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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 687/Θ.11ο/03.08.2015 Πράξη της Επιτροπής
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου -37- με τίτλο: «Επιδημιολογική
καταγραφή των προβλημάτων υγείας, διερεύνηση των αναγκών υγείας και παρέμβαση αγωγής υγείας στον
αγροτικό πληθυσμό της Κρήτης» της πράξης με τίτλο «Αρχιμήδης ΙΙI, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο
ΤΕΙ Κρήτης», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και
από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Επένδυση στην
κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει έξι (6)
συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ/ΠΡΑΞΗΣ:
Σκοπός της Πράξης:
1. Η επιδημιολογική καταγραφή του προφίλ των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των μεταναστών σε αγροτικές
περιοχές της Κρήτης.
2. Η διερεύνηση των αναγκών των ατόμων στις αγροτικές περιοχές με έμφαση στις ανάγκες που δεν καλύπτονται από το
σύστημα υγείας.
3. Η διερεύνηση των κοινωνικών παραγόντων που καθορίζουν την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας.
4. Η διερεύνηση των θεσμικών εμποδίων που συναντούν τα άτομα κατά την αναζήτηση υπηρεσιών υγείας.
5. Η εφαρμογή ενός προγράμματος-παρέμβασης αγωγής υγείας έτσι ώστε τα άτομα να είναι ικανά να καλύψουν μέρος
των μη καλυπτόμενων αναγκών τους.
Οι σκοποί της ερευνητικής αυτής πρότασης θα υλοποιηθούν σε 3 στάδια:
o

1ο στάδιο: η επιδημιολογική καταγραφή του προφίλ των ατόμων και των ασθενειών που ευθύνονται για την
επαφή τους με το σύστημα υγείας στην περιοχή ευθύνης 6 Κέντρων Υγείας (ΚΥ) της Κρήτης για τα
τελευταία 3 χρόνια. Τα ΚΥ θα επιλεγούν με βάση τον πληθυσμό που εξυπηρετούν, το ποσοστό των
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μεταναστών στην περιοχή, κ.ά. Σκοπός είναι να εντοπιστούν οι κύριοι λόγοι επαφής με το σύστημα υγείας,
τόσο για τους αυτόχθονες πληθυσμούς, όσο και για τους μετανάστες.
o

2ο στάδιο: η διερεύνηση, για πρώτη φόρα, με ποιοτική μεθοδολογία των αναγκών των ατόμων με έμφαση
στις ανάγκες που δεν καλύπτονται από το σύστημα υγείας. Παράλληλα, θα εντοπίσουμε τυχόν κοινά
στοιχεία μεταξύ των πληθυσμών διαφορετικών περιοχών. Θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 40 ατομικές
συνεντεύξεις ή/και ομάδες εστίασης.

o

3ο στάδιο: με βάση τα αποτελέσματα από τα 2 προηγούμενα στάδια, θα εντοπίσουμε 1 θέμα για παρέμβαση
αγωγής υγείας στον υπό μελέτη πληθυσμό. Ανεξάρτητα από την ακριβή θεματολογία της παρέμβασης, η
οποία θα προσδιοριστεί στο τέλος της 2ης φάσης, θα ενσωματώσουμε τις αρχές του κοινωνικού κεφαλαίου
στην παρέμβασή μας.

Στόχοι της Πράξης:
1. Η κατανόηση των αιτιών που ευθύνονται για τη μη αναζήτηση υπηρεσιών υγείας από αγροτικούς πληθυσμούς
(ντόπιους και μετανάστες) στην Κρήτη.
2. Η καταγραφή των μη καλυπτόμενων αναγκών υγείας και η ταυτοποίηση πιθανών διαφοροποιήσεων μεταξύ των
τοπικών πληθυσμών και των μεταναστών.
3. Η διερεύνηση της επίδρασης του κοινωνικού κεφαλαίου στην προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας σε αγροτικές
περιοχές
4. Η συγγραφή έκθεσης για τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού σε αγροτικές περιοχές της Κρήτης.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων, την ταυτοποίηση των κοινωνικών παραγόντων που
ευθύνονται για τις ανισότητες στην προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας και των αναγκών των αγροτικών πληθυσμών
που δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες υπηρεσίες υγείας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 1:
Συμμετοχή στη:


