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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος και το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
χρηματοδοτούν το πρόγραμμα «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΥΔΑΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ» με φορέα υλοποίησης την ΔΕΥΑ-Ηρακλείου και το Πολυτεχνείο
Κρήτης ως συμμετέχων φορέα.
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία όλων εκείνων των υποδομών που θα οδηγήσουν στην
αξιοποίηση περίπου 1.000.000 με 1.500.000 κυβικών μέτρων τριτοβάθμια επεξεργασμένων υγρών
αποβλήτων (θα προσδιοριστεί από την τελική μελέτη και τη ζήτηση) από την ΕΕΛ της ΔΕΥΑΗ την
καλοκαιρινή περίοδο στην άρδευση της περιοχής Φοινικιάς και τη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος
διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου.
Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος γίνεται η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις
παρακάτω 14 θέσεις απασχόλησης επιστημόνων με σύμβαση έργου:
Θέση Νο.1 Απασχόλησης Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού με σύμβαση έργου
Περίοδος 6 μήνες Ποσό 6.200 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού καθώς και
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αντίστοιχης ειδικότητας (ή να είναι εγγεγραμμένος σε μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας). Θα ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη σπουδές ή εμπειρία σε
διαχείριση υδατικών πόρων, δειγματοληψίες πεδίου, και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων.
Παραδοτέα – Παρακολούθηση εγκατάστασης δικτύου, ανάλυση πιθανόν σημείων αστοχίας του συστήματος
και τρόπους αντιμετώπισης στο πλαίσιο της Δράσης ΠΕ3.4 «Επίβλεψη της διαδικασίας κατασκευής και
παραλαβής του έργου»
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Θέση Νο.2 Απασχόλησης Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού με σύμβαση έργου
Περίοδος 6.5 μήνες
Ποσό 8.000 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού καθώς και
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αντίστοιχης ειδικότητας (ή να είναι εγγεγραμμένος σε μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας). Θα ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη σπουδές ή εμπειρία στην
ρύθμιση και βελτιστοποίηση διεργασιών.
Παραδοτέα – Καταγραφή της λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου που σχετίζονται τόσο με τη ροή όσο και
τον έλεγχο της ποιότητας του νερού προς άρδευση στο πλαίσιο της Δράσης 3 του ΠΕ5 «Λειτουργία, Ρύθμιση
και Βελτιστοποίηση του Συστήματος».
Θέση Νο.3 Απασχόλησης Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 7.000 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού καθώς και
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αντίστοιχης ειδικότητας (ή να είναι εγγεγραμμένος σε μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας). Θα ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη σπουδές ή εμπειρία στην
μοντελοποίηση διεργασιών (ισοζύγια μάζας).
Παραδοτέα – Καταγραφή ροών και έλεγχος των συστημάτων καταγραφής κατανάλωσης και ανάπτυξη
τρόπου κοστολόγησης στο πλαίσιο της Δράσης 4 του ΠΕ5 «Λειτουργία, Ρύθμιση και Βελτιστοποίηση του
Συστήματος»
Θέση Νο.4 Απασχόλησης Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπόνου με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 6.000 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει πτυχίο Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπόνου με εμπειρία στην
επαναχρησιμοποίηση νερού, φυσιολογία φυτών και ποιοτικό έλεγχο αγροτικών προϊόντων.
Παραδοτέα – Συγγραφή ενημερωτικών φυλλαδίων για την επαναχρησιμοποίηση, δημιουργία ενημερωτικών
παρουσιάσεων για την πορεία του έργου και καταγραφή επιπτώσεων χρήσης του επαναχρησιμοποιημένου
νερού στο πλαίσιο των Δράσεων ΠΕ6.2 και 6.3 «Δράσεις δημοσιότητας σε Νομαρχιακό, Περιφερειακό,
Εθνικό και Διεθνές επίπεδο»
Θέση Νο.5 Απασχόλησης Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Γεωπόνου με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 8.000 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Γεωπόνου καθώς και
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αντίστοιχης ειδικότητας (ή να είναι εγγεγραμμένος σε μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας). Θα ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη σπουδές ή εμπειρία στην
επαναχρησιμοποίηση νερού, φυσιολογία φυτών και ποιοτικό έλεγχο αγροτικών προϊόντων.
