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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 «Μελέτες εφαρμογής
και συνοδευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«Αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματος Πανεπιστημίου Κρήτης και
Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας ΕΔΕΤ Α.Ε.»

Αθήνα, 08/04/2022
Αρ. Πρωτ.: 5608/ΑΣ
Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
1. Τις διατάξεις:
▪

Του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει

▪

Του καταστατικού της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. όπως ισχύει, τροποποιημένο και
κωδικοποιημένο με την απόφαση της από 15/09/2021 Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης (Πρακτικό 50 ) και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 06/10/2021
με Κωδικό Καταχώρισης2638991, σύμφωνα με την από 06/10/2021 και
με αριθμ. πρωτ. 2453273 Ανακοίνωση Καταχώρισης του ΕΒΕΑ.

▪

Του N. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ
265/Α/23.12.2014), όπως κάθε φορά ισχύει

▪

Της YA Αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018)
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ
Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822)
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».

▪

Της παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α`136),όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 4009/2011 (Α`
195) και επανήρθε σε ισχύ με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.4076/2012
(ΦΕΚ Α’ 159), καθώς και με την παρ.1 του άρθρου 6 της από
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30/12/2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 184/30-12-2015), η οποία κυρώθηκε με το Ν.
4366/2016 (ΦΕΚ Α 18/15.2.2016) άρθρο δεύτερο
▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Του άρθρου 37 του Ν.4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α 24/30.01.2013)
Το Ν. 4521/2018 με τίτλο «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.
Του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/04/08/2017) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις.»
Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
όπως ισχύει.
Το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) με τίτλο «Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει
Το άρθρο 1 του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/8.7.2019) «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων».
Το άρθρο 58 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
Το άρθρο 51 παρ. 15-22 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019)
«Λοιπά οργανωτικά ζητήματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

2. Την από 28/08/2019 Απόφαση της 494ης Συνεδρίας του ΔΣ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
(Θέμα 3, «Παροχή εξουσιοδοτήσεων επί των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού
Συμβουλίου») που ανακοινώθηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
με την από 11/09/2019 και με αρ. πρωτ. 1678396 ανακοίνωσή του.
3. Την από 14-02-2019 με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1443 πρόσκληση
10.4c.15.1.2.3. (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3549) με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση
Δημόσιων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης
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Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Φοιτητικές εστίες και εγκαταστάσεις
Τεχνολογικών Φορέων του Υπουργείου Παιδείας»
στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του
Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης» η οποία τροποποιήθηκε στις 8/4/2019
(με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3270/08-04-2019) και στις 30/5/2019 (με
αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5184/30-5-2019)
4. Την με Αρ.Πρωτ. ΕΥΔ 6585/04-07-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με
τίτλο της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματος
Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας ΕΔΕΤ Α.Ε.»
και MIS 5047089 στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020»
5. Την υπ’ αριθμ. 503/26-11-2019 (Θέμα 15) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας κι Έρευνας
Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η έναρξη της πράξης «Αναβάθμιση του
ενεργειακού αποτυπώματος Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Κέντρου
Δεδομένων Υγείας ΕΔΕΤ Α.Ε.»
6. Την από 29/04/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Αρ.Πρωτ. 4442 και
με Αριθμό Διοικητικής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6TPZ469HPX-Λ7Σ
7. Την από 4/12/2020 απόφαση της 554ης Συνεδρίας ΔΣ, Θέμα 20 «Ανάθεση
προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της αρμοδιότητας της έγκρισης σταδίων για
τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου και Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου».
8. Την υπ’ αριθμ. 5441/06.04.2022 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της
εταιρείας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε., με την οποία
εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της εκπόνησης/γνωστοποίησης της παρούσας
πρόσκλησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 6
«Μελέτες εφαρμογής και συνοδευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και
υλοποίησης» της Πράξης «Αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματος
Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας ΕΔΕΤ Α.Ε.».
σύμφωνα με το παρακάτω περιεχόμενο και όρους:
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Αριθμός

1

2

Τίτλος
Σπουδών/Εμπειρία

Τίτλος «Έργου»

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με
αντικείμενο την μελέτη συστήματος
ενεργειακής
διαχείρισης
και
ανάπτυξη πλατφόρμας λογισμικού

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με
αντικείμενο την έκθεση αποτύπωσης,
το σχεδιασμό και παρακολούθηση της
εγκατάστασης
και
υλοποίησης
δικτύου
μετρητικών
διατάξεων
ενεργειακής παρακολούθησης και
ανάπτυξης πλατφόρμας λογισμικού.
.

