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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΚΕΑ) 
Ταχυδροµική Δ/νση: 3ο χιλ. Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών 
Εσταυρωµένος, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71500, Τ.Θ. 1285
Πληροφορίες: Αναστασοπούλου Κάλλια
Τηλέφωνο: 2813-404457
Ηλεκτρονική Δ/νση (e-mail): elkea@hc-crete.gr 

          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (1) θέσης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «PANACEA - Protection and privAcy of hospital and 
health iNfrastructures with smArt Cyber sEcurity and cyber threat toolkit for dAta and 
people»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) της 7ης ΥΠΕ 
Κρήτης έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/4-4-2005) και του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων 
υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α΄/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν

2. Τη µε αρ. ΔΥ5γ/Γ.Π.οικ. 75762/18-7-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση 
Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ) στις Διοικήσεις 
Υγειονοµικής Περιφέρειας (Δ.ΥΠΕ )» (ΦΕΚ 1037/Β΄/21-7-2005)

3. Τη µε αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 66155/18-9-19 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 761/19-9-
2019/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) που αφορά στο διορισµό της κας Μπορµπουδάκη Ελένης, ως 
Διοικήτριας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και το ΦΕΚ 840/τ.ΥΟΔΔ/11-10-2019 που αφορά στη 
διόρθωση σφάλµατος επί της υπ' αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.66155/18-9-2019 απόφασης του 
Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 761/τ.ΥΟΔΔ/19-9-2019)
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4. Τη µε αριθ. 899/27-9-2019 (ΑΔΑ Ω49Λ469Η2Ι-9ΣΖ) πράξη Διοικήτριας 7ης ΥΠΕ 
Κρήτης, σύµφωνα µε την οποία ορίζονται τα νέα µέλη της Επιτροπής ΕΛΚΕΑ της 
7ης ΥΠΕ Κρήτης

5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15

6. Τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα 
και Πολιτιστικά Θέματα»

7. Το ΠΔ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία»

8. Τις διατάξεις του Ν.4071/2014 (ΦΕΚ85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»

9. Τη µε αρ. 3 Απόφαση της 2ης Συνεδρίασης στις 11-01-2019 της Επιτροπής 
Λογαριασµού ΕΛΚΕΑ 7ης ΥΠΕ Κρήτης, µε την οποία εγκρίνει την οικονοµική 
διαχείριση του ευρωπαϊκού έργου Horizon 2020 µε τίτλο: «PANACEA-Protection and 
privAcy of hospital and health iNfrastructures with smArt Cyber sEcurity and cyber threat 
toolkit for dAta and people» 

10. Τη µε αρ. 826293 (GA) Σύµβαση Επιχορήγησης της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης για τις ανάγκες 
υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου Horizon 2020 µε τίτλο: «PANACEA-Protection and 
privAcy of hospital and health iNfrastructures with smArt Cyber sEcurity and cyber threat 
toolkit for dAta and people»

11. Τη µε αρ. πρωτ. 13697/01-04-21 εισήγηση της Επιστηµονικά Υπεύθυνης του 
ευρωπαϊκού έργου  Panacea, κας Μαγκαναράκη Αιµιλίας, Προϊσταµένης Διεύθυνσης 
Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης Πολιτικών Υπηρεσιών Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, 
για προκήρυξη µιας (1) θέσης Επιστήµονα Πληροφορικής, στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού έργου Horizon 2020 µε τίτλο: «PANACEA-Protection and privAcy of hospital 
and health iNfrastructures with smArt Cyber sEcurity and cyber threat toolkit for dAta and 
people»

12. Τη µε αρ. 23 Απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Λογαριασµού ΕΛΚΕΑ 7ης 
ΥΠΕ Κρήτης, στις 05/04/2021, αναφορικά µε την έγκριση σκοπιµότητας προκήρυξης 
µιας (1) θέσης Επιστήµονα Πληροφορικής, στο πλαίσιο του έργου ευρωπαϊκού έργου 
Horizon 2020 µε τίτλο: «PANACEA-Protection and privAcy of hospital and health 
iNfrastructures with smArt Cyber sEcurity and cyber threat toolkit for dAta and people» (ΑΔΑ: 
Ψ2ΤΓ469Η2Ι-6Ξ2)

13. Τη µε αρ. 23 απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Λογαριασµού ΕΛΚΕΑ 7ης 
ΥΠΕ Κρήτης, στις 05-04-2021, σχετικά µε τη συγκρότηση της «Επιτροπής 
Αξιολόγησης των Αιτήσεων» (ΑΔΑ: Ψ2ΤΓ469Η2Ι-6Ξ2) 

14. Τη µε αρ. 26/06-04-21 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΠ2Υ469Η2Ι-ΟΛΦ)

απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς 
σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για μία (1) θέση Επιστήμονα Πληροφορικής στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Horizon 2020 µε τίτλο: «PANACEA-Protection and privAcy of 
hospital and health iNfrastructures with smArt Cyber sEcurity and cyber threat toolkit for dAta and 
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people» με κωδικό σύμβασης επιχορήγησης GA: 826293. 