Παραδοτέα – Αναλύσεις της ποιότητας του νερού προς άρδευση ως προς τους μικροβιολογική μόλυνση,
μικροβιολογικές αναλύσεις σε υδάτινα δείγματα και σε φυτικούς ιστούς στο πλαίσιο των Δράσεων του ΠΕ4
«Σχεδιασμός Δράσεων Παρακολούθησης των Επιπτώσεων και Δημιουργίας Σχετικών Μηχανισμών
Ελέγχου».
Θέση Νο.6 Απασχόλησης Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού ή Χημικού με σύμβαση
έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 7.000 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού ή Χημικού
καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αντίστοιχης ειδικότητας (ή να είναι εγγεγραμμένος σε
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας). Θα ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη σπουδές ή
εμπειρία στην επαναχρησιμοποίηση νερού, φυσιολογία φυτών και ποιοτικό έλεγχο αγροτικών προϊόντων.
Παραδοτέα – Αναλύσεις της ποιότητας του νερού προς άρδευση ως προς την χημική ρύπανση, ενόργανες
χημικές αναλύσεις σε υδάτινα δείγματα και σε φυτικούς ιστούς στο πλαίσιο των Δράσεων του ΠΕ4
«Σχεδιασμός Δράσεων Παρακολούθησης των Επιπτώσεων και Δημιουργίας Σχετικών Μηχανισμών
Ελέγχου»
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Θέση Νο.7 Απασχόλησης Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπόνου με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 8.000 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει πτυχίο Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπόνου καθώς και Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης αντίστοιχης ειδικότητας (ή να είναι εγγεγραμμένος σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας). Θα ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη σπουδές ή εμπειρία στην
επαναχρησιμοποίηση νερού και στον ποιοτικό έλεγχο αγροτικών προϊόντων (τροφίμων).
Παραδοτέα – Αποκωδικοποίηση και αξιολόγηση των ερωτηματολογίων και λοιπές δράσεις ενημέρωσης των
καλλιεργητών για συστήματα άρδευσης στο πλαίσιο των Δράσεων του ΠΕ1 «Δράσεις Ενημέρωσης των
Καλλιεργητών και Προώθησης της Ιδέας Αξιοποίησης των Εκροών στην Αρδευση».
Θέση Νο.8 Απασχόλησης Πτυχιούχου Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωπόνου με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 8.000 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει πτυχίο Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωπόνου και να έχει εμπειρία σε
θέματα αγροτικής οικονομίας και τιμολόγησης.
Παραδοτέα – Ενημέρωση καλλιεργητών, Εφαρμογή δράσεων ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού,
καταγραφή πληροφοριών που θα είναι σημαντικές και στο σχεδιασμό του συστήματος όπως καλλιεργητικές
ιδιαιτερότητες, μικτά συστήματα άρδευσης και ύδρευσης και τιμολόγησης του επαναχρησιμοποιημένου νερού,
στο πλαίσιο των Δράσεων του ΠΕ1 «Δράσεις Ενημέρωσης των Καλλιεργητών και Προώθησης της Ιδέας
Αξιοποίησης των Εκροών στην Άρδευση».
Θέση Νο.9 Απασχόλησης Χημικού Μηχανικού με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 18.000 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού και να είναι κάτοχος Διδακτορικού
Διπλώματος με αποδεδειγμένη εμπειρία στην επεξεργασία αστικών λυμάτων και στην επαναχρησιμοποίηση
τους για άρδευση. Επιπλέον επιθυμητά προσόντα θεωρούνται: α) η εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα
συναφούς αντικειμένου, β) η συμμετοχή με εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια, γ) η δημοσίευση εργασιών σε
διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, καθώς και δ) προηγούμενη εμπειρία σε συναφή αντικείμενα.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, κατοχή διπλώματος αυτοκινήτου και καλή γνώση Αγγλικών
θεωρούνται ως υποχρεωτικά προσόντα για τη θέση αυτή.