Διαχειριστής
υπολογιστικών
υποδομών και
υπηρεσιών σε κέντρα
δεδομένων

Εμπειρία στην ανάπτυξη
λογισμικού

Προφίλ εταιρείας
Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) Α.Ε. εξυπηρετεί
σήμερα την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας αφενός με τη
διασύνδεση των φορέων σε σύγχρονο οπτικό δίκτυο υπερ-υψηλών ταχυτήτων,
αφετέρου με την παροχή προηγμένων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, που
μεταφράζεται σε διάθεση υπολογιστικών, δικτυακών και αποθηκευτικών πόρων στα
μέλη της κοινότητας.
Με γνώμονα την ψηφιακή σύγκλιση της Ελλάδας με τις υπόλοιπες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. εκπροσωπεί τη χώρα στο ευρωπαϊκό δίκτυο για
την Έρευνα και την Εκπαίδευση και αποτελεί περιβάλλον ανάπτυξης καινοτομίας και
νέων τεχνολογιών.
Παράλληλα, έχει υλοποιήσει και θέσει στη διάθεση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής
κοινότητας οριζόντιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενώ υποστηρίζει δράσεις για τη
διάχυση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 • AΘHNA • T.K.11523 • THΛ: 210 74.74.274
7, KIFISIAS AV.• 11523, ATHENS • GREECE • TEL: +30.210.74.74.274

e-mail: info@grnet.gr • www.grnet.gr

ΑΔΑ: ΨΦΝΟ469ΗΡΧ-49Ψ
ΕΔΥΤΕ Α.E.
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας
GRNET S.A.
National Infrastructures for Research and Technology