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από πόρους του ευρωπαϊκού έργου PANACEA [κατηγορία 
“A. Direct Personnel Costs (A2)”], σύµφωνα µε τη µε αριθµό 826293 Σύµβαση Επιχορήγησης 
και σε βάρος του ΚΑΕ 0419 του Προϋπολογισµού του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων 
Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ) 7ης ΥΠΕ Κρήτης. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ) 7ης 
ΥΠΕ Κρήτης: 3o χλµ Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Μοιρών, Τ.Κ.:71500, Εσταυρωµένος, Ηράκλειο 
Κρήτης, τηλ. επικοινωνίας: 2813-404433 &57, Εmail: elkea@hc-crete.gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Διαδικασία σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου µε συλλογή αιτήσεων, προσωπικής 
συνέντευξης και αξιολόγησης των τυπικών προσόντων, έπειτα από τη δηµοσίευση σχετικής 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύµβαση µίσθωσης έργου µε κριτήριο την αξιολόγηση των τυπικών 
προσόντων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: H υλοποίηση παραδοτέων του έργου PANACEA, που αντιστοιχούν 
στα Πακέτα Εργασίας (WP) 7 και 8 στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν για την 7η 
ΥΠΕ Κρήτης, σύµφωνα µε: α) τη Σύµβαση Επιχορήγησης του έργου PANACEA µε κωδικό 
GA: 826293, β) τις υποδείξεις των επικεφαλής εταίρων (project/task leaders) και γ) την 
επίβλεψη της Επιστηµονικά Υπεύθυνης (ΕΥ) του έργου PANACEA για την 7η ΥΠΕ Κρήτης. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Ο/η υποψήφιος/α Επιστήμονας Πληροφορικής πρόκειται να αναλάβει την υλοποίηση 
παραδοτέων του έργου PANACEA που αντιστοιχούν στα Πακέτα Εργασίας (WP) 7 και 8, στο 
πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν για την 7η ΥΠΕ Κρήτης, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις των επικεφαλής εταίρων (project/task leaders) και γ) την επίβλεψη της 
Επιστηµονικά Υπεύθυνης (ΕΥ) του έργου PANACEA για την 7η ΥΠΕ Κρήτης. Πιο 
συγκεκριµένα πρόκειται να συµµετάσχει στα παρακάτω πακέτα εργασίας ως εξής (βλ. 
Πίνακα (1)):

Πίνακας 1: Αντικείµενο Εργασιών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΣΤO 
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WP) 7

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 
(TASK LEADER)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

WP7: Toolkit validation and 
demonstration

RINA-C 8 µήνες
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 7ΗΣ ΥΠΕ ΣΤO 
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WP) 7

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 
(TASK LEADER)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

WP8: Dissemination, 
communication and exploitation

TRUST-IT 8 µήνες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 Πτυχίο Πανεπιστηµίου, ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή 
ισότιµων της αλλοδαπής, Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών ή Μηχανικού 
Υπολογιστών

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ηµεδαπής, ή ισότιµος της αλλοδαπής, 
Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή πολύ 
σχετικού αντικειµένου.

 Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

 Πολύ καλή γνώση σε γλώσσες προγραµµατισµού και ειδικά:

 Προγραµµατισµός σε περιβάλλον Ajax,

 Γλώσσα προγραµµατισµού VB. NET και C#

 Γλώσσα προγραµµατισµού Javascript, Java

 Γλώσσα προγραµµατισµού PHP

 Γνώσεις γλώσσας HTML

 Γνώσεις προγραµµατισµού για κινητές συσκευές (mobile phones) µέσω Visual 
Studio

 Γνώση λειτουργικών συστηµάτων Windows OS, Linux OS

 Γνώση διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων Microsoft SQL SERVER, My SQL

 Εµπειρία στη δηµιουργία web εφαρµογών, µε διαχείριση βάσεων δεδοµένων

 Καλή γνώση του ISO27001. Κατά προτίµηση συγκεκριµένη εµπειρία στην εφαρµογή 
ISMS