Παραδοτέα – Συμμετοχή στην επίβλεψη των εργασιών κατασκευής του συστήματος τριτοβάθμιας
επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, Έλεγχος της ποιότητας των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων,
Συλλογή δειγμάτων εδάφους, καρπών και φυτικών ιστών από τις καλλιέργειες που θα παρακολουθηθούν στα
πλαίσια του έργου. Συμμετοχή στην πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης των
αποτελεσμάτων του έργου στο πλαίσιο των Δράσεων του ΠΕ4 «Σχεδιασμός Δράσεων Παρακολούθησης των
Επιπτώσεων και Δημιουργίας Σχετικών Μηχανισμών Ελέγχου»
Στο πλαίσιο του ΠΕ2 «Πραγματοποίηση Υδραυλικών Μελετών και των Μελετών που Αφορούν τα
Συστήματα Παρακολούθησης – Τηλεμετρίας» θα συγκροτηθεί μελετητική ομάδα έμπειρων μηχανικών
που θα απαρτίζεται από τις παρακάτω θέσεις:
Θέση Νο.10-1: Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ
Διάρκεια Σύμβασης: 6 μηνών
Ποσό Σύμβασης: 3.000 € Χ 6 = 18.000 € συν ΦΠΑ
Απαιτούμενα προσόντα:
Σπουδές: Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αντίστοιχης ειδικότητας
και Διδακτορικό Δίπλωμα. Μελετητικό πτυχίο υδραυλικών έργων (Κατηγορία 13) και τοπογραφικών έργων
(Κατηγορία 16)
Εμπειρία: Υπερ-εικοσαετή εμπειρία σε Τοπογραφικές – Υδραυλικές μελέτες, υδρολογικά μοντέλα με τη χρήση
GIS, χρήση της Τηλεπισκόπησης για χαρτογραφήσεις αναγκών ύδρευσης-άρδευσης, εμπειρία και
συντονισμός ομάδων για μετρήσεις υπαίθρου και γραφείου, υπολογισμός τοπογραφικών- υδραυλικών
παραμέτρων με GPS ακριβείας, βελτιστοποίηση υδραυλικών φορτίων, μελέτες αποχετευτικών δικτύων και
βιολογικών καθαρισμών.
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Αντικείμενο Σύμβασης Έργου: Ο γενικός συντονισμός στην εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης εφαρμογής
(ΠΕ2.1). Δημιουργία των απαραίτητων ψηφιακών υποβάθρων για τη στήριξη της μελέτης εφαρμογής στην
περιοχή ενδιαφέροντος (Δήμοι Ηρακλείου και Τεμένους). Σύνταξη της υδραυλικής μελέτης εφαρμογής που θα
αφορά τη συγκεκριμένη ποσότητα εκροών και τη διοχέτευση της στη συγκεκριμένη περιοχή. Βασικά στοιχεία
της μελέτης θα είναι η λειτουργία με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Σύνταξη των Φακέλων
Ασφάλειας και Υγείας – ΦΑΥ, και των απαραίτητων εγγράφων για τη τελική προκήρυξη των διαγωνισμών
εργολαβικής κατασκευής του έργου. Επίβλεψη και πορεία των αδειοδοτήσεων από τους εμπλεκόμενους
φορείς (Πολεοδομία-Δ/νση Δασών-Αρχαιολογία κλπ). Συμμετοχή στη μελέτη περιβαλλοντικών όρων.