Δράση 6:Συγγραφή / Δημοσιότητα / Διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας



Δράση 7: Έκθεση για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής σε αγροτικούς πληθυσμούς.
Τελικά αποτελέσματα έρευνας, αποτίμηση & ολοκλήρωση έργου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 2,3,4:
Συμμετοχή στη:


Δράση 5: Παρέμβαση αγωγής υγείας σε αγροτικούς πληθυσμούς στη βάση των αποτελεσμάτων της παρούσας
έρευνας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 5:
Συμμετοχή στη:


Δράση 5: Παρέμβαση αγωγής υγείας σε αγροτικούς πληθυσμούς στη βάση των αποτελεσμάτων της παρούσας
έρευνας



Δράση 7: Έκθεση για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής σε αγροτικούς πληθυσμούς.
Τελικά αποτελέσματα έρευνας, αποτίμηση & ολοκλήρωση έργου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 6:
Συμμετοχή στη:


Δράση 6:Συγγραφή / Δημοσιότητα / Διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας



Δράση 7: Έκθεση για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής σε αγροτικούς πληθυσμούς.
Τελικά αποτελέσματα έρευνας, αποτίμηση & ολοκλήρωση έργου
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ΘΕΣΕΙΣ:
1. Θέση/Πλήθος
Συνεργατών:

Πτυχιούχος Ιατρικής /1
Δραστηριότητες:
Συμμετοχή στη:

Δράση 6:Συγγραφή / Δημοσιότητα / Διάχυση των αποτελεσμάτων της
έρευνας

Δράση 7: Έκθεση για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών προληπτικής
ιατρικής σε αγροτικούς πληθυσμούς. Τελικά αποτελέσματα έρευνας,
αποτίμηση & ολοκλήρωση έργου.

Αντικείμενο σύμβασης
μίσθωσης έργου:

Παραδοτέα:

Δράση 6:Συγγραφή / Δημοσιότητα / Διάχυση των αποτελεσμάτων της
έρευνας
Παραδοτέο 6.1. Δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές


Διάρκεια σύμβασης
μίσθωσης
έργου/Ανθρωπομήνες:
Προτεινόμενη αμοιβή:

Απαραίτητα προσόντα:

Τόπος απασχόλησης:

2. Θέση/Πλήθος
Συνεργατών:

Δράση 7: Έκθεση για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών προληπτικής
ιατρικής σε αγροτικούς πληθυσμούς. Τελικά αποτελέσματα έρευνας,
αποτίμηση & ολοκλήρωση έργου
Παραδοτέο 7.2. Έκθεση για την βελτίωση παροχής υπηρεσιών υγείας σε
μετανάστες κατοίκους αγροτικών περιοχών.

Από ημερομηνία εγκρίσεως έως 30-11-2015 /
Ανθρωπομήνες: 1,20
έως €3.000,00 (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων,
εισφορών κλπ.)
1. Πτυχίο Ιατρικής
2. Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2
3. Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα (συναφή με Νοσηλευτική ή Δημόσια
Υγεία ή Επιστήμες Υγείας)
4. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (συναφείς με Νοσηλευτική ή
Δημόσια Υγεία ή Επιστήμες Υγείας)
Ηράκλειο Κρήτης

Διδάκτωρ

/1

Δραστηριότητες:
Συμμετοχή στη:

Δράση 7: Έκθεση για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών προληπτικής
ιατρικής σε αγροτικούς πληθυσμούς. Τελικά αποτελέσματα έρευνας,
αποτίμηση & ολοκλήρωση έργου.
Αντικείμενο σύμβασης
μίσθωσης έργου:

Παραδοτέα:

Δράση 7: Έκθεση για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών προληπτικής
ιατρικής σε αγροτικούς πληθυσμούς. Τελικά αποτελέσματα έρευνας,
αποτίμηση & ολοκλήρωση έργου
Παραδοτέο 7.1. Αποτίμηση του συνόλου της μελέτης με βάση τον
μεθοδολογικό οδηγό (παραδοτέο 1.1.)
Παραδοτέο 7.2. Έκθεση για την βελτίωση παροχής υπηρεσιών υγείας σε
μετανάστες κατοίκους αγροτικών περιοχών.

Διάρκεια σύμβασης
μίσθωσης
έργου/Ανθρωπομήνες:

Από ημερομηνία εγκρίσεως έως 30-11-2015 /
Ανθρωπομήνες: 1

Προτεινόμενη αμοιβή:

έως €3.000,00 (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων,
εισφορών κλπ.)
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1.
2.

Απαραίτητα προσόντα:

3.
4.
5.

Τόπος απασχόλησης:

3 & 4. Θέση/Πλήθος
Συνεργατών:

Κατοχή Διδακτορικής Διατριβής (συναφής με Στατιστική-Βιοστατιστική)
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (συναφείς με Νοσηλευτική ή
Δημόσια Υγεία ή Βιοστατιστική)
Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2
Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα (συναφής με Νοσηλευτική ή Δημόσια
Υγεία ή Βιοστατιστική)
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους
(αποδελτιώνονται στη βάση pubmed ή science/social science citation index
συναφείς με Νοσηλευτική ή Δημόσια Υγεία ή Βιοστατιστική)

Ηράκλειο Κρήτης

Πτυχιούχος Νοσηλευτικής /2
Δραστηριότητες:
Συμμετοχή στη:

Δράση 7: Έκθεση για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών προληπτικής
ιατρικής σε αγροτικούς πληθυσμούς. Τελικά αποτελέσματα έρευνας,
αποτίμηση & ολοκλήρωση έργου.

Αντικείμενο σύμβασης
μίσθωσης έργου:

Παραδοτέα:

Δράση 7: Έκθεση για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών προληπτικής
ιατρικής σε αγροτικούς πληθυσμούς. Τελικά αποτελέσματα έρευνας,
αποτίμηση & ολοκλήρωση έργου
Παραδοτέο 7.1. Αποτίμηση του συνόλου της μελέτης με βάση τον
μεθοδολογικό οδηγό (παραδοτέο 1.1.)
Παραδοτέο 7.2. Έκθεση για την βελτίωση παροχής υπηρεσιών υγείας σε
μετανάστες κατοίκους αγροτικών περιοχών.

Διάρκεια σύμβασης
μίσθωσης
έργου/Ανθρωπομήνες:

Από ημερομηνία εγκρίσεως έως 30-11-2015 /
Ανθρωπομήνες: 1

Προτεινόμενη αμοιβή:

έως €1.800,00 (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων,
εισφορών κλπ.)

Απαραίτητα προσόντα:

1.
2.

Πτυχίο Νοσηλευτικής
Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2

1.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (συναφές με Νοσηλευτική ή Δημόσια
Υγεία ή Επιστήμες Υγείας)
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (συναφείς με Νοσηλευτική ή
Δημόσια Υγεία ή Επιστήμες Υγείας)
Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα (συναφής με Νοσηλευτική ή Δημόσια
Υγεία ή Επιστήμες Υγείας)
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους
(αποδελτιώνονται στη βάση pubmed ή science/social science citation index
συναφείς με Νοσηλευτική ή Δημόσια Υγεία ή Επιστήμες Υγείας)

2.
Επιθυμητά προσόντα:

3.
1.