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

 Επαγγελµατική εµπειρία σε χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά έργα ICT (Information 
and Communication Technologies) και στον τοµέα Ασφάλειας Υπολογιστών και 
Δικτύων (Computer and Network Security)

 Εµπειρία στο χειρισµό υποθέσεων που άπτονται της προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων και την επίλυση αιτηµάτων

 Περαιτέρω προσόντα ή πιστοποιήσεις (όπως CISM, CISSP, GISP) 

 Εµπειρία στην ανάπτυξη εφαρµογών ιατρικού περιεχοµένου 
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ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η συνολική αμοιβή της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€, 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των νόµιµων κρατήσεων και εισφορών, µε χρονική διάρκεια 
από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως 31/12/2021. 

Σημειώνεται ότι:

Α) το τελικό ύψος της αµοιβής τελεί υπό τους περιορισµούς του χρηµατοδότη και της 
κείµενης νοµοθεσίας

Β) η επέκταση του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης είναι δυνατή, εφόσον αυτή είναι 
συµβατή και συνακόλουθη µε τα παραδοτέα της αρχικής σύµβασης, χωρίς επέκταση του 
οικονοµικού αντικειµένου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων/προτάσεων θα γίνει από τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 
Ψ2ΤΓ469Η2Ι-6Ξ2), η οποία εισηγείται τους προτεινόµενους για την ανάθεση Έργου. Στην 
πρώτη φάση, η αρµόδια Επιτροπή θα προβεί στον έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων και των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και θα καταρτίσει κατάλογο των υποψηφίων που θα 
πληρούν τους όρους συµµετοχής στην πρόσκληση. Στη δεύτερη φάση, η αρµόδια Επιτροπή, 
θα διενεργήσει συνέντευξη µε όσους από τους υποψηφίους συγκεντρώνουν τα τυπικά 
προσόντα, ώστε να επιλεγούν για την πλήρωση της θέσης. Η συνέντευξη θα έχει ως στόχο 
τη διερεύνηση των προσωπικών χαρακτηριστικών τους και της βούλησής τους να 
συνεισφέρουν στην υλοποίηση του εν λόγω Έργου. 

Βαθμολογία αντιστοιχούσα σε προσόντα-κριτήρια

Η προσµέτρηση µονάδων βαθµολόγησης πραγµατοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων 
των βασικών κριτηρίων και ευρίσκονται σε αντικειµενική συνάφεια µε τις απαιτήσεις του 
έργου. Η αξιολόγηση και η βαθµολόγηση των προσόντων θα γίνει µε βάση τα κριτήρια του 
πίνακα (2):

Πίνακα2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Πτυχίο Πανεπιστηµίου, ή Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή 
ισότιµων της αλλοδαπής, Πληροφορικής ή 
Επιστήµης Υπολογιστών ή Μηχανικού 
Υπολογιστών ή πολύ σχετικού αντικειµένου.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της 
ηµεδαπής, ή ισότιµος της αλλοδαπής, 
Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών ή 
Μηχανικού Υπολογιστών ή πολύ σχετικού 

ΝΑΙ/ΟΧΙ
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αντικειµένου

3. Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ/ΟΧΙ

4.  Πολύ καλή γνώση  σε γλώσσες 
προγραµµατισµού και ειδικά:

Προγραµµατισµός σε περιβάλλον Ajax,

Γλώσσα προγραµµατισµού VB. NET και C#

Γλώσσα προγραµµατισµού Javascript, Java

Γλώσσα προγραµµατισµού PHP

Γνώσεις γλώσσας HTML

Γνώσεις προγραµµατισµού για κινητές 
συσκευές (mobile phones) µέσω Visual Studio

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

5. Γνώση λειτουργικών συστηµάτων Windows 
OS, Linux OS

ΝΑΙ/ΟΧΙ

6. Γνώση διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 
δεδοµένων Microsoft SQL SERVER, My SQL

ΝΑΙ/ΟΧΙ

7. Εµπειρία στη δηµιουργία web εφαρµογών, 
µε διαχείριση βάσεων δεδοµένων

ΝΑΙ/ΟΧΙ

1 µονάδα ανά πλήρη µήνα 
απασχόλησης (35 ΜΑΧ)

8. Καλή γνώση του ISO27001. Κατά προτίµηση 
συγκεκριµένη εµπειρία στην εφαρµογή ISMS

1 µονάδα ανά πλήρη µήνα 
απασχόλησης (35 ΜΑΧ)