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υλοποιεί την Πράξη «Αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματος
Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας ΕΔΕΤ Α.Ε.» με
κωδικό MIS 5047089 που εντάχθηκε με την από 04-07-2019 και με Αρ.Πρωτ. ΕΥΔ
6585/ Απόφαση Ένταξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές
Μεταφορών,
Περιβάλλον
και
Αειφόρος
Ανάπτυξη
2014-2020»,
που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα υλοποιήσει το Υποέργο 6 «Μελέτες εφαρμογής και
συνοδευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης» της Πράξης
«Αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματος Πανεπιστημίου Κρήτης και
Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας ΕΔΕΤ Α.Ε.», με ίδια μέσα. Το Υποέργο
αφορά στην εκπόνηση μελετών και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχεδιασμού
και υλοποίησης από τη μεριά των δύο εταίρων ώστε να λάβουν χώρα τα παρακάτω:
• ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου «Φοιτητικό Κέντρο», του κτιρίου του
Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και του κτιρίου Β του συγκροτήματος
λευκών κτιρίων της Κνωσού (με δικαιούχο το Παν. Κρήτης)
• προμήθεια και εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης σε επιλεγμένα σημεία
στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (με δικαιούχο το Παν. Κρήτης)
• προμήθεια και εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών πάρκων 300 και 200 ΚWp.
(με δικαιούχο το Παν. Κρήτης)
• προμήθεια ηλεκτρικού αυτοκινήτου και μικρού ηλεκτρικού λεωφορείου
(minibus) (με δικαιούχο το Παν. Κρήτης)
• προμήθεια λογισμικού/ υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού ενεργειακής
παρακολούθησης(με δικαιούχο την ΕΔΥΤΕ).
Επιπλέον, το Υποέργο περιλαμβάνει και την ανάλυση της βιωσιμότητας των ανωτέρω
παρεμβάσεων υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης.
Πρόσκληση
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο www.grnet.gr
και για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Σακκά
Αθηνά, e-mail: sakka@grnet.gr, τηλ. 210-7474254. Όλη η επικοινωνία κατά την
διάρκεια της πρόσκλησης κα μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ι. Διαδικασία
Α. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ως άνω Υποέργου 6 της Πράξης
«Αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματος Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού
Κέντρου Δεδομένων Υγείας ΕΔΕΤ Α.Ε.», προτίθεται να αναθέσει μετά από
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αξιολόγηση/συνέντευξη και βαθμολόγηση των υποψηφίων τις προαναφερόμενες
στον ανωτέρω πίνακα συμβάσεις μίσθωσης έργου ήτοι:
1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο μελέτη συστήματος
ενεργειακής διαχείρισης και ανάπτυξη πλατφόρμας λογισμικού, μέγιστης
διάρκειας από την υπογραφή της έως τις 30/11/2023, με δοκιμαστική
περίοδο τεσσάρων (4) μηνών.
2. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο μελέτη συστήματος
ενεργειακής διαχείρισης και ανάπτυξη πλατφόρμας λογισμικού, μέγιστης
διάρκειας από την υπογραφή της έως τις 30/11/2023, με δοκιμαστική
περίοδο τεσσάρων (4) μηνών.
Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια
της σύμβασης.
Οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται με βάση τον ν. 4387/2016, όπως κάθε φορά
θα ισχύει καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους αυτού.
Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και οι πλήρεις φάκελοι
βιογραφικών στοιχείων υποβάλλονται στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23,
Αθήνα, υπόψη κα AΘ. Σακκά, το αργότερο μέχρι την 27η Απριλίου και ώρα 15:00.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα από τα ως άνω
αντικείμενα υπηρεσιών, με ποινή αποκλεισμού. Στην περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του
φακέλου που δεν μπορεί να είναι μετά τις 27 Απριλίου και ώρα 15:00.
Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Δικαίωμα συμμετοχής:
Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία υποψήφιοι, εκτός από τους
Έλληνες Πολίτες, πρέπει να διαθέτουν, με ποινή αποκλεισμού, άριστη γνώση της
Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής
εκπαιδευτικής αρχής σύμφωνα με τα κατωτέρω.
Β. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω με ποινή αποκλεισμού:
1. Αίτηση, στην οποία θα αναγράφεται:
α) το αντικείμενο υπηρεσιών για το οποίο εκδηλώσει ενδιαφέρον ο
υποψήφιος
β) η δήλωσή του ότι διαθέτει τα απαιτούμενα από την παρούσα πρόσκληση
προσόντα
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γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου και υποχρεωτικά η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα του αποστέλλεται κάθε
γνωστοποίηση/επικοινωνία καθώς και η ανακοίνωση των τελικών
αποτελεσμάτων.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά (κατά προτίμηση σύμφωνα με
το πρότυπο βιογραφικό σημείωμα europass:

https://europass.cedefop.europa.eu/accessibility/cv-template/files/CV-templateEL.doc.
3. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) του υποψηφίου στην οποία θα
δηλώνονται:
•

Η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού του σημειώματος

•

Η χρονική διαθεσιμότητά του καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου καθώς
και η διαθεσιμότητα για την εκπόνηση τμημάτων του έργου επί τόπου
σε συνεργασία με την ομάδα εργαζομένων και συνεργατών της ΕΔΥΤΕ
Α.Ε.

•

Η μη ύπαρξη κωλύματος καταδίκης από αμετάκλητη ποινική απόφαση
ή από υποδικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης/φακέλου
συμμετοχής.

