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Ηράκλειο 16/06/2022
Αρ. Πρωτ. 13897/298
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/ΕΞ2010/30-092010 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 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για τη δέσμευση του σχετικού προϋπολογισμού
(αρ. πρωτοκόλλου 8165/24-02-2022).
6. Την από 25/05/2022 απόφαση Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής για την έγκριση της
πρόσκλησης και τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής.
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Αποφασίζει
Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με
σύμβαση ανάθεσης έργου, για τη διεξαγωγή κλινικού και διδακτικού έργου στην Ουρολογική
Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου για τρεις μήνες από 1/10/22 έως
31/12/2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011.

Το ανωτέρω έργο

αναλύεται στα εξής παραδοτέα: Εφαρμογή κλινικού έργου στην Ουρολογική κλινική του ΠαΓΝΗ με
έμφαση στην λαπαροσκοπική ουρολογία και συμμετοχή στη διδασκαλία του προπτυχιακού
μαθήματος της Ουρολογίας. Η αμοιβή καθορίζεται στο ποσό των 1.250 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος ΦΠΑ .
Ανάθεση έργου μπορεί να γίνει σε άτομα με ελάχιστο τυπικό προσόν
1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της
αλλοδαπής, 2) Ολοκληρωμένη και διαπιστευμένη εκπαίδευση στην Ουρολογία (τίτλος
ειδικότητας), 3) Κλινική εμπειρία, τουλάχιστον εξαετής, μετά τη λήψη ειδικότητας στην
Ουρολογία με έμφαση στη Λαπαροσκοπική Ουρολογία, 4) Τουλάχιστον 20 δημοσιεύσεις σε
αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά (PubMed) στο αντικείμενο της Ουρολογίας, 5)
Ερευνητική εμπειρία που τεκμηριώνεται από κατοχή Τίτλου Διδακτορικής Διατριβής και
Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών θα συνεκτιμηθούν.
Το γνωστικό αντικείμενο είναι Ουρολογία με έμφαση στη Λαπαροσκοπική Ουρολογία.
Τα ανωτέρω προσόντα δίνουν την δυνατότητα να:


διδάξουν στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής τα μαθήματα Ουρολογίας



να παρέχουν υπηρεσίες κλινικού / διδακτικού έργου.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι 3 μήνες και με δυνατότητα ανανέωσης. Η χρηματοδότηση θα
γίνει από πόρους προερχόμενους από το πρόγραμμα με ΚΑ 3550 και τίτλο «Σύγχρονη Ουρολογία»
που χρηματοδοτείται από Ιδιώτες και διατίθενται για αυτό το σκοπό.
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά από 16-062022 μέχρι και 26-06-2022, στη διεύθυνση medsec@med.uoc.gr της Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Κρήτης .
1. Αίτηση
2. Αντίγραφα Βασικού τίτλου σπουδών ΑΕΙ, Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών ή/και Διδακτορικού Διπλώματος
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
4. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
5. Πιστοποιητικό υγείας από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.
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Τα 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.
Το δικαιολογητικό 4, υποβάλλεται κατά την πρόσληψη των επιλεγμένων υποψηφίων στην γραμματεία του
Τμήματος για έλεγχο, πριν από την υπογραφή της σύμβασης.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της πρόσκλησης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων
υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που θα ζητηθούν και αφορούν
σε δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα.
Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής τηλ.
2810394801/4846 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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 Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης

