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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ηα πιαίζηα ηεο πξάμεο 04.72.33.01.01 «Γομή Απαζσόληζηρ και ηαδιοδπομίαρ (ΓΑΣΑ) ηος
Πολςηεσνείος Κπήηηρ» πνπ ςλοποιείηαι μέζυ ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Δκπαίδεςζη και
Για Βίος Μάθηζηρ», Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ 4 «Αναβάθμιζη ηυν ςζηημάηυν Απσικήρ
Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ και Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ με ηην Αγοπά Δπγαζίαρ ζηιρ 8
Πεπιθέπειερ ύγκλιζηρ» με ζςγσπημαηοδόηηζη από ηο Δςπυπαφκό Κοινυνικό Σαμείο, ζα
απαζρνιεζνύλ κε ζύκβαζε αλάζεζεο έξγνπ δύν (2) άηνκα κε ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα.
Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ίδξπζε ηεο Γομήρ Απαζσόληζηρ και ηαδιοδπομίαρ (ΓΑΣΑ) ε
νπνία πεξηέρεη δξάζεηο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθό ζρεδηαζκό, ηελ εηζαγσγή θαη
εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ ζην ζύζηεκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ θνηηεηώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο
πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε απαζρόιεζε, λα βειηησζεί ε ζπλάθεηα ηεο παξερόκελεο αθαδεκατθήο γλώζεο θαη
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ αιιά θαη ησλ πξνζθάησο
πηπρηνύρσλ ηνπ Ιδξύκαηνο πξνο ηελ ζπλερώο εμειηζζόκελε αγνξά εξγαζίαο θαη λα πξνζαξκνζηνύλ νη
δεμηόηεηεο απηώλ ζε κία θαηλνηόκν αληίιεςε θαη ζε κία νηθνλνκία βαζηζκέλε ζηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο.
Ο ξόινο ηεο Πξάμεο ΓΑΣΑ είλαη λα ζπιιακβάλεη ην όξακα, λα αλαπηύζζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Πνιπηερλείνπ
Κξήηεο γηα ηε ζύλδεζή ηνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε κηαο βηώζηκεο θαη
ζπληνληζκέλεο πξνζέγγηζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο Πξάμεσλ ζηνλ ηνκέα απηό. Η
ζθνπηκόηεηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ επηπξνζζέησο εζηηάδεηαη ζηελ δεκηνπξγία θξίζηκεο κάδαο πςειά
θαηαξηηζκέλνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ, ην νπνίν είλαη ζε ζέζε λα ζπκβάιεη ζηελ αύμεζε ηεο
απαζρόιεζεο, ζηε δηθηύσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλάκεζα ζηα παλεπηζηήκηα θαη ηνπο παξαγσγηθνύο θαη
αλαπηπμηαθνύο θνξείο, ζηε δηεπθόιπλζε θαη ελζάξξπλζε όισλ ησλ κνξθώλ θαηλνηνκίαο, θαζώο θαη ηελ
αλάπηπμε θηλήηξσλ γηα δξάζεηο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο.
Ο θεληξηθόο ζηόρνο ηεο πξάμεο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο, κε νξγαλσκέλν ηξόπν, ηε δπλαηόηεηα λα
γλσξίζνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο κειινληηθήο ηνπο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη, παξάιιεια, λα
απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα δηεθδηθήζνπλ κε θαιύηεξνπο όξνπο ηε ζέζε
ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθό ζηίβν.

ηα πλαίζια ηος ππογπάμμαηορ γίνεηαι η παπούζα ππόζκληζη ενδιαθέπονηορ για ηιρ παπακάηυ 2
θέζειρ απαζσόληζηρ πποζυπικού με ζύμβαζη έπγος.
Θέζη Νο1: ύκβαζε έξγνπ. Πεπίοδορ 6 (έξι) μήνερ – (Γιάπκεια 07/2010-12/2010) κε
αλαλέσζεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ Έξγνπ. Πνζό 5.000 επξώ ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ηνπ ΦΠΑ (23%).