9. Επαγγελµατική εµπειρία σε χρηµατοδοτούµενα 
ερευνητικά έργα ICT (Information and 
Communication Technologies) και στον τοµέα 
Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων 
(Computer and Network Security)

1 µονάδα ανά πλήρη µήνα 
απασχόλησης (35 ΜΑΧ)

10. Εµπειρία στο χειρισµό υποθέσεων που 
άπτονται της προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων και την επίλυση αιτηµάτων

1 µονάδα ανά πλήρη µήνα 
απασχόλησης (25 ΜΑΧ)

11. Περαιτέρω προσόντα ή πιστοποιήσεις (όπως 
CISM, CISSP, GISP) 

1 µονάδα ανά πιστοποίηση 
(10 ΜΑΧ)

12. Εµπειρία στην ανάπτυξη εφαρµογών ιατρικού 
περιεχοµένου

1 µονάδα ανά πλήρη µήνα 
απασχόλησης (25 ΜΑΧ)

ΑΔΑ: ΩΤΛΘ469Η2Ι-43Π



7

13. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 85 ΜΑΧ

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαραίτητα αιτούµενα προσόντα αποκλείονται.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τουλάχιστον τα αιτούµενα απαραίτητα προσόντα, θα κληθούν 
σε συνέντευξη, η οποία θα πραγµατοποιηθεί κατόπιν ειδοποίησης από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης στα Γραφεία του ΕΛΚΕΑ της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η 
συνάφεια αυτής µε το εν λόγω αντικείµενο και θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην 
προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου (η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και οµαδικής 
εργασίας, η οργανωτική ικανότητα, η  πρωτοβουλία,  η ανάληψη ευθυνών και η 
αποτελεσµατικότητα), αλλά και στις δεξιότητες στην επίλυση προβληµάτων (problem-
solving and analytical skills).

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: στην έδρα της 7ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης ή/και 
στις Δ/νσεις Πληροφορικής του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου 
(ΠΑΓΝΗ) και ΓΝ Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο» αντίστοιχα, υπό τις οδηγίες και την 
επίβλεψη της Επιστηµονικά Υπευθύνου (ΕΥ) του έργου. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η πληρωµή του Αναδόχου πραγµατοποιείται, ανάλογα µε την 
πρόοδο εκτέλεσης του έργου, την παράδοση των παραδοτέων και σύµφωνα µε τη Σύµβαση 
Επιχορήγησης και την τροποποίηση αυτής (GA: 826293), τις υποδείξεις των επικεφαλής 
εταίρων (project/task leaders) και γ) την επίβλεψη της Επιστηµονικά Υπεύθυνης (ΕΥ) του 
έργου PANACEA για την 7η ΥΠΕ Κρήτης 

Για την πληρωμή του απαιτείται:

Α) Το παραδοτέο έργου από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις υποδείξεις 

Β) Η έκθεση πεπραγµένων του Αναδόχου ανά παραδοτέο

Γ) Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου του Επιστηµονικά Υπεύθυνου ότι ορθά αυτό 
διεξάγεται, υπό τους όρους της Σύµβασης Επιχορήγησης (GA: 826293), συνοδευόµενη από 
την αντίστοιχη εντολή πληρωµής 

Δ) Τα παραστατικά του Αναδόχου για το παραγόµενο έργο

Τυχόν δαπάνες µετακινήσεων που προκύψουν µετά από εντολή του Ε/Υ για την εκτέλεση 
της παρούσας σύµβασης και στο πλαίσιο αναγκών του έργου PANACEA, βαραίνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται µέχρι και τη Πέμπτη, 06 Μαΐου 2021 να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: elkea@hc-crete.gr  σκαναρισµένη την πρότασή τους µαζί µε τα 
δικαιολογητικά µε την ένδειξη: «υποβολή πρότασης για τη θέση επιστήμονα πληροφορικής 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PANACEA». Σε περίπτωση που το επισυναπτόµενο 

mailto:elkea@hc-crete.gr
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αρχείο είναι άνω των 8ΜΒ, µπορεί η αποστολή αρχείων να γίνει µέσω συνδέσµου (link) που 
θα παραπέµπει  σε µέσα, όπως το WeTransfer, Google Drive ή άλλο µέσο (drive) που θα 
επισυναφθεί στο email. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ:

• ΑΙΤΗΣΗ για τη συµµετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε 
το υπόδειγµα του Παραρτήµατος, συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη.

• ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του/της ενδιαφεροµένου/ης µε συνεχόµενη 
αρίθµηση των σελίδων.

