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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ
ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Πληροφορίεσ: Παναγιωτίδου Αγγελική
Σηλζφωνο: +30 210 772-3863
E-mail: apanagiotidou@arch.ntua.gr

Αθήνα, 24-11-2014
Αρ. Πρωτ.: 29270

Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ του Εθνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ
του Τποζργου με τίτλο «Πρακτική Άςκηςη φοιτητϊν χολήσ Αρχιτεκτόνων Μηχανικϊν ΕΜΠ», κωδικό ΕΛΚΕ
68/1008 και Επιςτημονική Τπεφθυνη την Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. κ. Ελζνη Μαΐςτρου, τησ Πράξησ «ΠΡΑΚΣΙΚΗ
ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΜΠ», με κωδικό MIS 299947, και Ιδρυματικό Τπεφθυνο την Αναπληρϊτρια
Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. κ. Λάμπρου Ευαγγελία, η οποία ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) και από Εθνικοφσ Πόρουσ μζςω του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ
«Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη», ανακοινϊνει ότι ενδιαφζρεται να ςυνάψει ςυμβάςεισ μίςθωςησ ζργου
ιδιωτικοφ δικαίου για την παροχή ζργου ςφμφωνα με τα παρακάτω:
 Ζνα (1) άτομο, μερικήσ απαςχόληςησ, Αρχιτζκτονα Μηχανικό ΑΕΙ για την Σεχνική Τποςτήριξη τησ
Πρακτικήσ Άςκηςησ τησ χολήσ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγουσ ςυνάφειασ με το αντικείμενο και τισ απαιτήςεισ του παρεχόμενου ζργου και
για την εξαςφάλιςη τησ ςωςτήσ εκτζλεςησ αυτοφ θα αξιολογηθοφν ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια
(απαιτοφμενα προςόντα) και με τισ αναφερόμενεσ ςε αυτά βαθμολογίεσ.
Απαιτοφμενα γενικά προςόντα *Βαθμόσ: 40%+:
 Πτυχίο Αρχιτζκτονα Μηχανικοφ *Βαθμόσ: 5%].
 Εμπειρία ςτην οργάνωςη καταλόγου και ταξινόμηςη αρχειακοφ υλικοφ *Βαθμόσ: 5%+.
 Εμπειρία ςτην χρήςη βάςεων δεδομζνων για καταχϊρηςη υλικοφ *Βαθμόσ: 10%].
 Άριςτη γνϊςη λογιςμικοφ επεξεργαςίασ εικόνασ (π.χ. Photoshop, Illustrator, CorelDRAW κτλ.)
*Βαθμόσ: 10%+.
 Πολφ καλή γνϊςη λογιςμικοφ ψηφιακοφ ςχεδιαςμοφ *Βαθμόσ: 5%+.
 Πολφ καλή γνϊςη λογιςμικοφ ςελιδοποίηςησ (πχ. Adobe InDesign) *Βαθμόσ: 5%].
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Απαιτοφμενα ειδικά προςόντα *Βαθμόσ: 40%+:
 Εμπειρία ςτη Μελζτη και Ανάλυςη Παραδοςιακϊν Κτηρίων και υνόλων*Βαθμόσ: 30%+.
 υναφήσ Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν *Βαθμόσ: 10%+.
Θα ςυνεκτιμηθοφν*Βαθμόσ: 20%+:
 Εξοικείωςη με τισ Σεχνολογίεσ Διαδικτφου και την υποςτήριξη Ιςτοτόπων *Βαθμόσ: 10%+.
 Δείγμα εργαςίασ ςτα παραπάνω απαιτοφμενα και επιθυμητά προςόντα *Βαθμόσ: 10%+.
ε περίπτωςη ιςοβαθμίασ υποψηφίων, οι ιςοβαθμοφντεσ θα κληθοφν ςε ςυνζντευξη, όπου θα διερευνηθεί
μεταξφ άλλων η ικανότητα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η
πρωτοβουλία/ανάληψη ευθυνϊν και η αποτελεςματικότητα.
Σο χρονικό διάςτημα τησ ςφμβαςησ θα είναι μζχρι 31/10/2015, με δυνατότητα ανανζωςησ ςτην περίπτωςη
επζκταςησ του ζργου, και με μεικτζσ αποδοχζσ 8.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) για όλο το
χρονικό διάςτημα τησ ςφμβαςησ.