4. Αντίγραφο του απαιτούμενου βασικού τίτλου σπουδών. Οι υποψήφιοι
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους
οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή
ζητείται από την πρόσκληση, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή
βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, όπου να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου σπουδών
της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητούνται από την πρόσκληση. Εάν ο
τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται: Πράξη
αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία
του τίτλου ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί
ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το
πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον
τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη
μετάφρασή της.
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν φωτοτυπία του
διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το
Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών ή την
απαιτούμενη εξειδίκευση από την προκήρυξη, εφόσον τούτο δεν προκύπτει
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σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην
αλλοδαπή απαιτείται μόνον Πράξη αναγνώρισης του τίτλου από το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που από την Πράξη
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο ή η απαιτούμενη από
την οικεία πρόσκληση εξειδίκευση, απαιτείται βεβαίωση σε επίσημη
μετάφραση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να τα
καθορίζει. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή η ισοτιμία και
αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος
του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, δεν αναγνωρίζεται
ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως
μεταπτυχιακός τίτλος και β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος
συμπληρώνει τον βασικό ή ενσωματώνεται στον βασικό, δεν λογίζεται ως
μεταπτυχιακός τίτλος.

5. Αντίγραφα πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και λοιπών αποδεικτικών εγγράφων
των γνώσεων και της εμπειρίας τους, καθώς και συστατικές επιστολές. Η
επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται μεταξύ άλλων, με την προσκόμιση
βεβαιώσεων ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται η χρονική
διάρκεια της ασφάλισης, με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε
εργοδότη, με συμβάσεις εργασίας, με συμβάσεις έργου που έχει αναλάβει και
ολοκληρώσει ο υποψήφιος ή/και με δελτία παροχής υπηρεσιών που
καλύπτουν την χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. Στην περίπτωση
έρευνας ή συμμετοχής σε ερευνητικά ή και σε αναπτυξιακά προγράμματα η
απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία, αποδεικνύεται με: α) Βεβαίωση του
διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών
κλπ) στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο
τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική
σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με τον φορέα και ο
επιστημονικός υπεύθυνος ή/και β) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου
στην οποία θα αναφέρονται , για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα, το αντικείμενο
της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη συμβολή
του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου. Οι τεχνικές γνώσεις και
εμπειρία αποδεικνύεται με αναλυτικές βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας,
πιστοποιήσεις, πρόγραμμα σπουδών καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο με
το οποίο τυχόν τεκμηριώνεται η ζητούμενη εμπειρία (π.χ. αντικείμενο
σύμβασης έργου που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο υποψήφιος, κ.λ.π.).
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Για τις δημοσιεύσεις βιβλίων και άρθρων/περιοδικών απαιτείται να
επισυνάπτεται η σελίδα τίτλου, η σελίδα περιεχομένων ή/και η σελίδα που
φέρει το όνομα του συγγραφέα/μεταφραστή ή σχετική βεβαίωση του εκδότηεπιμελητή. Εφόσον πρόκειται για ψηφιακό υλικό, απαιτείται αναφορά στο
ηλεκτρονικό περιβάλλον στο οποίο έχει αναρτηθεί το υλικό (καταγραφή του
URL).
6. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4027/2011 ή
Πιστοποιητικό ή Βεβαίωσης ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής που προσκομίζουν
οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Λοιπές πληροφορίες και όροι
Α. Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα κατά περίπτωση,
δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι
ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.
Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή
διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των δικαιολογητικών με την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»
ή «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» αντιστοίχως.
Β. Οι υποψήφιοι, με την υποβολή Αίτησης/Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και
παραιτούνται του δικαιώματος αμφισβήτησης της νομιμότητας των όρων της
ή προσβολής της για οποιονδήποτε λόγο.