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που αποδεικνύουν τα προσόντα/κριτήρια των υποψηφίων (π.χ. 
τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ.). Τα παραπάνω θα πρέπει να είναι 
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων, σύµφωνα µε τη διάταξη 
του άρθρου 1 του Ν. 4250/14. Η Υπηρεσία δύναται να προβεί σε δειγµατοληπτικό 
έλεγχο των δικαιολογητικών, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 
4250/14. 

Συγκεκριμένα, θα γίνουν αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα:

α) των πρωτότυπων εγγράφων που εκδίδονται από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
Δηµοσίου τοµέα ή των ακριβών αντιγράφων τους

β) ιδιωτικών εγγράφων και

γ) εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές.

Τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, πλην της αγγλικής (εκτός εάν περιέχεται 
σε αυτά ειδική τεχνική ορολογία) υποβάλλονται µαζί µε την επίσηµη µετάφρασή τους, 
επικυρωµένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο (διευκρινιστικά αναφέρεται ότι 
αρκεί µια ευανάγνωστη φωτοτυπία της µετάφρασης µε τη σφραγίδα της επικύρωσης).

Στοιχεία επικοινωνίας:  κ. Μανουράς Ανδρέας, (τηλ: 2813-404433), κα Αναστασοπούλου 
Καλλιόπη (τηλ: 2813-404457), Ε-mail: elkea@hc-crete.gr  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Η ορθή συµπλήρωση της αίτησης και η µη παράλειψη όλων των στοιχείων που 
απαιτούνται είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου/της υποψηφίας.

2. Η µη εµπρόθεσµη υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας ή µη υποβολή του συνόλου των 
προβλεπόµενων από την παρούσα δικαιολογητικών, αποκλείει τον υποψήφιο/την υποψήφια 
από την διαδικασία.

3. Υποψήφιος/υποψήφια, ο οποίος/η οποία δεν πληροί το προσόν/προσόντα για τη θέση, για 
την οποία υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος, αποκλείεται από τη διαδικασία.

4. Η υποβολή πρότασης από τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται ανεπιφύλακτα αποδοχή 
των όρων της παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

mailto:elkea@hc-crete.gr
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Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της 7ης ΥΠΕ Κρήτης (www.hc-
crete.gr) στο πεδίο «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ»        «ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» και θα δηµοσιευθεί σε 
εφηµερίδα του τοπικού τύπου.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΕΛΚΕΑ 7Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΔΙΟΙKΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 7ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

http://www.hc-crete.gr/
http://www.hc-crete.gr/
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PANACEA ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο/Η κάτωθι απογεγραµµένος/η µε τα στοιχεία:
Επώνυµο: ...................................................................................................................................................

Όνοµα:........................................................................................................................................................

Όνοµα πατρός:.........................................................................................................................................
Αριθµός τηλεφώνου οικίας ή κινητού: ..............................................................................................
 Ε-mail :......................................................................................................................................................

Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης:.......................................................................................................

∆ιεύθυνση αλληλογραφίας:..................................................................................................................

Υπηκοότητα: ............................................................................................................................................

Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες): Απαλλαγή 

Εκπληρωµένη..........
..

από:....../...../ .......
έως:.

Οικογενειακή κατάσταση:  Άγαµος
Έγγαµος

Υποβάλω την αίτησή µου προς σύναψη Σύµβασης Μίσθωσης Έργου για μία (1) θέση 
Επιστήμονα Πληροφορικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Horizon 2020 µε τίτλο: 
«PANACEA-Protection and privAcy of hospital and health iNfrastructures with smArt Cyber sEcurity and 
cyber threat toolkit for dAta and people» με κωδικό σύμβασης επιχορήγησης GA: 826293. 

Καταθέτω τα δικαιολογητικά µου µε την κάτωθι αριθµητική σειρά:
1) ____________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________________
4) ____________________________________________________________________________________
5) ____________________________________________________________________________________

Με ατοµική µου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι:
Α) αποδέχοµαι τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης 
σύναψης µίσθωσης έργου.
Β) δύναµαι να εκτελέσω το αιτούµενο έργο στο χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση 
Γ) για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της συµφωνηθείσας αµοιβής δε συντρέχει 
κανένα κώλυµα στο πρόσωπό µου και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση κάθε 
κωλύµατος για το σκοπό αυτό, εφόσον η παρούσα αίτησή µου γίνει δεκτή προς συµβασιοποίηση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΔΑ: ΩΤΛΘ469Η2Ι-43Π
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