Θέση Νο.10-2: Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ
Διάρκεια Σύμβασης: 5 μηνών
Ποσό Σύμβασης: 2.500 € Χ 5 = 12.500 € συν ΦΠΑ
Απαιτούμενα προσόντα:
Σπουδές: Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ με μελετητικό πτυχίο υδραυλικών έργων (Κατηγορία 13) και
τοπογραφικών έργων (Κατηγορία 16)
Εμπειρία: Τοπογραφικές μελέτες, υδρολογικά μοντέλα με τη χρήση GIS, Χρήση της Φωτογραμμετρίας –
Φωτοερμηνείας – Τηλεπισκόπησης για εξαγωγή χρήσεων – καλύψεων γης και αναγκών ύδρευσης, εμπειρία
σε μετρήσεις υπαίθρου και γραφείου, υπολογισμός τοπογραφικών παραμέτρων με GPS ακριβείας.
Αντικείμενο Σύμβασης Έργου: Συμμετοχή στην δημιουργία των τοπογραφικών υποβάθρων για την
υδραυλική μελέτης εφαρμογής (ΠΕ2.1). Δημιουργία των απαραίτητων ψηφιακών υποβάθρων για τη στήριξη
της μελέτης εφαρμογής στην περιοχή ενδιαφέροντος (Δήμοι Ηρακλείου και Τεμένους). Σύνταξη της
τοπογραφικής μελέτης που θα αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή.
Θέση Νο.10-3: Χημικός Μηχανικός ΑΕΙ
Διάρκεια Σύμβασης: 6 μηνών
Ποσό Σύμβασης: 3.000 € Χ 6 = 18.000 € συν ΦΠΑ
Απαιτούμενα προσόντα:
Σπουδές: Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αντίστοιχης ειδικότητας και
Διδακτορικό Δίπλωμα. Μελετητικό πτυχίο χημικοτεχνικών έργων (Κατηγορία 18) και περιβαλλοντικών
μελετών (Κατηγορία 27)
Εμπειρία: Χημικοτεχνικές – περιβαλλοντικές μελέτες, έλεγχος ποιότητας και διαχείριση περιβάλλοντος,
επεξεργασία και διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων, τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων, βελτιστοποίηση
συστημάτων ύδρευσης-άρδευσης, φυσικά συστήματα επαναχρησιμοποίησης.
Αντικείμενο Σύμβασης Έργου: Ο γενικός συντονισμός στην εκπόνηση της μελέτης τηλεμετρίας και
λειτουργικών συστημάτων του έργου (ΠΕ2.2). Χημικοτεχνική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της
τριτοβάθμιας επεξεργασίας Σύστημα παρασκευής-αποθηκευσης-τροφοδοσίας κροκιδωτικού, σύστημα
διήθησης με φίλτρα υφάσματος τύπου δίσκων για 400 M3/h δευτεροβάθμιας εκροής ΒΚ και σύστημα
απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Συμμετοχή στη μελέτη περιβαλλοντικών όρων.
Θέση Νο.10-4: Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ
Διάρκεια Σύμβασης: 5 μηνών
Ποσό Σύμβασης: 2.500 € Χ 5 = 12.500 € συν ΦΠΑ
Απαιτούμενα προσόντα:
Σπουδές: Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ και μελετητικό πτυχίο μηχανολογικών – ηλεκτρολογικών ηλεκτρονικών έργων (Κατηγορία 9) και μελέτες βιομηχανιών (Κατηγορία 15)
Εμπειρία: Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, έλεγχος ποιότητας, βελτιστοποίηση και βαθμονόμηση
ηλεκτρονικών συστημάτων, τηλεμετρία, συστήματα αυτομάτου ελέγχου.
Αντικείμενο Σύμβασης Έργου: Η εκπόνηση της μελέτης τηλεμετρίας (ΠΕ2.2). Η δημιουργία κέντρου
έλεγχου με τη δυνατότητα παρακολούθησης είτε διαδικτυακά είτε μέσα από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
(παραλαβή πληροφοριών στο κινητό). Δημιουργία , εγκατάσταση, και λειτουργία αισθητήρων επιφάνειας
υγρών, πίεσης, και θερμοκρασίας. Συστήματα SCADA, αυτοματισμοί αντλιών-δεξαμενών-γεωτρήσεων της
περιοχής μελέτης (Δήμοι Ηρακλείου – Τεμένους).
