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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος και το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
χρηματοδοτούν το πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» με φορέα υλοποίησης την ΔΕΔΙΣΑ.
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η βελτίωση της ανάκτησης (ποσοτικά και ποιοτικά) του οργανικού
κλάσματος (ως αρχική πηγή οργανικής ουσίας) των αστικών στερεών αποβλήτων που διαχειρίζεται η
Διαδημοτική Επιχείρηση για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στο Εργοστάσιο Μηχανικής
Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης στην περιοχή Ακρωτηρίου του Νομού Χανίων, ώστε να καταστεί πλέον
αποτελεσματική η αξιοποίηση του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού σε μια πλειάδα αγροτικών και
περιβαλλοντικών εφαρμογών.
Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος γίνεται η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις
παρακάτω 7 θέσεις απασχόλησης επιστημόνων με σύμβαση έργου για την εκπόνηση του έργου που
αντιστοιχεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης:
Θέση Νο.1 Απασχόλησης Μηχανικού Περιβάλλοντος με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 11980 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης αντίστοιχης ειδικότητας (ή να είναι εγγεγραμμένος σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
αντίστοιχης ειδικότητας). Θα ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη σπουδές ή εμπειρία στον έλεγχο ποιότητας και τη
διαχείριση περιβάλλοντος, εμπειρία σε περιβαλλοντικές μετρήσεις πεδίου και μελέτες αποκατάστασης
λατομείου.
Παραδοτέα – Θα ασχοληθεί με το σχεδιασμό αποκατάστασης λατομείου: μετρήσεις πεδίου και
περιβαλλοντική μελέτη επιπτώσεων αποκατάστασης. (Πακέτο Εργασίας 4.1)
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Θέση Νο.2 Απασχόλησης Μηχανικού Περιβάλλοντος με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 11980 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης αντίστοιχης ειδικότητας (ή να είναι εγγεγραμμένος σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
αντίστοιχης ειδικότητας). Θα ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη σπουδές ή εμπειρία στον έλεγχο ποιότητας και τη
διαχείριση περιβάλλοντος, εμπειρία σε περιβαλλοντικές μετρήσεις πεδίου και σχέδια διαχείρισης
αποκατάστασης λατομείου.
Παραδοτέα – Θα ασχοληθεί με το σχεδιασμό αποκατάστασης λατομείου: μετρήσεις πεδίου και δημιουργία
σχεδίων διαχείρισης. (Πακέτο Εργασίας 4.1)
Θέση Νο.3 Απασχόλησης Μηχανικού Περιβάλλοντος με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 11980 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος 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 περιβαλλοντική μηχανική
και εμπειρία σε περιβαλλοντικές μετρήσεις πεδίου και εργαστηριακές αναλύσεις.
Παραδοτέα – Θα πραγματοποιεί πειράματα για την εκτίμηση της χρήσης της κομπόστας σε κηπευτικά:
δειγματοληψίες, ανάλυση δεδομένων, μοντελοποίηση (Πακέτο Εργασίας 4.2)
Θέση Νο.4 Απασχόλησης Γεωπόνου με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 11980 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει πτυχίο 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 στον έλεγχο ποιότητας και τη διαχείριση
περιβάλλοντος, και εμπειρία σε περιβαλλοντικές μετρήσεις πεδίου και εργαστηριακές αναλύσεις.
Παραδοτέα – Θα πραγματοποιεί πειράματα για την εκτίμηση της χρήσης της κομπόστας σε πορτοκαλιές και
ελιές: δειγματοληψίες, ανάλυση δεδομένων, μοντελοποίηση (Πακέτο Εργασίας 4.2)
Θέση Νο.5 Απασχόλησης Γεωπόνου με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 10000 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει πτυχίο 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 στον έλεγχο ποιότητας και στη διαχείριση
περιβάλλοντος, και εμπειρία σε περιβαλλοντικές μετρήσεις πειραμάτων εργαστηρίου και εργαστηριακές
αναλύσεις.
Παραδοτέα – Θα πραγματοποιεί πειράματα κινητικότητας μετάλλων στο εργαστήριο, δειγματοληψίες,
ανάλυση δεδομένων, μοντελοποίηση. (Πακέτο Εργασίας 4.2)
Θέση Νο.6 Απασχόλησης Χημικού με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 11980 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει πτυχίο Χημείας 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 περιβαλλοντικές μετρήσεις και πειράματα
καθώς και γνώση χρήσης των οργάνων ICP-MS, φασματόμετρο, Capillary Electrophoresis και Microwave
Digestor.
Παραδοτέα – Θα πραγματοποιεί χημικές αναλύσεις θρεπτικών και βαρέων μετάλλων (Πακέτο Εργασίας 3.4)
Θέση Νο.7 Απασχόλησης Δημοσιότητας Προγράμματος και Πρωτόκολλο Αντισταθμιστικών Μέτρων
με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 11980 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει πτυχίο κοινωνικών ή πολιτικών επιστημών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης αντίστοιχης ειδικότητας και Διδακτορικό Δίπλωμα στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες και να
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έχει μακρόχρονη εμπειρία στη δημοσιότητα προγραμμάτων και δημιουργία πρωτοκόλλου συστήματος
αποδοχής οργανικών υπολειμμάτων και αντισταθμιστικών μέτρων.
Παραδοτέα – Θα πραγματοποιεί δράσεις δημοσιότητας του προγράμματος, συγγραφή εκθέσεων, ανάλυση
δεδομένων (Πακέτο Εργασίας 5.1-5.4 και Πακέτο Εργασίας 1.5)
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
Τηλ. επικοινωνίας: 28210 37041 - 37040
και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου την συγκεκριμένη θέση (Νο.) για την οποία
υποβάλουν την αίτηση τους.
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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 6948251695.
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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