ΕΠ3 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Λειτουργικό σύστηµα MS 

Windows  

     

Λειτουργικό σύστηµα Linux      

Επεξεργαστής κειµένου 

Word 

     

Επεξεργαστής κειµένου 

LaTeX 

     

Excel      

Βάση δεδοµένων      

PowerPoint      

html      

Γλώσσες Προγραµµατισµού:      

FORTRAN      

C      

C++      

Mathematica      

NI LabView      

Άλλα (αναφέρετε αναλυτικά)      

 

 

  ΝΑΙ ΟΧΙ 

Internet / e-mail � �      

 

5. Τεκµηρίωση του ενδιαφέροντός µου για το συγκεκριµένο έργο  
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……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Επιπλέον στοιχεία που θεωρώ κρίσιµα για την κρίση της πρότασής µου 
1 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

………………………………………………………… 

                                                           
1  Προαιρετικό 
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