INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.05.17 11:31:37
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 634ΧΟΡΕΤ-ΩΡΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφ.: κ. Γεράσιµος Μεντζελόπουλος
Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106
106
E-mail: mentzelopoulos@psp.org.gr
Αρ. Πρωτ.: 19620
9620
Πάτρα, ∆ευτέρα 16 Μαΐου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την πρόσληψη Προσωπικού στο πλαίσιο της δράσης
δράση «Μονάδα
Μεταφοράς Τεχνολογίας – ΤΤΟ» του έργου «Σχεδιασµός & Λειτουργία
Επιχειρησιακών Μονάδων (∆οµών) Στήριξης της Τεχνολογίας και της
Καινοτοµίας στην Πάτρα»
»
Το Επιστηµονικό
πιστηµονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις:
6 (ΦΕΚ Α’ 83), όπως ισχύει,
του Ν. 4386/2016
του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 άρθρο 23)
23),
του Ν. 2919/01 (ΦΕΚ Α’ 128), όπως ισχύει,
του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 άρθρο 178) όπως ισχύει,
του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) µε τίτλο
«Ενίσχυση
σχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»
2. Tο ισχύον κωδικοποιηµένο Καταστατικό του Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών
(Κωδικός Αριθµός Καταχώρισης Γενικού Εµπορικού Μητρώου: 574837 µε
ηµεροµηνία 04.03.2016) σύµφωνα µε την από 27.07.2015 απόφαση της Γ.Σ.
των µετόχων περί τροποποίησης των άρθρων και κωδικοποίησης του
καταστατικού)
3. Τον από 25.10.2006 εγκεκριµένο, από την 201 συνεδρίαση του ∆.Σ. του
Επιστηµονικού
πιστηµονικού
Πάρκου
Πατρών,
Εσωτερικό
Κανονισµό
Κανονισµό,
και
τις
τροποποιήσεις/προσθήκες
/προσθήκες αυτού
4. Το από 27.11.2015
2015 πρακτικό έκτακτης γενικής συνέλευσης των µετόχων για τον
ορισµό του ∆.Σ. της ΕΠΠ Α.Ε. και την από 08.12.2015 Απόφαση της 299
I.
II.
III.
IV.
V.
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συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΠΠ περί συγκρότησης σε σώµα
των µελών του ∆Σ του Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών (Κωδικός Αριθµός
Καταχώρισης Γενικού Εµπορικού Μητρώου: 542680 µε ηµεροµηνία 25.01.2016).
5. Την µε αριθµό Πρωτοκ. 96709/18.06.2015 απόφαση χρηµατοδότησης του
Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών από τη ΓΓΕΤ για την υλοποίηση του παραπάνω
έργου και τη σχετική Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της ΓΓΕΤ και του ΕΠΠ από
23.04.2015 και τις τροποποιήσεις αυτού
6. Τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΠΠ για την υλοποίηση του
παραπάνω ερευνητικού έργου ((5)) στις συνεδριάσεις υπ’ αριθ. 294/18.05.2015,
295/8.07.2015, 300/15.12.2015, 302/08.01.2016 και 304/22.04.2016
7. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Επιστηµονικού
Πάρκου Πατρών
επιθυµεί να προσλάβει

Προσωπικό (µέχρι 2 άτοµα)) για τη Μονάδα Μεταφοράς

Τεχνολογίας (ΤΤΟ) µε σύµβαση ορισµένου χρόνου,, πλήρους απασχόλησης, και καλεί τους
ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σκοπός - Κύριες Αρµοδιότητες
ρµοδιότητες και Καθήκοντα
Καθήκοντα:
-

-

-

-

-

Σχεδιασµός, λειτουργία
ειτουργία και ανάπτυξη της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνογνωσίας
Τεχνο
σε
συνεργασία µε τις υπόλοιπες δοµές του ΕΠΠ
ΕΠΠ.
Αποτύπωση και παρακολούθηση (mapping-monitoring)) υφιστάµενων ερευνητικών
φορέων, µονάδων & υποδοµών.
Αποτύπωση και παρακολούθηση θεµατικών περιοχών έρευνας
νας και ανάπτυξης.
Αποτύπωση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του παραγωγικού τοµέα από το
πρωτογενές ως το τριτογενές επίπεδο.
Απαιτήσεις και προδιαγραφές για τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων (data
(
base) σε
ηλεκτρονικό περιβάλλον για την καταχώριση
καταχώριση, επεξεργασία
ξεργασία και παρακολούθηση των
στοιχείων της ανωτέρω αποτύπωσης ((mapping-monitoring).
∆ιαχείριση και συνεχής ενηµέρωση βάσης δεδοµένων.
Επικοινωνία µε τους ερευνητικούς φορείς, τον παραγωγικό & πρωτογενή τοµέα.
∆ιαδικασίες αντιστοίχισης ((matching) ενδιαφερόντων και δηµιουργίας συνδέσµων
(linkages) µεταξύ των. ∆ιοργάνωση B2B meetings στα ίδια θέµατα.
Αναζήτηση χρηµατοδότησης για την υποστήριξη διαδικασιών µεταφοράς τεχνογνωσίας.
Προετοιµασία, υποβολή και υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτοµίας σχετικών µε τη µονάδα
µονάδα. Επικοινωνία µε αρµόδιους φορείς. Παρακολούθηση
και µελέτη κείµενης νοµοθεσίας.
Υποστήριξη ζητηµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας σε συνεργασία µε τις
τ άλλες δοµές του
ΕΠΠ. ∆ιοργάνωση µαθηµάτων/σεµιναρίων για την εκπαίδευση & κατάρτιση στελεχών
επιχειρήσεων σε θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας.
∆ιοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων στα θέµατα αυτά (θερινών σχολείων,
workshops & συνεδρίων).
∆ιασύνδεση µε Γραφεία Μεταφοράς Τεχνογνωσίας ((Technology Transfer Offices - TTOs)
µεγάλων ερευνητικών και τεχνολογ
τεχνολογικών
ικών υποδοµών στην Ελλάδα και το εξωτερικό για
εξεύρεση καλών πρακτικών και συνεργασία.
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παιτούµενα προσόντα:
Απαιτούµενα
• Πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατης Σχολής της ηµεδαπής
ς ή αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο
σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής
• Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο
σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής (θα εκτιµηθεί η συνάφεια του
τίτλου σπουδών µε το αντικείµενο της θέσης)
• Εµπειρία στην προετοιµασία,
τοιµασία, υποβολή και υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων /
προγραµµάτων (Εθνικά ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
• Εµπειρία σε συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση και επεξεργασία δεδοµένων (πχ
κατηγοριοποίηση ερευνητικών θεµάτων, παραγωγικο
παραγωγικού
ύ δυναµικού, αναγκών αγοράς,
εκπαιδευτικών
δυνατοτήτων,
στατιστική
επεξεργασία
πληροφορίας,
εξαγωγή
συµπερασµάτων).
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3)) ετών σε αντίστοιχη θέση Οργανισµού ή
Επιχείρησης θα ληφθεί σοβαρά υπόψη
υπόψη.
• Πολύ καλή γνώση χειρισµού προγραµµάτων οργάνωσης γραφείου (MS
(
Office) και
εφαρµογών διαδικτύου
• Ολοκληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικ
Αγγλικής Γλώσσας

