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Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ
του ζργου με τίτλο «Ολοκλθρωμζνθ Διεργαςία Παραγωγισ Βιοαικανόλθσ από Ελλθνικι
Λιγνινοκυτταρινοφχα Βιομάηα» κωδικό 11ΤΝ_7_1579, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1180 και Επιςτθμονικό Τπεφκυνο
τον Κακθγθτι Ε.Μ.Π. κ. Δθμιτρθ Κζκο, τθσ Δράςθσ «υνεργαςία 2011: υμπράξεισ Παραγωγικϊν και
Ερευνθτικϊν Φορζων ςε Εςτιαςμζνουσ Ερευνθτικοφσ και Σεχνολογικοφσ Σομείσ» τθσ ΓΓΕΣ, θ οποία
ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) και από Εκνικοφσ Πόρουσ
μζςω του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και των
Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειϊν μεταβατικισ ςτιριξθσ του Εκνικοφ
τρατθγικοφ Πλαιςίου Αναφοράσ (ΕΠΑ) 2007–2013, ανακοινϊνει ότι ενδιαφζρεται να ςυνάψει ςυμβάςεισ
μίςκωςθσ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου για τθν παροχι ζργου ςφμφωνα με τον κάτωκι πίνακα:
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣA: Πτυχιοφχοσ Χθμικόσ Μθχανικόσ ι Χθμικόσ ι Βιολόγοσ ι Γεωπόνοσ (1 κζςθ)
1. Ειδικότθτα:
Πλικοσ ςυνεργατών:
Αντικείμενο ςφμβαςθσ
μίςκωςθσ ζργου:

Πτυχιοφχοσ Χθμικόσ Μθχανικόσ ι Χθμικόσ ι Βιολόγοσ ι Γεωπόνοσ
1 άτομο
Ο υποψιφιοσ που κα προςλθφκεί πρόκειται να απαςχολθκεί ςτθν Ενότθτα
Εργαςίασ 2: Προκατεργαςία Βιομάηασ (Biomass Pretreatment) και ειδικότερα ςτθν
«Μελζτθ τθσ ετερογενοφσ κατάλυςθσ ςτθν προκατεργαςία τθσ βιομάηασ»
Σο αντικείμενο εργαςίασ αφορά ςτα παραδοτζα:
Π2.1: Επιςτθμονικι αναφορά προτεινόμενθσ διεργαςίασ για τθν υδροκερμικι
κατεργαςία βιομάηασ (καταλφτεσ, παράμετροι διεργαςίασ, αποτελζςματα)
[Scientific report with proposed process for the hydrothermal treatment of bioomass (catalysts, process parameters, results)]
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Διάρκεια ςφμβαςθσ:

Π2.3: Δφο (2) ςτερεοί ετερογενείσ καταλφτεσ για τθ διεργαςία τθσ υδροκερμικισ
κατεργαςίασ βιομάηασ (2 heterogeneous catalysts for the hydrothermal treatment
process)
Π2.4: τερεά προκατεργαςμζνθ βιομάηα για τθν ΕΕ 3 (Solid Pretreated biomasses
for WP3)
Π.2.5: Τγρό διάλυμα προκατεργαςμζνθσ βιομάηασ για τθν ΕΕ5 (Liquid Pretreated
biomasses for WP5)
του Σεχνικοφ Παραρτιματοσ Ζργου
Θ ςφμβαςθ ξεκινά με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ πρόςλθψθσ και λιγει με
τθν ολοκλιρωςθ του ζργου *ςφμφωνα με τθν απόθαζη τρημαηοδόηηζης-σπαγωγής
ηοσ έργοσ (Α.Π.:ΔΥΓΔ–ΔΤΑΚ 1339 (24/05/2013), (ΑΓΑ: ΒΔΝ89-3ΦΩ), η ημερομηνία
ολοκλήρωζης ηοσ έργοσ είναι 30/06/2015)]

Αμοιβι:

Απαιτοφμενα
προςόντα:

