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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος και το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
χρηματοδοτούν το πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ» με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας με έδρα στα Χανιά με έμφαση στη
διαχείριση φυσικών πόρων και συγκεκριμένα, την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, την αντιμετώπιση των
περιβαλλοντικών πιέσεων που δημιουργεί ο πρωτογενής τομέας, και την αξιοποίηση των αγροτικών
προϊόντων/παραπροϊόντων της Κρήτης με την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Επιπρόσθετα, αντικείμενο του προγράμματος είναι η πιλοτική επίδειξη καινοτόμων ευρημάτων των
συνεργαζόμενων ερευνητικών φορέων (Παν. Κρήτης, ΤΕΙ-Κρήτης, ΕΘΙΑΓΕ και ΜΑΙΧ) καθώς και η ενημέρωση
του ιδιωτικού τομέα για περιβαλλοντικά μέτρα και πρακτικές που απαιτούνται για μία βιώσιμη αγροτική
ανάπτυξη. Το Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης θα διαχειρίζεται καινοτόμες λύσεις/προϊόντα που αναπτύσσουν οι
ερευνητικοί φορείς της Κρήτης και θα δρα ως δίαυλος για την μεταφορά τεχνολογίας στον ιδιωτικό τομέα ή για
τον συντονισμό αναπτυξιακών προγραμμάτων στη διαχείριση των φυσικών πόρων της Κρήτης.
Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος γίνεται η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις
παρακάτω 23 θέσεις απασχόλησης επιστημόνων με σύμβαση έργου:
Θέση Νο.1 Απασχόλησης Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 9000 € (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
διαχείριση υδατικών πόρων, δειγματοληψίες πεδίου, και μαθηματικά μοντέλα λιμνών και ποταμών.
Παραδοτέα – Θα πραγματοποιεί δειγματοληψίες, ανάλυση δεδομένων και δημιουργία σχεδίων διαχείρισης στο
πλαίσιο των Δράσεων Α2.1 «Επίδειξη τεχνολογίας αποκατάστασης εδαφών & νερού άρδευσης από χρώμιο και
αρσενικό» και Α2.2 «Επίδειξη τεχνολογίας κυβερνο-διαχείρισης ρύπανσης & αποκατάστασης ρυπασμένων
αγροτικών περιοχών

Θέση Νο.2 Απασχόλησης Περιβαλλοντολόγου ή Μηχανικού Περιβάλλοντος με σύμβαση έργου
Περίοδος 5 μήνες
Ποσό 5500 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει πτυχίο Περιβαλλοντολόγου ή 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 σε χημικές
και βιοχημικές αναλύσεις σε έδαφος και φυτικούς ιστούς.
Παραδοτέα – Θα πραγματοποιεί τακτικές δειγματοληψίες, χημικές και βιοχημικές αναλύσεις εδάφους και
φυτικών ιστών στο πλαίσιο των Δράσεων Δ2.1 «Επίδειξη τεχνολογίας αποκατάστασης εδαφών & νερού
άρδευσης από χρώμιο και αρσενικό» και Δ2.2 «Επίδειξη τεχνολογίας κυβερνο-διαχείρισης ρύπανσης &
αποκατάστασης ρυπασμένων αγροτικών περιοχών»
Θέση Νο.3 Απασχόλησης Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπόνου με σύμβαση έργου
Περίοδος 5 μήνες
Ποσό 5500 € (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 διαχείριση υδατικών πόρων
και στην γεωργική μηχανική.
Παραδοτέα – Σχεδιασμός, παρακολούθηση και λειτουργία πιλοτικής μονάδας στο πλαίσιο της Δράσης Δ2.2
«Επίδειξη τεχνολογίας κυβερνο-διαχείρισης ρύπανσης & αποκατάστασης ρυπασμένων αγροτικών περιοχών»
Θέση Νο. 4 Απασχόλησης Ηλεκτρονικός Μηχανικός με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 9000 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Ηλεκτρονικού 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 περιβαλλοντικά συστήματα
διαχείρισης τηλεμετρικών δεδομένων και σταθμών υδρολογικών και χημικών μετρήσεων καθώς και στην
δημιουργία ιστοσελίδας.