 Ζνα (1) άτομο, μερικήσ απαςχόληςησ, Μηχανικό Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών ΑΕΙ για την Σεχνική
Τποςτήριξη τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ τησ χολήσ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγουσ ςυνάφειασ με το αντικείμενο και τισ απαιτήςεισ του παρεχόμενου ζργου και
για την εξαςφάλιςη τησ ςωςτήσ εκτζλεςησ αυτοφ θα αξιολογηθοφν ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια
(απαιτοφμενα προςόντα) και με τισ αναφερόμενεσ ςε αυτά βαθμολογίεσ.
Απαιτοφμενα γενικά προςόντα *Βαθμόσ: 40%+:
 Πτυχίο Θ/Τ ή Πληροφορικήσ ή άλλου ςυναφοφσ αντικειμζνου *Βαθμόσ: 5%+.
 Άριςτη γνϊςη διαχείριςησ server ςε περιβάλλον Linux CentOS/Debian/FreeBSD. *Βαθμόσ: 10%+.
 Άριςτη γνϊςη τεχνολογιϊν server-side (πχ. Apache/NginX, PHP/Python/Ruby) για ανάπτυξη
εφαρμογϊν διαδικτφου *Βαθμόσ: 10%+.
 Άριςτη γνϊςη διαχείριςησ ςυςτημάτων βάςεων δεδομζνων MySQL/MariaDB *Βαθμόσ: 10%+.
 Καλή γνϊςη χρήςησ ςυςτημάτων Version Control (git) *Βαθμόσ: 5%+.
Απαιτοφμενα ειδικά προςόντα *Βαθμόσ: 30%+:
 Καλή γνϊςη τεχνολογιϊν HTML5/CSS3/Javascript/JQuery *Βαθμόσ: 10%+.
 Εμπειρία ςτην ανάπτυξη front-end *Βαθμόσ: 10%+.
 Εμπειρία ςτη διαχείριςη ιςτοςελίδων με Drupal CMS (7.x) *Βαθμόσ: 10%+.
Θα ςυνεκτιμηθοφν *Βαθμόσ: 30%+:
 Επαγγελματική εμπειρία ςτα παραπάνω αντικείμενα *Βαθμόσ: 20%+.
 υναφήσ Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν *Βαθμόσ: 10%+.
Σο χρονικό διάςτημα τησ ςφμβαςησ θα είναι μζχρι 31/10/2015, με δυνατότητα ανανζωςησ ςτην περίπτωςη
επζκταςησ του ζργου, και με μεικτζσ αποδοχζσ 18.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) για όλο το
χρονικό διάςτημα τησ ςφμβαςησ.
ε περίπτωςη ιςοβαθμίασ υποψηφίων, οι ιςοβαθμοφντεσ θα κληθοφν ςε ςυνζντευξη, όπου θα διερευνηθεί
μεταξφ άλλων η ικανότητα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η
πρωτοβουλία/ανάληψη ευθυνϊν και η αποτελεςματικότητα.
ημειϊνεται ότι για τουσ υποψήφιουσ των οποίων οι τίτλοι πουδϊν Σριτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ
(προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν) ζχουν χορηγηθεί από Ιδρφματα του Εξωτερικοφ θα πρζπει να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιητικά αναγνϊριςησ και ιςοτιμίασ του Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πρϊην Δι.Κ.Α.Σ..Α).
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Οι υποψήφιοι διατηροφν το δικαίωμα (α) πρόςβαςησ ςτουσ ατομικοφσ φακζλουσ των προτάςεων και τα
ατομικά φφλλα αξιολόγηςησ/βαθμολόγηςησ των υπολοίπων υποψηφίων, ςφμφωνα με το άρθρο 5 του
Ν.2690/1999 και (β) υποβολήσ ζνςταςησ εντόσ δζκα (10) ημερολογιακϊν ημερϊν από την ανάρτηςη των
αποτελεςμάτων ςτη “Διαφγεια”.
Οι υποψήφιοι θα πρζπει να υποβάλουν ζντυπη πρόταςη (ςφμφωνα με το ςυνημμζνο υπόδειγμα) με πλήρη
ςφραγιςμζνο φάκελο, ςυνοδευόμενη από βιογραφικό ςημείωμα και αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν (ςφμφωνα
με την ανάλυςη τησ ακόλουθησ παραγράφου), πιςτοποιήςεων και βεβαιϊςεων απαςχόληςησ, καθϊσ και
οποιοδήποτε άλλο ςτοιχείο που θα τεκμηριϊνει τα ςτοιχεία τησ ζντυπησ πρόταςησ. Επιπρόςθετα, οι
υποψήφιοι θα πρζπει να καταθζςουν και οποιοδήποτε άλλο ςτοιχείο το οποίο μπορεί να ςυμβάλει ςτη
διαμόρφωςη ορθήσ κρίςησ για τισ γνϊςεισ, την εμπειρία, την προςωπικότητα και να βοηθήςει την επιτροπή
επιλογήσ ςτη διαμόρφωςη γνϊμησ για την καταλληλότητά τουσ.
Θ πρόταςη θα ςυνοδεφεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:
1. Ζντυπη πρόταςη (ςφμφωνα με το ςυνημμζνο υπόδειγμα)
2. Βιογραφικό ημείωμα
3. Αντίγραφα Σίτλων πουδϊν
α. Απλά και ευανάγνωςτα αντίγραφα εάν πρόκειται για ζκδοςη από δημόςιο φορζα ή
β. Απλά και ευανάγνωςτα αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, εφόςον ζχουν επικυρωθεί αρχικά από
δικηγόρο καθϊσ και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν
θεϊρηςη από τισ υπηρεςίεσ και τουσ φορείσ που εμπίπτουν ςτη ρφθμιςη Ν. 4250/2014 ή
γ. ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπϊν εγγράφων, υπό την προχπόθεςη ότι τα ζγγραφα αυτά ζχουν
επικυρωθεί πρωτίςτωσ από δικηγόρο.
4. Άλλα ςυνηγοροφντα ςτοιχεία που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενοσ και που θα αναφζρονται ςτο Βιογραφικό
ημείωμα (Προχπηρεςία, υςτατικζσ Επιςτολζσ κ.λ.π.)
Θ υποβολή των προτάςεων και των λοιπϊν δικαιολογητικϊν θα πρζπει να κατατεθοφν ςτο Πρωτόκολλο του
Ειδικοφ Λογαριαςμοφ του Εθνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου ςε κλειςτό φάκελο είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε να
υποβληθοφν ταχυδρομικϊσ αποκλειςτικά με ςυςτημζνη επιςτολή, με εμπρόθεςμη κατάθεςη μζχρι και την
08/12/2014 ςτην παρακάτω διεφθυνςη:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ
ΘΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ 9
157 80 ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤΠΟΛΘ ΗΩΓΡΑΦΟΤ
Τποβολή πρόταςησ ςτο Πρωτόκολλο του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ του Εθνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου μετά
την καταληκτική ημερομήνια είναι εκπρόθεςμη και απορρίπτεται χωρίσ εξζταςη.
την περίπτωςη τησ ταχυδρομικήσ αποςτολήσ, ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ουδεμία ευθφνη φζρει για τον χρόνο παραλαβήσ
και την κατάςταςη του φακζλου.
το Φάκελο θα πρζπει οπωςδήποτε να αναγράφεται:
1. Θ ζνδειξη για το Ζργο: «Πρακτική Άςκηςη φοιτητϊν χολήσ Αρχιτεκτόνων Μηχανικϊν ΕΜΠ», K.A.68/1008
με Επιςτημονική Τπεφθυνη την κα Μαΐςτρου Ελζνη (Καθηγήτρια ΕΜΠ)
2. Ο αριθμόσ πρωτοκόλλου τησ Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ: 29270/24-11-2014.
3. Σο ονοματεπϊνυμο του υποψηφίου και ζνα τηλζφωνο επικοινωνίασ
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Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ οι υποψήφιοι θα πρζπει να απευθφνονται ςτην κ. Παναγιωτίδου Αγγελική,
τηλ. +30-210-772-3863, ημζρεσ Σρίτη –Σετάρτη - Πζμπτη, ϊρεσ 09:00 – 12:00 ή ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη
apanagiotidou@arch.ntua.gr

Ο Πρόεδροσ
τησ Επιτροπήσ Διαχείριςησ
του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π.

Καθ. πυρίδων Α. Μαυράκοσ
Αναπληρωτήσ Πρφτανη Ε.Μ.Π.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ:
«Πρακτική Άςκηςη φοιτητών χολήσ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ»

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

Παρακαλϊ να θεωρήςετε την παροφςα πρόταςη ωσ επίςημη υποψηφιότητά μου για τη ςυμμετοχή μου ςτη
θζςη ……………………………………………………………………..………………..………………………………………….. ςτο Πρόγραμμα
««Πρακτική Άςκηςη φοιτητϊν χολήσ Αρχιτεκτόνων Μηχανικϊν ΕΜΠ» του Ε.Μ.Π. ςφμφωνα με την
προκήρυξη του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ με Αρ. Πρωτ. …………../…..-…..-2014.
υνημμζνα Δικαιολογητικά:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. …………………………………………

Ο/Θ Αιτ…………..
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