Tο ςυνολικό ποςό αμοιβισ είναι ζωσ 12.864 ευρώ (ςυμπεριλαμβανομζνου του
ΦΠΑ και των λοιπϊν νόμιμων κρατιςεων). Θ αμοιβι κα καταβάλλεται τμθματικά
και κα πρζπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν.
i. Πτυχίο Χθμικοφ Μθχανικοφ ι Χθμικοφ ι Βιολόγου ι Γεωπόνου
ii. Γνϊςθ και εμπειρία (α) ςτθν προκατεργαςία (υδροκερμικι, καταλυτικι)
λιγνινοκυτταρινοφχου βιομάηασ ι ςυςτατικϊν τθσ, (β) χθμικϊν διεργαςιϊν
με ζμφαςθ ςτθν ετερογενι κατάλυςθ και ςτθν κινθτικι και μθχανιςτικι
μελζτθ χθμικϊν αντιδράςεων λιγνινοκυτταρινοφχου βιομάηασ ι ςυςτατικϊν
τθσ και (γ) πολλαπλϊν αναλυτικϊν τεχνικϊν (απαιτοφμενθ εμπειρία ςτθν
προετοιμαςία δειγμάτων προσ ανάλυςθ και ςτθν αξιολόγθςθ
αποτελεςμάτων )
iii. Γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ
iv. Πολφ καλι γνϊςθ χριςθσ εργαλείων Θ/Τ (επεξεργαςίασ κειμζνων,
υπολογιςτικϊν φφλλων και υπθρεςιϊν διαδικτφου)
Κριτιρια αξιολόγθςθσ
i. Βακμόσ πτυχίου x 2.0, μζγιςτθ βακμολογία 20
ii. Θ γνϊςθ και εμπειρία ςτα προαναφερκζντα αντικείμενα (χθμικζσ διεργαςίεσ με
ζμφαςθ ςτθν ετερογενι κατάλυςθ και με εφαρμογζσ ςτθν υδρόλυςθ
λιγνοκυτταρινοφχων ςυςτατικϊν κακϊσ και αναλυτικζσ τεχνικζσ)
*Μζγιςτθ βακμολογία: 60 (iiα+iiβ+iiγ = 20+30+10=60)] αποδεικνφεται από:
(1) υμβάςεισ εργαςίασ ςε κακικοντα ι ζργα ςυναφι με το γνωςτικό
αντικείμενο τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ, μετά τθν απόκτθςθ του απαιτοφμενου
από τθν προκιρυξθ τίτλου ςπουδϊν. Θ ελάχιςτθ ηθτοφμενθ εργαςιακι
εμπειρία είναι 6 μινεσ και θ μζγιςτθ 36 μινεσ. Θ μοριοδότθςθ γίνεται
ςφμφωνα με τον αλγόρικμο:
*(μινεσ εργαςιακισ εμπειρίασ)/36]*40%* [Μζγιςτθ βακμολογία των iiα,iiβ,iiγ]
Μζγιςτθ βακμολογία: iiα 8, iiβ 12, iiγ 4
(2) Πτυχιακι εργαςία ςτθν περίπτωςθ αποφοίτων ςχολϊν πενταετοφσ
φοίτθςθσ ι μεταπτυχιακι εργαςία ςτθν περίπτωςθ αποφοίτων ςχολϊν
τετραετοφσ φοίτθςθσ ςε αντικείμενα ςυναφι με αυτό τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ
Θ μοριοδότθςθ γίνεται ςφμφωνα με τον αλγόρικμο:
40%*[Μζγιςτθ βακμολογία των iiα,iiβ,iiγ]
Μζγιςτθ βακμολογία: iiα 8, iiβ 12, iiγ 4
(3) Δθμοςιεφςεισ ςε ελλθνικά και διεκνι περιοδικά με κριτζσ, ανακοινϊςεισ ςε
ελλθνικά ι διεκνι ςυνζδρια
Θ μοριοδότθςθ γίνεται ςφμφωνα με τον αλγόρικμο:
20%*[Μζγιςτθ βακμολογία των iiα,iiβ,iiγ]
Μζγιςτθ βακμολογία: iiα 4, iiβ 6, iiγ 2
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iii. Θ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1
Π.Δ.146/2007 «Σροποποίθςθ διατάξεων του Π.Δ.50/2001 Κακοριςμόσ
προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό
ιςχφει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), ςε ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τθσ
παρ.1 του άρκρου 1 Π.Δ.116/2006 «Σροποποίθςθ του άρκρου 28 του
Π.Δ.50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Αϋ) όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι.
H βακμολόγθςθ ανά επίπεδο γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ είναι Άριςτθ γνώςθ:
10, Πολφ καλι γνώςθ: 8, Καλι γνώςθ: 6, Μζτρια γνώςθ: 4
iv. Θ γνϊςθ χριςθσ εργαλείων Θ/Τ (επεξεργαςίασ κειμζνων, υπολογιςτικϊν
φφλλων και υπθρεςιϊν διαδικτφου) αποδεικνφεται όπωσ περιγράφεται ςτο
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ.
Βακμόσ: 10
Η μέγιςτη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ο υποψήφιοσ είναι 100.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ – ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Θ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2 και μζτρια Β1) αποδεικνφεται με
βάςθ το άρκρο 1 Π.Δ.146/2007 «Σροποποίθςθ διατάξεων του Π.Δ.50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων
διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), ςε
ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.1 του άρκρου 1 Π.Δ.116/2006 «Σροποποίθςθ του άρκρου 28
του Π.Δ.50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Αϋ), ωσ εξισ:
α) με Κρατικό Πιςτοποιητικό γλωςςομάθειασ αντίςτοιχου επιπζδου του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάθηκε
με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003,
ή
β) με πιςτοποιητικά αντίςτοιχου επιπζδου των πανεπιςτημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN,
ή
γ) με πιςτοποιητικά αντίςτοιχου επιπζδου άλλων φορζων (πανεπιςτημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική
τουσ μορφή, εφόςον είναι πιςτοποιημζνοι ή αναγνωριςμζνοι από την αρμόδια αρχή τησ οικείασ χώρασ για να
διενεργοφν εξετάςεισ και να χορηγοφν πιςτοποιητικά γνώςησ τησ αγγλικήσ γλώςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο.
Βάςει των ανωτζρω γίνονται δεκτά, πζραν του Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ, τα εξισ
πιςτοποιθτικά:
(α) Άριςτθ γνώςθ (Γ2/C2):