Παραδοτέα – Εγκατάσταση και συντήρηση τηλεμετρικού σταθμού, επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό
χρόνο και δημιουργία ιστοσελίδας προγράμματος στο πλαίσιο των Δράσεων Δ2.2 «Επίδειξη τεχνολογίας
κυβερνο-διαχείρισης ρύπανσης & αποκατάστασης ρυπασμένων αγροτικών περιοχών» και Δ5.2 «Δημιουργία &
συντήρηση Web site»
Θέση Νο. 5 Απασχόλησης Υδρογεωλόγου με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 7000 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει πτυχίο Γεωλογίας 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 διαχείριση υδατικών πόρων, τεχνολογίες
απορρύπανσης νερού και εδάφους, δειγματοληψίες πεδίου, και πιλοτικές μονάδες.
Παραδοτέα – Εγκατάσταση και συντήρηση πιλοτικών μονάδων απομάκρυνσης αρσενικού και χρωμίου,
Δειγματοληψίες και ανάλυση δεδομένων στο πλαίσιο των Δράσεων Δ2.1 «Επίδειξη τεχνολογίας
αποκατάστασης εδαφών & νερού άρδευσης από χρώμιο και αρσενικό» και Δ2.2 «Επίδειξη τεχνολογίας
κυβερνο-διαχείρισης ρύπανσης & αποκατάστασης ρυπασμένων αγροτικών περιοχών»
Θέση Νο.6 Απασχόλησης Χημικού με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 6350 € (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 στην μέτρηση ειδών αρσενικού και χρωμίου
στο νερό με βολταμετρία, και εμπειρία σε περιβαλλοντικές μετρήσεις πεδίου και πειράματα εργαστηρίου.
Παραδοτέα – Μετρήσεις αρσενικού και χρωμίου στο πεδίο, εργαστηριακές μελέτες σταθεροποίησης μετάλλων
στο έδαφος, δημιουργία οδηγού εφαρμογής τεχνολογιών στο πλαίσιο της Δράσης Δ2.1 «Επίδειξη τεχνολογίας
αποκατάστασης εδαφών & νερού άρδευσης από χρώμιο και αρσενικό»

Θέση Νο.7 Απασχόλησης Μηχανικού Περιβάλλοντος με σύμβαση έργου
Περίοδος 5 μήνες
Ποσό 5500 € (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 αποκατάσταση ρυπασμένων
εδαφών.
Παραδοτέα – Θα πραγματοποιεί αναλύσεις εδάφους και φυτικών ιστών, αξιολόγηση πειραματικών μετρήσεων
και της λειτουργία πιλοτικής μονάδας στο πλαίσιο της Δράσης Δ2.2 «Επίδειξη τεχνολογίας κυβερνο-διαχείρισης
ρύπανσης & αποκατάστασης ρυπασμένων αγροτικών περιοχών».
Θέση Νο.8 Απασχόλησης Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπόνου με σύμβαση έργου
Περίοδος 4 μήνες
Ποσό 3150 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει πτυχίο Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπόνου με εμπειρία στην ανάπτυξη
φυτών σε υποβαθμισμένα εδάφη.
Παραδοτέα – Θα πραγματοποιεί δειγματοληψίες και αναλύσεις ρύπανσης εδάφους και φυτικών ιστών και θα
είναι υπεύθυνος λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας στο πλαίσιο της Δράσης Δ2.2 «Επίδειξη τεχνολογίας
κυβερνο-διαχείρισης ρύπανσης & αποκατάστασης ρυπασμένων αγροτικών περιοχών»
Θέση Νο.9 Απασχόλησης Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Πολιτικού Μηχανικού με σύμβαση έργου
Περίοδος 5 μήνες
Ποσό 5535 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Πολιτικού Μηχανικού με εμπειρία
στη διαχείριση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων και στην εφαρμογή GIS.
Παραδοτέα – Ψηφιακός χάρτης των ελαιουργείων στην Κρήτη και ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης στο πλαίσιο
της Δράσης Δ2.3.1 «Στρατηγικός σχεδιασμός διαχείρισης απόβλητων από ελαιουργεία στην Κρήτη».