Τόπος απασχόλησης:

5. Θέση/Πλήθος
Συνεργατών:

Αντικείμενο σύμβασης
μίσθωσης έργου:

Ηράκλειο Κρήτης

Πτυχιούχος Επιστήμης Πληροφορικής /1
Δραστηριότητες:
Συμμετοχή στη:

Δράση 5: Παρέμβαση αγωγής υγείας σε αγροτικούς πληθυσμούς στη βάση
των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας

Δράση 7: Έκθεση για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών προληπτικής
ιατρικής σε αγροτικούς πληθυσμούς. Τελικά αποτελέσματα έρευνας,
αποτίμηση & ολοκλήρωση έργου
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Παραδοτέα:

Δράση 5: Παρέμβαση αγωγής υγείας σε αγροτικούς πληθυσμούς στη βάση
των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας
Παραδοτέο 5.2. Έκθεση-Αξιολόγηση της παρέμβασης αγωγής υγείας


Δράση 7: Έκθεση για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών προληπτικής
ιατρικής σε αγροτικούς πληθυσμούς. Τελικά αποτελέσματα έρευνας,
αποτίμηση & ολοκλήρωση έργου
Παραδοτέο 7.2. Έκθεση για την βελτίωση παροχής υπηρεσιών υγείας σε
μετανάστες κατοίκους αγροτικών περιοχών.

Διάρκεια σύμβασης
μίσθωσης
έργου/Ανθρωπομήνες:

Από 01.10.2015 έως 30-11-2015 /
Ανθρωπομήνες: 1

Προτεινόμενη αμοιβή:

έως €1.500,00 (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων,
εισφορών κλπ.)

Απαραίτητα προσόντα:

Τόπος απασχόλησης:

6. Θέση/Πλήθος
Συνεργατών:

1.
2.
3.

Πτυχίο σχετικό με την Επιστήμη Πληροφορικής
Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον C1
Κατάρτιση σχετική με την εκπαίδευση ενηλίκων και την ηλεκτρονική
μάθηση

Ηράκλειο Κρήτης

Πτυχιούχος Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας /2
Δραστηριότητες:
Συμμετοχή στη:

Δράση 6:Συγγραφή / Δημοσιότητα / Διάχυση των αποτελεσμάτων της
έρευνας

Δράση 7: Έκθεση για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών προληπτικής
ιατρικής σε αγροτικούς πληθυσμούς. Τελικά αποτελέσματα έρευνας,
αποτίμηση & ολοκλήρωση έργου

Αντικείμενο σύμβασης
μίσθωσης έργου:

Παραδοτέα:

Δράση 6:Συγγραφή / Δημοσιότητα / Διάχυση των αποτελεσμάτων της
έρευνας
Παραδοτέο 6.1. Δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με
κριτές


Δράση 7: Έκθεση για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών προληπτικής
ιατρικής σε αγροτικούς πληθυσμούς. Τελικά αποτελέσματα έρευνας,
αποτίμηση & ολοκλήρωση έργου
Παραδοτέο 7.2. Έκθεση για την βελτίωση παροχής υπηρεσιών υγείας σε
μετανάστες κατοίκους αγροτικών περιοχών.

Διάρκεια σύμβασης
μίσθωσης
έργου/Ανθρωπομήνες:

Από ημερομηνία εγκρίσεως έως 30-11-2015 /
Ανθρωπομήνες: 1

Προτεινόμενη αμοιβή:

έως €2.400,00 (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων,
εισφορών κλπ.)

Απαραίτητα προσόντα:

1.
2.

Πτυχίο Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας
Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2

ΑΔΑ: 7Α794691Ο3-ΩΒΜ

4.
5.
Επιθυμητά προσόντα:

6.
7.