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιςτθμίου CAMBRIDGE.

BULATS English Language Test, βακμολογία 90-100, του Πανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE.

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με
βακμολογία από 7,5 και άνω.

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιςτθμίου MICHIGAN.

LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL.

ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE
LONDON.

CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERYκαι CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (υνυποβάλλονται
ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOLMASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY(υνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ).

EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2).
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OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).
ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.

Test of Interactive English, C2 Level.
(β) Πολφ καλι γνώςθ (Γ1/C1):

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE.

BULATS English Language Test, βακμολογία 75-89, του Πανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE.

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με
βακμολογία από 6 ζωσ 7.

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES).

LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL.

CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.

CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- και
CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (υνυποβάλλονται
ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT (υνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ).

ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΘUSA) και τθσ ΕΛΛΘΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΘ ΕΝΩΕΩ.

ΣΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βακμολογία από 785 ζωσ 900 του
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).

OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1).

ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).

Test of Interactive English, C1 + Level.

Test of Interactive English, C1 Level.
(γ) Καλι γνώςθ (Β2):

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιςτθμίου CAMBRIDGE.

BULATS English Language Test, βακμολογία 60-74, του Πανεπιςτθμίου CAMBRIDGE.

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με
βακμολογία από 4,5 ζωσ 5,5.

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES).

(MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιςτθμίου MICHIGAN.

LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION - του EDEXCEL.

CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) –
COMMUNICATOR - (υνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (υνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ
καλισ γνϊςθσ).

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βακμολογία από 505 ζωσ 780 του
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).

OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).

ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.

Test of Interactive English, B2 + Level.

Test of Interactive English, B2 Level.
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(δ) Μζτρια γνώςθ (Β1):

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιςτθμίου CAMBRIDGE.

BULATS English Language Test, βακμολογία 40-59, του Πανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE.

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) - Βακμολογία από 3 ζωσ 4.

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL
EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES).

LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL.

CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON.

CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY
3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3)
- ACHIEVER - (υνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ μζτριασ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (υνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ μζτριασ γνϊςθσ).

BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βακμολογία από 405 ζωσ 500 του
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1).

OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level
B1).

ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1).

Test of Interactive English, B1 + Level.

Test of Interactive English, B1 Level.
Επιπλζον,
(α) θ άριςτθ γνώςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με τουσ εξισ τρόπουσ:
(i) Με Πτυχίο Ξζνθσ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ι Πτυχίο Ξζνων Γλωςςϊν Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ ΑΕΙ τθσ
θμεδαπισ ι αντίςτοιχο και ιςότιμο ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό δίπλωμα ι διδακτορικό δίπλωμα οποιουδιποτε
αναγνωριςμζνου ιδρφματοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ,
(iii) Με Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 ,
(iv) Με Απολυτιριο τίτλο ιςότιμο των ελλθνικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εφόςον ζχει
αποκτθκεί μετά από κανονικι φοίτθςθ τουλάχιςτον ζξι ετϊν ςτθν αλλοδαπι.
β) θ καλι γνώςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με απολυτιριο ι πτυχίο ςχολείου τθσ αλλοδαπισ
δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τριετοφσ τουλάχιςτον φοίτθςθσ.
Οι υπό ςτοιχείο α (iv) και β τίτλοι ςπουδών τθσ αλλοδαπισ πρζπει να ςυνοδεφονται επιπλζον και από
βεβαίωςθ για το επίπεδο τθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ςτθν οποία ανικουν, θ οποία χορθγείται από τον
Ο.Ε.Ε.Κ. ι από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Τπουργείου Εκνικισ Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και
Θρθςκευμάτων. Διευκρινίηεται ότι θ εν λόγω βεβαίωςθ χορθγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ μόνο μετά τθν ζκδοςθ τθσ
αντίςτοιχθσ ατομικισ διοικθτικισ πράξθσ ιςοτιμίασ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
Θ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Τ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ)
υπθρεςιϊν διαδικτφου αποδεικνφεται ωσ εξισ:
1. Με πιςτοποιθτικά Πλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Τ που εκδίδονται από φορείσ οι οποίοι
πιςτοποιοφνται από τον Εκνικό Οργανιςμό Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ
(ΕΟΠΠΕΠ) πρϊθν Οργανιςμόσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ) ι ζχουν εκδοκεί από
τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. Μζχρι ςιμερα ζχουν πιςτοποιθκεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ι τον ΕΟΠΠΕΠ, με ςχετικζσ πράξεισ
τουσ, οι παρακάτω φορείσ, με τθν αναγραφόμενθ για κάκε φορζα θμερομθνία πιςτοποίθςθσ: α) ECDL Eλλάσ
Α.Ε. (1.2.2006 ζωσ 30.11.2012 βάςει τθσ αρικ. Β/22578/30.11.2012 απόφαςθσ του ΕΟΠΠΕΠ) ι PeopleCert
Ελλάσ ΑΕ (30.11.2012 με τθν αρικ. Β/22579/30.11.2012 απόφαςθ του ΕΟΠΠΕΠ), β) Vellum Global Educational
Services S.A. (22.2.2006), γ) Infotest (22.2.2006), δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ι ICT Europe (18.7.2007
αλλαγι ονομαςίασ τθσ ΙCT Hellas Α.Ε.), ε) ΚΕΤ-CERT (5.4.2006), ςτ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006), η) I SKILLS A.E.
(14.9.2007), θ) ΣΕΛΕΦΩ ΣΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ι ΣΕΛΕΦΩ ΕΡΣ - TELEFOS CERT
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ΕΠΕ (Με τθν αρικ.Γ/12485/21.5.2009 πράξθ μετονομαςίασ τθσ ΣΕΛΕΦΩ ΣΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ι