Θέση Νο.10 Απασχόλησης Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Πολιτικού Μηχανικού με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 12853 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Πολιτικού Μηχανικού με εμπειρία
στη διαχείριση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων.
Παραδοτέα – Τεχνική έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων
ελαιουργείων στο πλαίσιο της Δράσης Δ2.3.3 «Επίδειξη συστήματος αναερόβιας χώνευσης & Υγροβιότοπου
για την επεξεργασία αποβλήτων ελαιοτριβείων».
Θέση Νο.11 Απασχόλησης Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Πολιτικού Μηχανικού με σύμβαση έργου
Περίοδος 7 μήνες
Ποσό 7236 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Πολιτικού Μηχανικού με εμπειρία
στη διαχείριση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων.
Παραδοτέα – Τεχνική έκθεση σχετικά με την ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου στο πλαίσιο της Δράσης
Δ2.3.3 «Επίδειξη συστήματος αναερόβιας χώνευσης & Υγροβιότοπου για την επεξεργασία αποβλήτων
ελαιοτριβείων».
Θέση Νο.12 Απασχόλησης Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού με σύμβαση έργου
Περίοδος 5 μήνες
Ποσό 5000 € (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
ανάκτηση χημικών ενώσεων με βιοχημικό ή φυσικοχημικό διαχωρισμό.
Παραδοτέα – Τεχνική έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος διαχωρισμού πολυφαινολών και
λειτουργία επιδεικτικής μονάδας στο πλαίσιο της Δράσης Δ2.7 «Επίδειξη συστήματος διαχωρισμού και
καθαρισμού αντιοξειδωτικών από απόβλητα ελαιουργείων».

Θέση Νο.13 Απασχόλησης Μηχανικού Περιβάλλοντος με σύμβαση έργου
Περίοδος 5 μήνες
Ποσό 5000 € (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 στη μοντελοποίηση βιοχημικών
και φυσικοχημικών διεργασιών.
Παραδοτέα – Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου περιγραφής της επιδεικτικής μονάδας ανάκτησης
πολυφαινολών στο πλαίσιο της Δράσης Δ2.7 «Επίδειξη συστήματος διαχωρισμού και καθαρισμού
αντιοξειδωτικών από απόβλητα ελαιουργείων».
Θέση Νο.14 Απασχόλησης Χημικού Μηχανικού ή Χημικού με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 29700 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή πτυχίο Χημικού καθώς και να είναι
κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος. Θα ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη σπουδές ή εμπειρία σε τεχνολογίες
φυτοεξυγίανσης για την αποκατάσταση ρυπασμένου εδάφους και σημαντική εμπειρία σε αναλυτικές χημικές και
βιοχημικές μεθόδους νερών, εδάφους και φυτικών ιστών.
Παραδοτέα – Πλήρης σχεδιασμός μονάδας φυτοεξυγίανσης, παρακολούθηση εργασιών εγκατάστασης της
μονάδας και λειτουργία της μονάδας, και αξιολόγηση πειραματικών μετρήσεων (χαρακτηριστικών των
αποβλήτων και εκτίμησης φυτοτοξικότητας με βιοχημικές μεθόδους) στο πλαίσιο της Δράσης Δ2.3.4
«Επίδειξη συστήματος φυτοεξυγίανσης με λεύκες αποβλήτων ελαιουργείων».
Θέση Νο.15 Απασχόλησης Δικηγόρου με σύμβαση έργου
Περίοδος 3 μήνες
Ποσό 3737 € (συμπ/μένου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε θέματα
μεταφοράς τεχνολογίας & πνευματικών δικαιωμάτων.
Παραδοτέα – Υποστήριξη σύνταξης και γνωμοδότηση για τον εσωτερικό κανονισμό του Κέντρου Καινοτομίας
Κρήτης στο πλαίσιο της Δράσης Δ1.1 «Διαμόρφωση διοικητικής μορφής & Εσωτερικού Κανονισμού του
ΚΚΚ».