δπλαηόηεηα

Ο/Η ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα θαηέρεη Γίπισκα Μεραληθνύ Η/Τ & Πιεξνθνξηθήο ή άιινπ ηζνδύλακνπ πηπρίνπ
ζηελ επηζηήκε θαη ηερλνινγία ησλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο από Διιεληθό Παλεπηζηήκην ή
αλαγλσξηζκέλν πηπρίν από αληίζηνηρν Παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνύ (γηα ην δεύηεξν απαηηείηαη βεβαίσζε από
ην ΓΟΑΣΑΠ - http://www.doatap.gr/). Γλώζε ζύγρξνλσλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνύ (Java, C++ θ.ιπ.). Γλώζε ηεο
Αγγιηθήο γιώζζαο.
Παξαδνηέα: Αλάιπζε απαηηήζεσλ θαη ζρεδηαζκόο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο θαη
δηθηπαθνύ ηόπνπ ηεο Τπεξεζίαο «Γνκή Απαζρόιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο – ΓΑΣΑ» ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.
Θέζη Νο2: ύκβαζε έξγνπ. Πεπίοδορ 6 (έξι) μήνερ – Γιάπκεια (07/2010-12/2010) κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο
κέρξη ηε ιήμε ηνπ Έξγνπ. Πνζό 5.000 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (23%).
Ο/Η ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα θαηέρεη Γίπισκα Μεραληθνύ Πνιπηερλείνπ ή Πνιπηερληθήο ρνιήο ηεο Διιάδαο
ή αλαγλσξηζκέλνο Γίπισκα Μεραληθνύ από αληίζηνηρν Παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνύ (γηα ην δεύηεξν
απαηηείηαη βεβαίσζε από ην ΓΟΑΣΑΠ - http://www.doatap.gr/) θαη γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο.
Παπαδοηέα: (1) Πξνεηνηκαζία ζρεδίνπ δξάζεο ηεο Τπεξεζίαο «Γνκή Απαζρόιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο –
ΓΑΣΑ» ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, (2) Γηακόξθσζε Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ΓΑΣΑ.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ
Απνθιείνληαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα ππνβάινπλ αίηεζε νη ππνςήθηνη:
α) ζε βάξνο ησλ νπνίσλ ππάξρεη νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή
νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε ή λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο.
β) πνπ βξίζθνληαη ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, παύζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή
αλαγθαζηηθό ζπκβηβαζκό ή ελαληίνλ ησλ νπνίσλ έρεη θηλεζεί δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε,
εθθαζάξηζε αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ.
γ) πνπ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο,
βάζεη απόθαζεο κε ηζρύ δεδηθαζκέλνπ.
δ) πνπ δελ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή θόξσλ θαη ηειώλ.
ΛΟΙΠΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
1) Αίηεζε ηνπ ππνςήθηνπ
2) Βηνγξαθηθό εκείσκα ην νπνίν ζα ζπλνδεύεηαη από ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα πξνζόληα
πνπ αλαγξάθνληαη ζην βηνγξαθηθό ηνπο
3) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία νη ππνςήθηνη ζα δειώλνπλ :
Α) ην νηθείν επαγγεικαηηθό κεηξών/ηερληθό επηκειεηήξην, ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη.
Β) όηη έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ηνπο νπνίνπο
απνδέρνληαη όινπο αλεπηθύιαθηα.
Γ) όηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή
νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε ή λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, όηη δελ
βξίζθνληαη ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, παύζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλαγθαζηηθό

ζπκβηβαζκό νύηε έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζεο
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα πνπ
αθνξά ζηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο δπλάκεη απόθαζεο κε ηζρύ
δεδηθαζκέλνπ θαη όηη έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή θόξσλ θαη ηειώλ
Γ) όηη δελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειώζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ δεηνύληαη
από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
Δ) όηη παξαηηνύληαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο γηα ηπρόλ απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο, πνπ αθνξά ζηελ αλαβνιή ή ζηελ αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ.

ΟΡΟΙ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
1. Οη ελδηαθεξόκελνη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ ή λα απνζηείινπλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν αιιά κε
δηθή ηνπο απνθιεηζηηθά επζύλε γηα ηελ εκπξόζεζκε θαηάζεζε ηελ αίηεζε θαη ην βηνγξαθηθό ηνπο κέρξη ηελ
Γεςηέπα 28/6/2010 και ώπα 14:00 (ηέλορ πποθεζμίαρ) ζηελ δηεύζπλζε:
ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΡΔΤΝΧΝ
Πλαηεία Αγ. Σίηος, ηέπμα οδού Αγίος Μάπκος, κηίπιο Παλαιών Φςλακών
Τπότη: Γιοικηηικού Σμήμαηορ
κα Κοςνηοςπάκη Μαπία & κα Φπαγκεδάκη Νηίνα
Σηλ. επικοινυνίαρ: 28210 37041 - 37040
θαη ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ εμσηεξηθά ηνπ θαθέινπ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε (Νν.) γηα ηελ νπνία
ππνβάινπλ ηελ αίηεζε ηνπο.
2. Γηα εξσηήκαηα πνπ ελδερόκελα πξνθύςνπλ ζρεηηθά κε ην παξόλ ηεύρνο ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνπλ ηα εξσηήκαηα ηνπο θάζε κέξα ηηο ώξεο
εξγαζίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ ζηα πξναλαθεξόκελα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο.
3. Η αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεη από ηξηκειή επηηξνπή - κέιε ΓΔΠ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θαη ζα
ζπληαρζεί πξαθηηθό αμηνιόγεζεο γηα θάζε ζέζε. Δάλ θξηζεί απαξαίηεην, νη ππνςήθηνη κπνξεί λα θιεζνύλ ζε
ζπλέληεπμε από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο.
7. Οη ππνςήθηνη ζα ελεκεξσζνύλ εγγξάθσο γηα ηα απνηειέζκαηα.
8.

Αληηθαηάζηαζε ηεο αηηήζεσο ή δηόξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρόλ ειιεηπόλησλ δηθαηνινγεηηθώλ
επηηξέπεηαη κόλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.

9.

Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο
ζηε δηεύζπλζε www.tuc.gr θαη ζα δεκνζηεπζεί πεξίιεςε απηήο ζηνλ ηνπηθό εκεξήζην ηύπν.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΡΔΤΝΧΝ
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