ΙΝΦΟΕΡΣ-INFOCERT ΕΠΕ (Με τθν αρικ. Β/18216/24.9.2012 απόφαςθ του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομαςίασ τθσ
ΣΕΛΕΦΩ ΕΡΣ - TELEFOS CERT ΕΠΕ), κ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ (30-92009)
2. Με τίτλουσ ςπουδϊν, βαςικοφσ ι /και μεταπτυχιακοφσ, Πανεπιςτθμιακισ ι/και Σεχνολογικισ
εκπαίδευςθσ, από τθν αναλυτικι βακμολογία των οποίων προκφπτει ότι οι υποψιφιοι ζχουν
παρακολουκιςει τζςςερα τουλάχιςτον μακιματα, υποχρεωτικά ι κατ’ επιλογι, Πλθροφορικισ ι γνϊςθσ
χειριςμοφ Θ/Τ. Κακζνα από τα τζςςερα αυτά μακιματα μπορεί να ζχει πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ
απόκτθςθσ τίτλου ςπουδϊν είτε Πανεπιςτθμιακισ (Π.Ε), είτε Σεχνολογικισ (ΣΕ) Εκπαίδευςθσ είτε
μεταπτυχιακοφ τίτλου είτε διδακτορικοφ διπλϊματοσ και υπολογίηονται ακροιςτικά. Οι υποψιφιοι τθσ
Πανεπιςτθμιακισ και Σεχνολογικισ εκπαίδευςθσ αποδεικνφουν επαρκϊσ τθ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Τ ακόμθ και
με μόνθ τθν υποβολι βεβαιϊςεων τμθμάτων ΑΕΙ και ΣΕΙ με τισ οποίεσ πιςτοποιείται ότι παρακολοφκθςαν
επιτυχϊσ, ςε προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό επίπεδο, τζςςερα (4) εξαμθνιαία μακιματα τα οποία κατά τθν
εκτίμθςθ του τμιματοσ εμπίπτουν ςτθν περιοχι τθσ Πλθροφορικισ ι του χειριςμοφ Θ/Τ.
3. Γίνονται επίςθσ δεκτά, πιςτοποιθτικά Γνϊςεων Χειριςμοφ Θ/Τ που ζχουν εκδοκεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν
επιτυχοφσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ Γνϊςεων Χειριςμοφ Θ/Τ φυςικϊν
προςϊπων που διοργάνωςε ο Οργανιςμόσ. Σα πιςτοποιθτικά αυτά ιςχφουν για τρία (3) ζτθ από τθν ζκδοςι
τουσ.
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ υποψθφίων, οι ιςοβακμοφντεσ κα κλθκοφν ςε ςυνζντευξθ.
θμειϊνεται ότι για τουσ υποψιφιουσ των οποίων οι τίτλοι πουδϊν Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
(προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν) ζχουν χορθγθκεί από Ιδρφματα του Εξωτερικοφ κα πρζπει να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ και ιςοτιμίασ του Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πρϊθν Δι.Κ.Α.Σ..Α).
Οι υποψιφιοι διατθροφν το δικαίωμα (α) πρόςβαςθσ ςτουσ ατομικοφσ φακζλουσ των προτάςεων και τα
ατομικά φφλλα αξιολόγθςθσ/βακμολόγθςθσ των υπολοίπων υποψθφίων, ςφμφωνα με το άρκρο 5 του
Ν.2690/1999 και (β) υποβολισ ζνςταςθσ εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ανάρτθςθ των
αποτελεςμάτων ςτθ “Διαφγεια”.
Οι υποψιφιοι κα πρζπει να υποβάλουν ζντυπθ πρόταςθ (ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα) με πλιρθ
ςφραγιςμζνο φάκελο, ςυνοδευόμενθ από βιογραφικό ςθμείωμα και αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν (ςφμφωνα
με τθν ανάλυςθ τθσ ακόλουκθσ παραγράφου), πιςτοποιιςεων και βεβαιϊςεων απαςχόλθςθσ, κακϊσ και
οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο που κα τεκμθριϊνει τα ςτοιχεία τθσ ζντυπθσ πρόταςθσ. Επιπρόςκετα, οι
υποψιφιοι κα πρζπει να κατακζςουν και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο το οποίο μπορεί να ςυμβάλει ςτθ
διαμόρφωςθ ορκισ κρίςθσ για τισ γνϊςεισ, τθν εμπειρία, τθν προςωπικότθτα και να βοθκιςει τθν επιτροπι
επιλογισ ςτθ διαμόρφωςθ γνϊμθσ για τθν καταλλθλότθτά τουσ.
Θ πρόταςθ κα ςυνοδεφεται με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τα οποία είναι:
1. Ζντυπθ πρόταςθ (ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα)
2. Βιογραφικό θμείωμα
3. Αντίγραφα Σίτλων πουδϊν
α. Απλά και ευανάγνωςτα αντίγραφα εάν πρόκειται για ζκδοςθ από ελλθνικό δθμόςιο φορζα ι
