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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ηα πιαίζηα ηεο πξάμεο 01.72.22.01.02 «Μονάδα Γιαζθάλιζηρ Ποιόηηηαρ (ΜΟΓΙΠ) ηος Πολςηεσνείος
Κπήηηρ» πνπ πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Δκπαίδεςζη και Για Βίος
Μάθηζηρ», «Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 1: Αναβάθμιζη ηηρ ποιόηηηαρ ηηρ εκπαίδεςζηρ και πποώθηζη ηηρ
κοινυνικήρ ενζυμάηυζηρ ζηιρ 8 πεπιθέπειερ ύγκλιζηρ» ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ» με
ζςγσπημαηοδόηηζη από ηο Δςπυπαφκό Κοινυνικό Σαμείο, ζα απαζρνιεζνύλ κε ζύκβαζε αλάζεζεο
έξγνπ δύν (2) άηνκα κε ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα.
Σν έξγν αθνξά ζηελ αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο, δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο θαη ηεθκεξίσζεο
ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο πνπ ζα ζπλάδεη κε ην αληίζηνηρν Δζληθό ύζηεκα Αμηνιόγεζεο, Γηαζθάιηζεο ηεο
Πνηόηεηαο θαη Σεθκεξίσζεο ησλ Ιδξπκάησλ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο. Βαζηθόο ζθνπόο ηεο
αλάπηπμεο ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ζηήξημε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ απνζθνπνύλ ζηε ιεπηνκεξή
απνηίκεζε ηεο πξνόδνπ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο
ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο αμηνιόγεζεο θαηάιιεισλ ζπληειεζηώλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ
ηελ εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηνπ ηδξύκαηνο, ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο ινγνδνζίαο. To
ζύζηεκα αμηνιόγεζεο πνπ ζα αλαπηπρζεί, ζα ζηεξίδεηαη ζηε ζπλνιηθή θαη ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ
παξαγόλησλ εθείλσλ πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ παξερόκελε εθπαίδεπζε θαη ζα έρεη σο απώηεξν ζηόρν λα
αλαδείμεη ηξόπνπο βειηίσζή ηεο. Με ηνλ όξν «ζύζηεκα» δελ λνείηαη κόλν ε αλάπηπμε ελόο ζύγρξνλνπ
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ην ζύλνιν ησλ απαξαίηεησλ δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ ζα
ζεζπηζηνύλ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ θαη ηελ απνδνηηθή ηνπ ιεηηνπξγία.
ηόρνο ηεο ΜΟ.ΓΙ.Π. είλαη ε ζπιινγή θαη δηαηήξεζε ηέηνησλ ζηνηρείσλ, θαζώο θαη ε παξνρή κεζόδσλ θαη
εξγαιείσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθόηεξε απηνδηνίθεζε ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ησλ αθαδεκατθώλ ηνπ κνλάδσλ όζν θαη γηα ηε
βησζηκόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά ε θάζε αθαδεκατθή κνλάδα, ην
Ίδξπκα, ε Α.ΓΙ.Π., αιιά θαη ην ΤπΔΠΘ, ζα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη: (α) ζηελ αλάιπζε ηεο ηξέρνπζαο
θαηάζηαζεο ηεο Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο, (β) ζηε ζηνρνζεζία θαη ηηο δξάζεηο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο, θαη (γ)
ζηνλ έιεγρν επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ πνπ ηέζεθαλ.
ηα πλαίζια ηος ππογπάμμαηορ δημοζιεύεηαι η παπούζα ππόζκληζη ενδιαθέπονηορ για ηιρ εξήρ δύο
(2) θέζειρ απαζσόληζηρ πποζυπικού με ζύμβαζη έπγος.

Θέζη Νο1 : ύκβαζε έξγνπ. Πεξίνδνο 12 κήλεο – (Γηάξθεηα 01/08/2010-30/7/2011) κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο
κέρξη ηε ιήμε ηνπ έξγνπ. Πνζό: 28.320 επξώ ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ηνπ ΦΠΑ (23%).