ΙΙ. Γενικά για την διαδικασία:
1. Από τις αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων, που υποβάλλονται εμπρόθεσμα
και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγονται εκείνοι που κρίνονται ως οι πλέον
κατάλληλοι με βάση τις προϋποθέσεις / κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης με
τους οποίους συνάπτεται και η αντίστοιχη σύμβαση μίσθωσης έργου.
2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις συμμετοχής που θα έχουν ημερομηνία
παραλαβής μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα 15:00.
3. Τα, με ποινή αποκλεισμού, προσόντα των υποψηφίων που θα αξιολογηθούν,
καθώς επίσης και τα προσόντα/κριτήρια επιλογής των υποψηφίων που θα

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 • AΘHNA • T.K.11523 • THΛ: 210 74.74.274
7, KIFISIAS AV.• 11523, ATHENS • GREECE • TEL: +30.210.74.74.274

e-mail: info@grnet.gr • www.grnet.gr

ΑΔΑ: ΨΦΝΟ469ΗΡΧ-49Ψ
ΕΔΥΤΕ Α.E.
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας
GRNET S.A.
National Infrastructures for Research and Technology

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

βαθμολογηθούν με επιμέρους συντελεστές βαρύτητας
λεπτομερώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας πρόσκλησης.

περιγράφονται

4. Η διαδικασία επιλογής που θα ακολουθηθεί για την ανάδειξη του επικρατέστερου
υποψηφίου για τη σύμβαση μίσθωσης έργου είναι η εξής:
•

•

•

Η επιτροπή διαγωνισμού εξετάζει τα δικαιολογητικά/ έγγραφα/ παραστατικά
κάθε υποψηφίου και ελέγχει με αυτά αν πληρούνται οι απαιτούμενες
προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές αναφέρονται στην περιγραφή του
αντικειμένου (βήμα 1). Τα προσόντα αυτά είναι, επί ποινή αποκλεισμού,
υποχρεωτικά και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να
ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης (βήμα 2).
Στη συνέχεια, βαθμολογούνται, το κάθε ένα χωριστά, τα Προσόντα –
Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια του 1ου βήματος
με βαθμούς από το 0 μέχρι το 100 (ακέραιοι αριθμοί). Υποψήφιοι που
βαθμολογούνται έστω και σε ένα κριτήριο κάτω του 70 αποκλείονται από τη
συνέχιση της διαδικασίας.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές βαρύτητας, εξάγει το
συνολικό βαθμό (ΒΚ) Προσόντων – Κριτηρίων επιλογής κάθε υποψηφίου, με
μέγιστο το 100, σύμφωνα με τον τύπο:

𝛣𝛫 = ∑𝜈𝑖=1(𝛽𝛼𝜃𝜇𝜊𝜆𝜊𝛾ί𝛼 𝜅𝜌𝜄𝜏𝜂𝜌ί𝜊𝜐 𝑖) ∙ (𝜎𝜐𝜈𝜏𝜀𝜆𝜀𝜎𝜏ή𝜍 𝛽𝛼𝜌ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝜅𝜌𝜄𝜏𝜂𝜌ί𝜊𝜐 𝑖),
συντάσσει το πρακτικό της, το οποίο γνωστοποιεί προς τους υποψηφίους και
το προωθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση
Οι δύο
επικρατέστεροι υποψήφιοι του αντικειμένου υπηρεσιών θα κληθούν για
προσωπική συνέντευξη, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα παρακάτω
οριζόμενα, σε ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί. Αν η διαδικασία
δεν ευοδωθεί για κανέναν από τους δύο επικρατέστερους υποψήφιους,
δύναται να συνεχιστεί για τον τρίτο και τέταρτο υποψήφιο κατά την κρίση
της Επιτροπής. Η λίστα των επικρατέστερων υποψηφίων δύναται να
αξιοποιηθεί από την ΕΔΥΤΕ και σε μεταγενέστερο στάδιο καθ’ όλη τη διάρκεια
της Πράξης «Αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματος Πανεπιστημίου
Κρήτης και Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας ΕΔΕΤ Α.Ε.».
•

•

Από τη διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων εξάγεται βαθμολογία
(ΒΣ) με μέγιστο βαθμό το 100, η οποία καταχωρίζεται στο σχετικό πρακτικό
της επιτροπής.
Τέλος, ο συνολικός βαθμός των υποψηφίων εξάγεται από τον τύπο:
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𝛣 = 𝛣𝛫 ∙ 70% + 𝛣𝛴 ∙ 30%
•

Για κάθε σύμβαση έργου, επικρατέστερος κρίνεται ο υποψήφιος με τη
μεγαλύτερη βαθμολογία (Β).