β. Απλά και ευανάγνωςτα αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, εφόςον ζχουν επικυρωκεί αρχικά από
δικθγόρο, κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν
κεϊρθςθ από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που εμπίπτουν ςτθ ρφκμιςθ Ν. 4250/2014 ι
γ. ευκρινι φωτοαντίγραφα αλλοδαπϊν εγγράφων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα ζγγραφα αυτά ζχουν
επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο.
4. Άλλα ςυνθγοροφντα ςτοιχεία που επικυμεί ο ενδιαφερόμενοσ και που κα αναφζρονται ςτο Βιογραφικό
θμείωμα (Προχπθρεςία, υςτατικζσ Επιςτολζσ κ.λ.π.)
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Θ υποβολι των προτάςεων και των λοιπϊν δικαιολογθτικϊν κα πρζπει να κατατεκοφν ςτο Πρωτόκολλο του
Ειδικοφ Λογαριαςμοφ του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου ςε κλειςτό φάκελο είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε να
υποβλθκοφν ταχυδρομικϊσ αποκλειςτικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, με εμπρόκεςμθ κατάκεςθ μζχρι και τθν
08/12/2014 ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ
ΘΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ 9
157 80 ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤΠΟΛΘ ΗΩΓΡΑΦΟΤ
Τποβολι πρόταςθσ ςτο Πρωτόκολλο του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου μετά
τθν καταλθκτικι θμερομινια είναι εκπρόκεςμθ και απορρίπτεται χωρίσ εξζταςθ.
τθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ, ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ουδεμία ευκφνθ φζρει για τον χρόνο παραλαβισ
και τθν κατάςταςθ του φακζλου.
το Φάκελο κα πρζπει οπωςδιποτε να αναγράφεται:
1. Θ ζνδειξθ για το Ζργο: «Ολοκλθρωμζνθ Διεργαςία Παραγωγισ Βιοαικανόλθσ από Ελλθνικι
Λιγνινοκυτταρινοφχα Βιομάηα» (κωδικόσ ζργου 11ΤΝ_7_1579) με Επιςτθμονικό Τπεφκυνο τον
Κακθγθτι Ε.Μ.Π. κ. Δθμιτρθ Κζκο.
2. Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ: 29281/24-11-2014.
3. Σο ονοματεπϊνυμο του υποψθφίου και ζνα τθλζφωνο επικοινωνίασ
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι υποψιφιοι κα πρζπει να απευκφνονται ςτον κ. Δθμιτρθ Κζκο, τθλ. +30210-7723205, ϊρεσ 10:00 – 15:00 ι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ kekos@chemeng.ntua.gr.

Ο Πρόεδροσ
τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ
του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π.

Κακ. πυρίδων Α. Μαυράκοσ
Αναπλθρωτισ Πρφτανθ Ε.Μ.Π.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ:
«Ολοκλθρωμζνθ Διεργαςία Παραγωγισ Βιοαικανόλθσ από Ελλθνικι Λιγνινοκυτταρινοφχα Βιομάηα»

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ:
ΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ:
ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:
ΣΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΑΘΕΡΟ):
ΣΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΣΟ):
E-MAIL:

Παρακαλϊ να κεωριςετε τθν παροφςα πρόταςθ ωσ επίςθμθ υποψθφιότθτά μου για τθ ςυμμετοχι μου ςτθ
κζςθ ……………………………………………………………………..………………..………………………………………….. ςτο Πρόγραμμα
«Ολοκλθρωμζνθ Διεργαςία Παραγωγισ Βιοαικανόλθσ από Ελλθνικι Λιγνινοκυτταρινοφχα Βιομάηα» του
Ε.Μ.Π. ςφμφωνα με τθν προκιρυξθ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ με Αρ. Πρωτ. …………../…..…..-2014.
υνθμμζνα Δικαιολογθτικά:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. …………………………………………
Ο/Θ Αιτ…………..
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