Τόπος απασχόλησης:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (συναφές με Νοσηλευτική ή Δημόσια
Υγεία ή Επιστήμες Υγείας)
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (συναφείς με Νοσηλευτική ή
Δημόσια Υγεία ή Επιστήμες Υγείας)
Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα (συναφής με Νοσηλευτική ή Δημόσια
Υγεία ή Επιστήμες Υγείας)
Δημοσιεύσεις
σε
επιστημονικά
περιοδικά
διεθνούς
κύρους
(αποδελτιώνονται στη βάση pubmed ή science/social science citation index
συναφείς με Νοσηλευτική ή Δημόσια Υγεία ή Επιστήμες Υγείας)

Ηράκλειο Κρήτης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.

Πρόταση σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου (βλέπε Παράρτημα)

2.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3.

Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών όπου προβλέπεται

4.

Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο που τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό. Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 1
παρ. 2β του ν. 4250/2014 φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του
Δημοσίου δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Επίσης φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά
εφόσον έχουν προηγουμένως έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Το ίδιο ισχύει και για έγγραφα της αλλοδαπής,
τα οποία πρέπει να συνοδεύονται και από επίσημη μετάφραση.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα
φωτοαντίγραφα, περάν των προβλεπόμενων από τον Νόμο 1599 / 1986 κυρώσεων, προβλέπεται και η
ανάκληση της πράξης για την οποία έγινε η υποβολή των εν λόγω φωτοαντιγράφων.

5.

Ειδικότερα για τους φοιτητές/τριες απαιτείται Βεβαίωση Σπουδών του τμήματος στο οποίο φοιτούν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα
απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους επικρατέστερους υποψηφίους, σε συνέντευξη. Στην
περίπτωση αυτή η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να βαθμολογήσει τους υποψηφίους μέχρι 20 μονάδες και η βαθμολογία
αυτή θα προσμετρηθεί αθροιστικά εκείνης που προκύπτει από τα αναφερόμενα στον συνημμένο πίνακα.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Θέση 1
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Απαραίτητα προσόντα
1

Πτυχίο Ιατρικής

Βαθμός πτυχίου επί 2μονάδες

Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο
2

τουλάχιστον Β2
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

3

(συναφείς με Νοσηλευτική ή Δημόσια Υγεία ή
Επιστήμες Υγείας)

5 μονάδες

2 μονάδες ανά ανακοίνωση σε εθνικό συνέδριο /
4 μονάδες ανά ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο με μέγιστο τις
16 μονάδες
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Θέση 2
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Απαραίτητα προσόντα
1

Διδάκτωρ με αντικείμενο Διδακτορικής
Διατριβής συναφής με τη ΣτατιστικήΒιοστατιστική

20 μονάδες

2

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
(συναφής με Νοσηλευτική ή Δημόσια Υγεία ή
Βιοστατιστική)

2 μονάδες ανά ανακοίνωση σε εθνικό συνέδριο /
4 μονάδες ανά ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο με μέγιστο τις
16 μονάδες

3

Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο
τουλάχιστον Β2

5 μονάδες

4

Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα
(συναφής με Νοσηλευτική ή Δημόσια Υγεία ή
Βιοστατιστική)

3 μονάδες ανά μήνα προϋπηρεσίας με
μέγιστο τις 15 μονάδες

5

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
διεθνούς κύρους (αποδελτιώνονται στη βάση
pubmed ή science/social science citation index
συναφείς με Νοσηλευτική ή Δημόσια Υγεία ή
Βιοστατιστική)

5 μονάδες ανά δημοσίευση

Θέση 3 & 4
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Απαραίτητα προσόντα
1

Πτυχίο Νοσηλευτικής

Βαθμός πτυχίου επί 2μονάδες

2

Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο
τουλάχιστον Β2

5 μονάδες

Επιθυμητά προσόντα

1

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (συναφές
με Νοσηλευτική ή Δημόσια Υγεία ή Επιστήμες
Υγείας)

15 μονάδες

2

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
(συναφής με Νοσηλευτική ή Δημόσια Υγεία ή
Επιστήμες Υγείας)

2 μονάδες ανά ανακοίνωση σε εθνικό συνέδριο /
4 μονάδες ανά ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο με μέγιστο τις
16 μονάδες