Τόπος εργασίας: Πάτρα,, η Έ
Έδρα της εταιρείας

∆ιάρκεια της Σύµβασης:
διάρκει της µπορεί να
H αρχική διάρκεια της σύµβασης θα είναι µέχρι 7 µήνες. Η διάρκειά
επεκταθεί ανάλογα µε τις ανάγκες ττου
ου έργου, της εταιρείας, την απόδοση και τη σύµφωνη
γνώµη του υποψηφίου.

∆ιαδικασία ανάθεσης και είδος σύµβασης
σύµβασης:
•

Η διαδικασία
ιαδικασία που επελέγη για την ανάθεση είναι αυτή της πρόσκληση
ρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος µε στόχο οι υποψήφιοι να καταθέσουν εγγράφως το
τ ενδιαφέρον τους.

•

Για την αξιολόγηση, η οµάδα έργου θα λάβει υπόψη της την αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος (Cover
Cover Letter), τους τίτλους σπουδών, την προϋπηρεσία και τα λοιπά
προσόντα του κάθε υποψήφιου. Ακολούθως η οµάδα έργου, θα δηµιουργήσει µία
κατάσταση προτεραιότητας ((short list) κατά την απόλυτη κρίση της, βάση της οποίας
οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη. Κατόπιν θα συνταχθεί έγγραφη εισήγηση
εισήγησ
προς
ρος το ∆.Σ. του ΕΠΠ που θα λάβει και τη σχετική απόφαση επιλογής µε σειρά
προτεραιότητας. Στη συνέχεια ένας ή και δύο υποψήφιοι θα υπογράψουν
υπογράψ
σύµβαση µε
το ΕΠΠ λαµβάνοντας υπ
υπόψη τη διαθεσιµότητά τους,, τις οικονοµικές απολαβές και τις
λοιπές λειτουργικές ανάγκες του ΕΠΠ.
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•

Το ΕΠΠ διατηρεί το δικαίωµα να προχωρήσει στην υπογραφή µίας ή δύο συµβάσεων
λαµβάνοντας υπόψη ττην
ην αξιολόγηση των υποψηφίων, τις λοιπές λειτουργικές ανάγκες
του ΕΠΠ. Επίσης η διοίκηση του ΕΠΠ διατηρεί το δικαίωµα να ορίσει το χρόνο αρχικής
έναρξης και λήξης των συµβάσεων
συµβάσεων.

•

Είδος της σύµβασης: Μεταξύ του Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών Α.Ε και του
υποψήφιου θα υπογραφεί σύµβαση
ύµβαση εργασίας, πλήρους απασχόλησης ορισµένου
χρόνου. Η σύµβαση
ύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική
λληνική γλώσσα, θα διέπεται από το
ελληνικό δίκαιο.

Αµοιβή:
Η αµοιβή του (των) εργαζόµενου (-ων) θα είναι σύµφωνα µε τα προσόντα του (τους) και
τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του ΕΠΠ
ΕΠΠ.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να στείλουν το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 27.05.2016
επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ((Cover Letter), αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα,
σηµείωµα
φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
σπουδών, στοιχεία που αποδεικνύουν την εµπειρία τους, συστατικές
επιστολές και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συνεπικουρεί στη διαµόρφω
διαµόρφωση
ση σωστής γνώµης για
την εµπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα ττου κάθε υποψήφιου
ήφιου, στη ∆ιεύθυνση του
Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών
Πατρών:

Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε.
Οδός Σταδίου
Πλατάνι-Ρίο 265 04
Τ.: 2610-911.550/551
Fax: 2610-994.106
Υπόψη: Κ. Γεράσιµου Μεντζελόπουλου (Γ. ∆ιευθυντή)
Ε-mail: mentzelopoulos@psp.org.gr
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΠΠ στη διεύθυνση
www.psp.org.gr

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΕΠΠ
Καθ. Βασίλης Αναστασόπουλος
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