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Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ
του ζργου με τίτλο «Μελζτθ φυςικών προϊόντων από παραδοςιακά Ελλθνικά και Κινζηικα φυτά με χριςθ
προθγμζνων τεχνολογιών εκχφλιςθσ και απομόνωςθσ: Διερεφνθςθ τθσ αντιγθραντικισ τουσ δράςθσ με
ςκοπό τθν ανάπτυξθ εφαρμογών ςτθν βιομθχανία τροφίμων και καλλυντικών» κωδικόσ ΓΓΕΣ 12CHN242,
κωδικό ΕΛΚΕ 68/119200 και Επιςτθμονικό Τπεφκυνο τθν Αν. Κακθγιτρια ΕΜΠ κ. Μαγδαλθνι Κροκίδα, τθσ
Δράςθσ «Διμερισ Ε&Σ υνεργαςία Ελλάδασ-Κίνασ 2012-2014» τθσ ΓΓΕΣ, θ οποία ςυγχρθματοδοτείται από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ - 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:

• Ζνα (1) Άτομο, διπλωματοφχο Χθμικό Μθχανικό/Χθμικό
Απαιτοφμενα Προςόντα:


Διπλωματοφχοσ Χθμικόσ Μθχανικόσ/Χθμικόσ/ (Βακμόσ: 20%)
 Βακμόσ διπλϊματοσ 5.0 – 7.0, Βακμόσ 10%
 Βακμόσ διπλϊματοσ 7.0 – 9.0, Βακμόσ 15%
 Βακμόσ διπλϊματοσ 9.0 – 10.0, Βακμόσ 20%



Κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ΜΒΑ (Βακμόσ: 10%)



Εμπειρία διοικθτικισ παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ ζργων και ερευνθτικϊν προγραμμάτων ΕΠΑ
και μεταφοράσ τεχνολογίασ (Βακμόσ: 40%)
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Ερευνθτικι εμπειρία < 2 ετϊν, Βακμόσ 20%
Ερευνθτικι εμπειρία >2 ετϊν και < 4 ετϊν, Βακμόσ 30%
Ερευνθτικι εμπειρία > ι = 4 ετϊν, Βακμόσ 40%



Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ ςε επίπεδο Proficiency (Βακμόσ:10)



Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χριςθσ Θ/Τ (Βακμόσ:10)

Επικυμθτά Προςόντα:


Επιμόρφωςθ ςε κζματα διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ και βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ (Βακμόσ:10)

Αντικείμενο εργαςίασ: Εναςχόλθςθ ςτισ ενότθτεσ εργαςίασ:
 EE1 Καταγραφι / ςυγκζντρωςθ του αρχικοφ υλικοφ (Recording/Assembling of initial material)
 EE3 Μελζτεσ βιοεκτίμθςθσ (Bioevaluation studies)
 EE5 χεδιαςμόσ / ανάπτυξθ προϊόντοσ (Formulation/Product development)
όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτο Σεχνικό Παράρτθμα του εγκρικζντοσ από τθ ΓΓΕΣ ζργου.
Σο διάςτθμα απαςχόλθςθσ ορίηεται από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ ζωσ τθ λιξθ του ζργου
(ζωσ 0,99 ανκρωπομινεσ). Θ ςυνολικι αμοιβι του ερευνθτι που κα επιλεγεί κα είναι ζωσ 3.000,00€
(ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ), όπωσ ακριβϊσ περιγράφεται ςτο Σεχνικό Δελτίο και
παρζχεται από τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Ζργου.
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 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
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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.)
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
07-01-2015 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 θμερομθνία 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: «ΙNNOVATION – 12CHN242», με Επιςτθμονικό Τπεφκυνο τθν Αν. Κακθγιτρια
ΕΜΠ κ. Μαγδαλθνι Κροκίδα
2. Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ: 32721/15-12-2014.
3. Σο ονοματεπϊνυμο του υποψθφίου και ζνα τθλζφωνο επικοινωνίασ
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι υποψιφιοι κα πρζπει να απευκφνονται ςτθν κ. Μαγδαλθνι Κροκίδα
(Επιςτθμονικό Τπεφκυνο του ζργου), τθλ. +30-210-7723150, ϊρεσ 11:00 – 13:00 ι ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ mkrok@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.

3

ΑΔΑ: ΩΟΚΥ46ΨΖΣ4-3ΕΨ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ:
«…………………………………………………..………………………………………………………………»

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
«……………………………………………………………………………………………………………….………» 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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