Θέση Νο.16 Απασχόλησης Διπλωματούχου Μηχανικού ή πτυχιούχου θετικών επιστημών
(Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας) με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 18000 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού ή πτυχίο Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών ή Φυσικής ή 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 η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφούς αντικειμένου, εμπειρία σε
μεταφορά τεχνολογίας, καινοτομίας. Διδακτορικό Δίπλωμα επιθυμητό.
Παραδοτέα – Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης, Καταγραφή μέτρων διασφάλισης βιωσιμότητας,
Συμμετοχή στις εκδηλώσεις δημοσιότητας στο πλαίσιο των Δράσεων Δ1.2 «Δημιουργία Δικτύου Γραφείων
Διαμεσολάβησης Κρήτης», Δ1.3 «Μέτρα Διασφάλισης Βιωσιμότητας του ΚΚΚ» & Δ5.5 «Μελέτη Βιωσιμότητας
του Έργου».
Θέση Νο.17 Απασχόλησης Διπλωματούχου Μηχανικού ή πτυχιούχου θετικών επιστημών
(Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας) με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 18000 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού ή πτυχίο Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών ή Φυσικής ή 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 η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφούς αντικειμένου,
εμπειρία σε μεταφορά τεχνολογίας, καινοτομίας. Διδακτορικό Δίπλωμα επιθυμητό.
Παραδοτέα – Δημιουργία Δικτύου Γραφείων Διαμεσολάβησης, Συμμετοχή στις εκδηλώσεις δημοσιότητας,
Υποστήριξη ομάδας αξιολόγησης βιωσιμότητας στο πλαίσιο των Δράσεων Δ1.2 «Δημιουργία Δικτύου
Γραφείων Διαμεσολάβησης Κρήτης» & Δ5.5 «Μελέτη Βιωσιμότητας του Έργου».

Θέση Νο.18 Απασχόλησης Διπλωματούχου Μηχανικού με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 18000 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού και Διδακτορικό Δίπλωμα. Θα ληφθούν ιδιαιτέρως
υπόψη σπουδές ή εμπειρία η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφούς αντικειμένου, εμπειρία σε
μεταφορά τεχνολογίας, καινοτομίας.
Παραδοτέα – Σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, Τυποποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών &
υπηρεσιών διαμεσολάβησης, Συμμετοχή στις εκδηλώσεις δημοσιότητας, Μελέτη διασφάλισης βιωσιμότητας και
Προδιαγραφές μελέτης αξιολόγησης βιωσιμότητας στο πλαίσιο των Δράσεων Δ1.1 «Διαμόρφωση διοικητικής
μορφής & Εσωτερικού Κανονισμού του ΚΚΚ», Δ1.2 «Δημιουργία Δικτύου Γραφείων Διαμεσολάβησης Κρήτης»,
Δ1.3 «Μέτρα Διασφάλισης Βιωσιμότητας του ΚΚΚ» & Δ5.5 «Μελέτη Βιωσιμότητας του Έργου».
Θέση Νο.19 Απασχόλησης Διπλωματούχου Μηχανικού ή πτυχιούχου θετικών επιστημών
(Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας) με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 11000 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού ή πτυχίο Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών ή Φυσικής ή 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 η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφούς αντικειμένου,
εμπειρία σε μεταφορά τεχνολογίας, καινοτομίας. Διδακτορικό Δίπλωμα επιθυμητό.
Παραδοτέα – Δημιουργία Δικτύου Γραφείων Διαμεσολάβησης, Συμμετοχή στις εκδηλώσεις δημοσιότητας,
Υποστήριξη ομάδας αξιολόγησης βιωσιμότητας στο πλαίσιο των Δράσεων Δ1.1 «Διαμόρφωση διοικητικής
μορφής & Εσωτερικού Κανονισμού του ΚΚΚ», Δ1.3 «Μέτρα Διασφάλισης Βιωσιμότητας του ΚΚΚ» & Δ5.5
«Μελέτη Βιωσιμότητας του Έργου».
