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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Ηράκλειο 27.09.2012
Αριθµ.Πρωτ.: 6888

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 κα 3420 και τίτλο «Αποτύπωση και µοντελοποίηση των
διαδικασιών

της

λειτουργικής

διασύνδεσης

των

ΠΦΥ.»,

το

οποίο

συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει την
παρακάτω σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:
Αντικείµενο έργου: Επιστηµονική καθοδήγηση σε θέµατα σχετικά µε τη
Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τεκµηριωµένη καταγραφή των διαδικασιών
της λειτουργικής διασύνδεσης των Φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
ως προς το κοµµάτι του ιατρικού προσωπικού, των αναγκών των ασθενών και
των Περιφερειακών ιατρείων. Έκθεση των αποτελεσµάτων και διεξαγωγή
συµπερασµάτων
Προϋπολογισµός αµοιβής ανατιθέµενου έργου: 4.821,60 €
∆ιάρκεια σύµβασης: 9 µήνες
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο Κρήτης
Επιθυµητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Οκτώβριος 2012
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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:
 ∆ίπλωµα Ιατρικής µε τίτλο ειδίκευσης στην Κοινωνική Ιατρική
 Αποδεδειγµένη εµπειρία στο σχεδιασµό προγραµµάτων πρόληψης και
προαγωγής της υγείας στην κοινότητα και στην Πρωτοβάθµια
Φροντίδα Υγείας
 Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άρρενες υποψηφίους
Επιθυµητά προσόντα:
 Εµπειρία και συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα σχετικά µε την
πρόληψη,

την

προαγωγή

Πρωτοβάθµια
δηµοσιεύσεις

Φροντίδα

της
Υγείας

επιστηµονικών

υγείας
,

εργασιών

και

όπως
σε

την

ολοκληρωµένη

τεκµηριώνεται
διεθνή

και

από

ελληνικά

περιοδικά
 Εµπειρία στο σχεδιασµό και εφαρµογή υπηρεσιών ολοκληρωµένης
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, όπως τεκµηριώνεται από αναφορές,
σχέδια, εκθέσεις και προτάσεις
Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα
πραγµατοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου 2012 στα γραφεία του Τοµέα
Κοινωνικής Ιατρικής στην πτέρυγα 4∆, γραφείο 12, Τµήµα Ιατρικής του
Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους µε έναν από
τους παρακάτω τρόπους:
1. ταχυδροµικά στη διεύθυνση Ειδικός Λογαριασµός Πανεπιστηµίου
Κρήτης-Πανεπιστηµιούπολη

Βουτών-Κτίριο

∆ιοίκησης-70013

Ηράκλειο Κρήτης-Υπόψη κας Ρένας Βλάχακη σε σφραγισµένο φάκελο,
στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
•

Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ.
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ΑΔΑ: Β4Θ3469Β7Γ-4ΕΑ
•

Τα

στοιχεία

του

ενδιαφερόµενου

(ονοµατεπώνυµο,

διεύθυνση,

τηλέφωνο επικοινωνίας).
2. ηλεκτρονικά στη διεύθυνση vlachaki@elke.uoc.gr. Και σε αυτή την
περίπτωση

θα

γίνεται

αναφορά στον

αριθµό

της

πρόσκλησης

(6888/27.09.2012)
Και στις δύο περιπτώσεις υποβολής προτάσεων, οι προτάσεις θα πρέπει να
αποσταλούν µέχρι την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:30.
Η πρόταση καθενός ενδιαφεροµένου πρέπει να περιλαµβάνει συµπληρωµένο
το ∆ιαβιβαστικό-βιογραφικό σηµείωµα του παραρτήµατος Α.
∆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: 2810-394621, κ. Χρυσάνθη
Ψαρουδάκη, e-mail: chrisanthimail@yahoo.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
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καταλληλότερου προσώπου σε εκάστοτε περίπτωση και η απόφασή της
αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΠΚ.
Η

παρούσα

πρόσκληση

Χρηµατοδότησης

διέπεται

και

από

τους

∆ιαχείρισης

http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx

και

του

κανόνες

του

Οδηγού

του

ΕΛ

ΠΚ

Οδηγού

∆ιεξαγωγής

Προσκλήσεων για Μισθώσεις Έργου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛ ΠΚ
(http://www.elke.uoc.gr/management/files/Οδηγός_Σύναψης_Μισθώσεων_Έργου.pdf).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακολουθούν τα παραρτήµατα:
Παράρτηµα Α: Υπόδειγµα διαβιβαστικού-βιογραφικού

ΑΔΑ: Β4Θ3469Β7Γ-4ΕΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: 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.

1. Σπουδές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακές Σπουδές
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
∆ιάρκεια σπουδών
Τίτλος πτυχίου ή διπλώµατος /
(ονοµασία, πόλη, χώρα)
από
έως
ηµερ/νία χορήγησής του / βαθµολογία
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(µήνας & έτος) (µήνας &
έτος)

2. Ερευνητική-εργαστηριακή –εµπειρία
Ηµεροµηνίες:
απο … / … / … εως … / … / …

Περιγραφή αντικείµενου εργασίας

3. Συστατικές Επιστολές
Α/Α

4. Τεκµηρίωση του ενδιαφέροντός µου για την συγκεκριµένη θέση
εργασίας (µπορεί να χρησιµοποιηθεί και επιπλέον σελίδα)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Στοιχεία που θεωρώ σηµαντικά για την αξιολόγηση της πρότασής
µου.1
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
--------------------------

Προαιρετικό.1