3

Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα
(συναφής με Νοσηλευτική ή Δημόσια Υγεία ή
Επιστήμες Υγείας)

3 μονάδες ανά μήνα προϋπηρεσίας με
μέγιστο τις 15 μονάδες

4

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
διεθνούς κύρους (αποδελτιώνονται στη βάση
pubmed ή science/social science citation index
συναφής με Νοσηλευτική ή Δημόσια Υγεία ή
Επιστήμες Υγείας)

5 μονάδες ανά δημοσίευση
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Θέση 5
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Απαραίτητα προσόντα
1

Πτυχίο σχετικό με την Επιστήμη Πληροφορικής

Βαθμός πτυχίου επί 2μονάδες

2

Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο
τουλάχιστον C1

10 μονάδες

3

Κατάρτιση σχετική με την εκπαίδευση ενηλίκων
και την ηλεκτρονική μάθηση

3 μονάδες ανά πρόγραμμα έως και 24 ωρών /
5 μονάδες ανά πρόγραμμα άνω των 25 ωρών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θέση 6
Α/Α

Απαραίτητα προσόντα
1

Πτυχίο Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας

Βαθμός πτυχίου επί 2μονάδες

2

Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο
τουλάχιστον Β2

5 μονάδες

Επιθυμητά προσόντα

1

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (συναφές
με Νοσηλευτική ή Δημόσια Υγεία ή Επιστήμες
Υγείας)

15 μονάδες

2

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
(συναφής με Νοσηλευτική ή Δημόσια Υγεία ή
Επιστήμες Υγείας)

2 μονάδες ανά ανακοίνωση σε εθνικό συνέδριο /
4 μονάδες ανά ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο με μέγιστο τις
16 μονάδες

3

Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα
(συναφής με Νοσηλευτική ή Δημόσια Υγεία ή
Επιστήμες Υγείας)

3 μονάδες ανά μήνα προϋπηρεσίας με
μέγιστο τις 15 μονάδες

4

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
διεθνούς κύρους (αποδελτιώνονται στη βάση
pubmed ή science/social science citation index
συναφής με Νοσηλευτική ή Δημόσια Υγεία ή
Επιστήμες Υγείας)

5 μονάδες ανά δημοσίευση

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πρόταση τους σε σφραγισμένο φάκελο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να
καταθέσουν (ή να αποστείλουν) και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις
γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης στη διαμόρφωση γνώμης για την
καταλληλότητά τους.
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή
ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης,
καθημερινά 9.00-15.30 στην κάτωθι διεύθυνση:

ΑΔΑ: 7Α794691Ο3-ΩΒΜ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης
Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939,
Τ.Κ. 71004,
Ηράκλειο Κρήτης

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ακόλουθη ένδειξη:

ΠΡΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης
(Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης,
Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939 )
Για την Πράξη:

«Αρχιμήδης ΙΙΙ, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης - Υποέργο 37»
με αρ. πρωτ.: 2225/Φ.30.1/31.08.2015
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

(15.09.2015), και ώρα 15:30.
Η εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης και των συνοδευτικών αποδεικνύεται, μόνο, από τον αριθμό πρωτοκόλλου
εισερχομένων του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΤΕΙ Κρήτης (σφραγίδες ταχυδρομείου ή εταιρειών
ταχυμεταφοράς δε λαμβάνονται υπ’ όψη).
Οι προτάσεις που θα παραληφθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η υποβολή
πρότασης από τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης πρόσκλησης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης της Επιτροπής εντός πέντε (5) ημερών από την
δημοσίευση της στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης. Επίσης διαθέτουν το δικαίωμα της πρόσβασης στα ατομικά φύλλα
αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν
2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α’ 45/9.3.1993) (υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/41631/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του
το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων).
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί για δέκα πέντε (15) ημέρες στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης (www.teicrete.gr)
και στην αντίστοιχη του ΕΛΚΕ (www.elke.teicrete.gr).
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ζαχαρένια Ανδρουλάκη
Τηλ. 2810 379501
email: zandroul@staff.teicrete.gr
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα αναφερόμενα, επιλέγεται εκείνη
που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη
βάση της συμβατικής ελευθερίας.