Θέση Νο.20 Απασχόλησης Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 14400 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης με εμπειρία σε θέματα
υλοποίησης και διαχείρισης συνεργατικών έργων καινοτομίας, υποστήριξης καινοτομίας και καινοτομικών
δράσεων σε διάφορους τομείς, μεταφοράς τεχνολογίας, ανάπτυξη προϋπολογισμών, συγγραφή τεχνικών
εκθέσεων, δημιουργία και υποστήριξη ημερίδων, δημιουργία εντύπων προώθησης τεχνολογιών, χρήση
πλατφορμών ηλεκτρονικής προώθησης και μάθησης, προσφοράς υπηρεσιών, γλώσσα άριστα αγγλικά (γραφή/
ομιλία/ ανάγνωση).
Παραδοτέα-υπηρεσίες: -Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης έργου, ανάπτυξη και τυποποίηση των υπηρεσιών
μεταφοράς τεχνολογίας, δημιουργία και προώθηση φακέλου τεχνολογιών από τα επιμέρους έργα του ΚΚΚ,
υποβοήθηση για ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, δημιουργία δικτύου πιθανών χρηματοδοτών νέων
επιχειρήσεων και συγγραφή εκθέσεων προόδου στο πλαίσιο της Δράσης Δ1.6 «Λειτουργία του ΚΚΚ &
Δικτύου Γραφείων Διαμεσολάβησης»
Θέση Νο.21 Απασχόλησης Μηχανικού με σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 10400 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού με εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης νέων
επιχειρήσεων και υποστήριξης λειτουργίας τους, ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων, υποστήριξη διαδικασιών
ευρεσιτεχνιών.
Παραδοτέα-υπηρεσίες: -Αξιολόγηση βιωσιμότητας και εμπορικότητας νέων τεχνολογιών, υποστήριξη και
παρακολούθηση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς τεχνολογίας σε εταιρίες τεχνοβλαστούς στο πλαίσιο της Δράσης Δ1.6 «Λειτουργία του ΚΚΚ &
Δικτύου Γραφείων Διαμεσολάβησης»

Θέση Νο.22 Απασχόλησης Μηχανικού Υπολογιστών ή πτυχιούχου Επιστήμης Υπολογιστών με
σύμβαση έργου
Περίοδος 8 μήνες
Ποσό 16500 € (συμ/νου του ΦΠΑ)
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Υπολογιστών ή πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών, με
εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών σε τεχνολογίες Java Enterprize (J2EE), ειδικότερα σε ανάπτυξη ιστοτόπων,
βάσεις δεδομένων, workflows και περιβάλλον Unix.
Παραδοτέα-υπηρεσίες: -Δημιουργία λογισμικού της ‘Εικονικής Θερμοκοιτίδας', υλοποίηση όλων των
υπηρεσιών του ΚΚΚ στην 'Εικονική Θερμοκοιτίδα', προβολή των έργων και προώθηση των προϊόντων και
υπηρεσιών των επιμέρους έργων του ΚΚΚ (από τις Δράσεις 2.0 και 3.0), συντήρηση του λογισμικού στο
πλαίσιο της Δράσης Δ1.6 «Λειτουργία του ΚΚΚ & Δικτύου Γραφείων Διαμεσολάβησης»
Θέση Νο.23 Απασχόλησης Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπόνου με σύμβαση έργου
Περίοδος 6 μήνες
Ποσό 6000 € (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 ανάπτυξη φυτών και στην
γεωργική μηχανική καθώς και εμπειρία σε αναλυτικές μεθόδους.
Παραδοτέα – Θα πραγματοποιεί αναλύσεις εδάφους και φυτικών ιστών και θα είναι υπεύθυνος λειτουργίας του
πληροφορικού συστήματος στο πλαίσιο των Δράσεων Δ2.3.2 «Επίδειξη συστήματος επιφανειακής διάθεσης
απόβλητων από ελαιουργεία», Δ3.5 «Πληροφοριακό σύστημα ενημέρωσης αγροτών» και Δ3.6 «Κινητό
εργαστήριο αναλύσεων για τον αγροτικό τομέα» σε συνεργασία με το ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Ελιάς και
Υποτροπικών Φυτών.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Αποκλείονται του δικαιώματος να υποβάλουν προσφορά 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.
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

