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Ηράκλειο 09/10/2019 
Αρ. Γεν. Πρωτ. 12707 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 
 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, αφού έλαβε υπόψη:  
 

1. Το Π.Δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της 

έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το Ν.Δ. 114/1974 (ΦΕΚ 

310τ.Α/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το Ν.Δ. 87/1973 (ΦΕΚ 

159τ.Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και 

επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ…, το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 

25τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων 

Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του Π.Δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 

48/15.04.1983, τ.Α΄) – Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς 

και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/2010) ενίσχυση 

της διαφάνειας  με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09- 2010 απόφαση 

3. Την διάταξη του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α΄) 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Τη με αριθμό 423/21-3-2014 (θέμα 5.3.2) απόφαση της ολομέλειας της 

επιτροπής ερευνών για τη διαδικασία προκηρύξεων  πανεπιστημιακών υποτρόφων 

όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό 492/25-7-2016 (θέμα 5.3.1) απόφαση της 

επιτροπής ερευνών. 

5. Την υπ. αρ. 39970/08-10-2019 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για τη  

δέσμευση του σχετικού προϋπολογισμού. 

6. Την απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής 26/09/2019 για την έγκριση της 

προκήρυξης, τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής κρίσης. 

  

ΑΔΑ: ΩΟΖΤ469Β7Γ-ΒΔΧ



 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 
Την πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με σύμβαση ανάθεσης έργου, για τη 

διεξαγωγή κλινικού και εργαστηριακού έργου στο εργαστήριο Κλινικής Χημείας 

του Πα.ΓΝ.Η. για ένα έτος, με σύμβαση έργου, από 05/11/2019 έως 04/11/2020 με 

δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011. 

Το κόστος της σύμβασης με τα ελάχιστα τυπικά προσόντα ανέρχεται στα 1500 €.  

Το ανωτέρω έργο αναλύεται στα εξής παραδοτέα: Αναλύσεις βιοχημικών δεικτών 

στον ορό, αναλύσεις σπέρματος, αναλύσεις μεταβολικών δεικτών. Η αμοιβή 

καθορίζεται στο ποσό των 1500 ευρώ. 

Ανάθεση έργου μπορεί να γίνει  σε  Πανεπιστημιακό Υπότροφο με γνωστικό 

αντικείμενο την Κλινική Χημεία, εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας με αναγνωρισμένο 

επιστημονικό κύρος. 

Απαραίτητα προσόντα: α) Πτυχίο Ιατρικής, β) Ειδικότητα Βιοπαθολογίας, γ) 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα, δ) Εξαιρετική τεχνική εμπειρία σε αναλύσεις σπέρματος 

(σπερμοδιαγράμματα), ε) Εμπειρία σε θέματα μεταβολισμού, στ) Εμπειρία σε 

εργαστήριο Κλινικής Χημείας Γενικού Νοσοκομείου. 
 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα έτος με δυνατότητα παράτασης. Η χρηματοδότηση 

θα γίνει από πόρους προερχόμενους από το πρόγραμμα με ΚΑ 3458 με 

επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Κλινικής Χημείας κ. Χ. Τσατσάνη και τίτλο 

«Analysis of cytokines and inflammation related factors» που χρηματοδοτείται από 

Ιδιώτες και διατίθενται για αυτό το σκοπό. 
 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά 

από 09/10/2019 μέχρι τις 18/10/2019 με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: medsec@med.uoc.gr της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης Δ/νση  Πανεπιστημιούπολη –Βούτες Ηρακλείου υπόψη κ. 

O. Ξυλούρη. 

 
1. Αίτηση 

2. Επικυρωμένα αντίγραφα Βασικού τίτλου σπουδών ΑΕΙ, Μεταπτυχιακού τίτλου 

Σπουδών   

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
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4. Για άρρενες υποψηφίους με Ελληνική Ιθαγένεια, πιστοποιητικό τύπου Α΄ του 

αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή σχετική χρηματική υποχρέωση. Με 

υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά 

τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν 

τα σχετικά δικαιολογητικά με την υπογραφή της σύμβασης έργου.  

5. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. 

6. Πιστοποιητικό υγείας  από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή. 
 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές, 

τα δε ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες 

μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από 

πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ) με την οποία 

αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέμονται από τα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής. 

Τα δικαιολογητικά 4, 5, και 6 υποβάλλονται κατά την πρόσληψη των επιλεγμένων 

υποψηφίων και πριν από την υπογραφή της σύμβασης. 

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και 

πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για 

διευκρινιστικά στοιχεία που θα ζητηθούν εγγράφως ή ηλεκτρονικά από τα αρμόδια 

όργανα πρόσληψης και αφορούν σε δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί 

εμπρόθεσμα. 

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία της Ιατρικής 

Σχολής τηλ.: 2810 394846, 2810 394801. 
 

Το έντυπο αίτησης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ . 

 

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής 

 

Καθηγητής Γ. Κοντάκης   
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