2.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παρακάτω οριζόμενη ημερομηνία και
ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης ουδεμία
ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων των προτάσεων που θα αποσταλούν.

3.

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

4.

Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα
του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση
υποβολής τίτλου σπουδών

για την πιστοποίηση συνεκτιμώμενου προσόντος ο οποίος έχει χορηγηθεί από

ιδρύματα του εξωτερικού και δε συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η πρόταση
του ενδιαφερόμενου δεν απορρίπτεται αλλά δεν βαθμολογείται το συγκεκριμένο συνεκτιμώμενο προσόν.
5.

Η γνώση της ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται βάσει των προβλεπόμενων του σχετικού
παραρτήματος του ΑΣΕΠ.

6.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα
αποδοχής

πρότασης

και

όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη

πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
7.

Υποβληθείσα

πρόταση

η

οποία

δεν

πληροί

τα

απαιτούμενα

προσόντα

της πρόσκλησης δεν

βαθμολογείται και απορρίπτεται.
8.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων τελείται δια της ανάρτησης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα
του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης για την αποδοχή των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης των Προτάσεων και τη σύναψη της σύμβασης. Δυνατότητα ενστάσεων
συντρέχει εντός προθεσμίας 5 ημερών από την ανάρτηση της ως άνω απόφασης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης.

9.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης

μπορεί να πραγματοποιηθεί

αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
10. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στα πλαίσια και τις δυνατότητες του έργου, η παράταση της χρονικής
διάρκειας της σύμβασης ή/ και επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της. Στην

περίπτωση

αυτή το προϋπολογισθέν ποσό της νέας σύμβασης θα είναι ανάλογο του ποσού της προηγούμενης σε
σχέση με το διάστημα της παράτασης.
11. Στην περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος, αυτή δύναται να
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου.
12. Ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην
πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης
οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
13. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.
14. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το Άρθρο 1 π.δ.146/2007
«Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού
δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει»
παρ.1 του άρθρου 1 π.δ.
(ΦΕΚ115/9.6.2006/τ.Α’).

116/2006

σε θέσεις

φορέων

του

(ΦΕΚ185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της
«Τροποποίηση

του

άρθρου

28

του

π.δ.50/2001……»
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15. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς/τα επιλεχθέντα πρόσωπα είναι δημόσιος υπάλληλος/δημόσιοι υπάλληλοι
φέρει/φέρουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του ν. 3528/2007.
16. Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας.
17. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β’ 826), όπως ισχύει σήμερα,
και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ
Κρήτης.
Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα τις ώρες εργασίας
δημοσίων υπηρεσιών στην κα Κλαίρη Νικηφόρου, τηλ. 2810 379161, email:kleoniki21@staff.teicrete.gr.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης

Εμμανουήλ Τσικνάκης
Αναπλ. Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:
«Αρχιμήδης ΙΙΙ, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης - Υποέργο 37»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
Α/Α ΘΕΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ & ΚΙΝΗΤΟ)
E-MAIL:
ΑΦΜ/ΔΟΥ:
ΑΔΤ:
ΑΜΚΑ:

Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα πρόταση ως επίσημη υποψηφιότητά μου για τη συμμετοχή μου στο Υποέργο -37της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» σύμφωνα με την με αρ.
Πρωτ.2225/Φ.30.1/31.08.2015 πρόσκληση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Εκπαίδευσης

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

1. …………………………………………………….
2. …………………………………………………….
3. …………………………………………………….
4. …………………………………………………….
Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς και
αληθείς.
Ημερομηνία ……-…..-……….
O/H AIT……………