Θέση Νο.10-5: Χωροτάκτης - Πολεοδόμος Μηχανικός ΑΕΙ
Απαιτούμενα προσόντα:
Σπουδές: Πτυχίο Χωροτάκτη - Πολεοδόμου Μηχανικού ΑΕΙ και μελετητικό πτυχίο Χωροταξικών μελετών
(Κατηγορία 1) και περιβαλλοντικών μελετών (Κατηγορία 27).
Εμπειρία: Χωροταξικές μελέτες, περιβαλλοντικές μελέτες για έγκριση χωροθέτησης υδραυλικών έργων,
επεξεργασία και διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων.
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Αντικείμενο Σύμβασης Έργου: Εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων των σχετικών μελετών ώστε να
είναι δυνατή η προκήρυξη του έργου με βάση τη σχετική νομοθεσία (ΠΕ2.3). Η εκπόνηση της μελέτης
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Η συλλογή, ψηφιοποίηση και επεξεργασία των περιβαλλοντικών μεγεθών
που αφορούν τη περιοχής μελέτης (Δήμοι Ηρακλείου – Τεμένους): Χρήσεις γης, δασικές περιοχές, περιοχές
NATURA - SPA, οικοσυστήματα, αρχαιολογικοί χώροι, γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας κλπ. Η γενική
χωροθέτηση και διάταξη έργων έτσι ώστε η επέμβαση στο περιβάλλον να είναι ελάχιστη και να
εξασφαλίζεται η χωρο-χρονική βιωσιμότητα των υδραυλικών έργων.
Διάρκεια Σύμβασης: 5 μηνών
Ποσό Σύμβασης: 2.500 € Χ 5 = 12.500 € συν ΦΠΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Αποκλείονται του δικαιώματος να υποβάλουν αίτηση οι υποψήφιοι:
α) σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
β) που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή
αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
γ) που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου.
δ) που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και σχετικά με την πληρωμή φόρων και τελών.
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1) Αίτηση του υποψήφιου
2) Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν τα
προσόντα που αναγράφονται στο βιογραφικό τους
3) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν :
Α) το οικείο επαγγελματικό μητρώο/τεχνικό επιμελητήριο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
Β) ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους
αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα.
Γ) ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ότι δεν
βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή
αναγκαστικό συμβιβασμό ούτε έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάρισης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκημα που αφορά στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας δυνάμει απόφασης με
ισχύ δεδικασμένου και ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και σχετικά με την πληρωμή φόρων και τελών
Δ) ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται
από την Αναθέτουσα Αρχή
Ε) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στην ακύρωση του διαγωνισμού.
ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με
δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση την αίτηση και το βιογραφικό τους μέχρι την
Δευτέρα 23/8/2010 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στην διεύθυνση:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου, κτίριο Παλαιών Φυλακών
Υπόψη: Διοικητικού Τμήματος
κα Κουντουράκη Μαρία & κα Φραγκεδάκη Ντίνα
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Τηλ. επικοινωνίας: 28210 37041 - 37040
και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου την συγκεκριμένη θέση (Νο.) για την οποία
υποβάλουν την αίτηση τους.
2. Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε μέρα τις ώρες
εργασίας Δημοσίων Υπηρεσιών στα προαναφερόμενα τηλέφωνα επικοινωνίας ή στο κινητό 6944424598.
3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από τριμελή επιτροπή - μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης και θα
συνταχθεί πρακτικό αξιολόγησης για κάθε θέση. Εάν κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν
σε συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης.
7. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν εγγράφως για τα αποτελέσματα.
8.

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

9.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου
Κρήτης στη διεύθυνση www.tuc.gr και θα δημοσιευθεί περίληψη αυτής στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΑΘΗΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΟΤΣΗΣ
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