Ο/Η ππνςήθηνο/α ζα πξέπεη λα θαηέρεη Πηπρίν Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ή Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ ή άιιν ηζνδύλακν πηπρίν αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, θαζώο θαη ζπλαθέο Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα
Δηδίθεπζεο από Διιεληθό Παλεπηζηήκην ή αλαγλσξηζκέλα πηπρία από αληίζηνηρα Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ
(ζηε πεξίπησζε απηή απαηηείηαη βεβαίσζε από ην ΓΟΑΣΑΠ - http://www.doatap.gr/).
Απαηηνύληαη επηπιένλ:
Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ ζε δηαζθάιηζε πνηόηεηαο θαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε
πξνγξακκάησλ & έξγσλ (Κ.Π.., ΔΠΑ, E.U. Grants).
Άξηζηε γλώζε Η/Τ.
Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο.
Θα ζπλεθηηκεζνύλ:
Δξγαζηαθή εκπεηξία ζηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε έξγσλ & πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε Αλώηαηα
Αθαδεκατθά Ιδξύκαηα ηνπ εζσηεξηθνύ ή/θαη ηνπ εμσηεξηθνύ.
Παξαδνηέα: 1) πκκεηνρή ζηε ζύληαμε κειέηεο αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο. 2) Μεληαίεο αλαθνξέο
επίβιεςεο, ζπληνληζκνύ θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ θαη ΟΜΔΑ. 3) Ιδξπκαηηθή
εζσηεξηθή έθζεζε & Ιδξπκαηηθή Έθζεζε αμηνιόγεζεο- Α΄ Φάζε. 4) Σήξεζε Αξρείνπ ΜΟ.ΓΙ.Π.
Θέζη Νο2: ύκβαζε έξγνπ. Πεξίνδνο 12 κήλεο – (Γηάξθεηα 15/08/2010-14/8/2011) κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο
κέρξη ηε ιήμε ηνπ έξγνπ. Πνζό: 24.000 επξώ ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ηνπ ΦΠΑ (23%).
Ο/Η ππνςήθηνο/α ζα πξέπεη λα θαηέρεη Γίπισκα Μεραληθνύ Η/Τ ή Πιεξνθνξηθήο ή άιιν ηζνδύλακν πηπρίν
ζηελ επηζηήκε θαη ηερλνινγία ησλ Τπνινγηζηώλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο από Διιεληθό Παλεπηζηήκην ή
αλαγλσξηζκέλν πηπρίν από αληίζηνηρν Παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνύ (γηα ην δεύηεξν απαηηείηαη βεβαίσζε από
ην ΓΟΑΣΑΠ - http://www.doatap.gr/).
Απαηηνύληαη επηπιένλ:
Γλώζε θαη εκπεηξία ζύγρξνλσλ εξγαιείσλ Internet programming (PHP, SQL, Java θηι.) θαζώο επίζεο θαη
γλώζεηο δηαρείξηζεο, παξακεηξνπνίεζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ Linux θαη Microsoft
Windows Server edition (2003,2008). Καιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο.
Παξαδνηέα: 1) Σερληθέο εθζέζεηο επίβιεςεο νξζήο εθηέιεζεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο
ηεο ΜΟΓΙΠ 2) Σερληθέο εθζέζεηο ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ΜΟΓΙΠ 3)
Αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπζηήκαηνο Αμηνιόγεζεο
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
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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. 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.
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.
Οη ππνςήθηνη ζα ελεκεξσζνύλ εγγξάθσο γηα ηα απνηειέζκαηα.
Αληηθαηάζηαζε ηεο αηηήζεσο ή δηόξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρόλ ειιεηπόλησλ δηθαηνινγεηηθώλ
επηηξέπεηαη κόλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
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.
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