5. Το αποτέλεσμα της επιλογής θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους με ατομικό
ηλεκτρονικό μήνυμα.
6. Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση του ως άνω
αποτελέσματος. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ιδιοχείρως ή με
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή courier). Στην περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη ««Ένσταση
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Μελέτες εφαρμογής και
συνοδευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης» της Πράξης «Αναβάθμιση
του ενεργειακού αποτυπώματος Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Κέντρου
Δεδομένων Υγείας ΕΔΕΤ Α.Ε.». Το εμπρόθεσμο της ένστασης κρίνεται από την
ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Ενστάσεις που περιέρχονται (ιδιοχείρως) στην υπηρεσία ή φέρουν την
ταχυδρομική σήμανση μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας λαμβάνουν
αριθμό πρωτοκόλλου αλλά θεωρούνται εκπρόθεσμες (απαράδεκτες).
7. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των αιτήσεων και του
περιεχομένου των φακέλων των συνυποψηφίων τους, είτε σε ηλεκτρονική είτε
σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση σύναψης της εν λόγω σύμβασης
δεδομένου ότι αυτό επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια,
αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

Ειδικότερα για τη διαδικασία της Συνέντευξης
Η διαδικασία της συνέντευξης διεξάγεται ως εξής:
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Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη
Η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει πρόγραμμα προσέλευσης των υποψηφίων σε
συνέντευξη ενώπιον της, το οποίο ανακοινώνεται στους υποψηφίους με ατομικό
ηλεκτρονικό μήνυμα τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή της.
Υποψήφιοι, οι οποίοι δηλώνουν κώλυμα προσέλευσης κατά την καθορισμένη γι’
αυτούς ημερομηνία, υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
αίτημα αλλαγής ημερομηνίας προς την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή
Αξιολόγησης εξετάζει την αναγκαιότητα, βάσει της τεκμηρίωσης του αιτήματος του
υποψηφίου και σε εξαιρετική περίπτωση, δύναται να ορίζει νέα ημερομηνία
προσέλευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων.
Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την
επιλογή.
Διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων
Ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και τα μέλη της Επιτροπής υποβάλλουν
ερωτήσεις, με σκοπό να μορφώσουν γνώμη σε ό,τι αφορά σε αυτόν για τις εξής δύο
θεματικές ενότητες:
Α) Γνώση του αντικειμένου του φορέα/προκηρυσσόμενου αντικειμένου
υπηρεσιών (40 βαθμοί)
Β) Προσωπικά χαρακτηριστικά/επικοινωνιακές δεξιότητες/ατομική βελτίωση
(60 βαθμοί)
Ειδικότερα, για τη βαθμολόγηση του κάθε υποψηφίου λαμβάνονται υπόψη οι
απαντήσεις του στα εξής επιμέρους βαθμολογούμενα κριτήρια της κάθε μιας από τις
δύο παραπάνω θεματικές ενότητες:
Α. ΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ – ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1) Γνώσεις του υποψηφίου σχετικά με τις αρμοδιότητες του προκηρυσσόμενου
αντικειμένου υπηρεσιών, της αποστολής του φορέα, της σχέσης του με
άλλους φορείς της δημόσιας διοίκησης κλπ. (20 βαθμοί)
2) Γνώση του υποψηφίου σχετικά με τα προς ανάληψη καθήκοντα με βάση το
περίγραμμα του αντικειμένου υπηρεσιών. (20 βαθμοί)
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Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΤΟΜΙΚΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
1) Επικοινωνιακές Δεξιότητες (30 βαθμοί):
Σαφήνεια και
στο δέκτη
•
•
•

ακρίβεια στη μετάδοση της απαραίτητης πληροφορίας από τον πομπό
Σαφήνεια στην έκφραση –ευγλωττία
Οργανωμένη – δομημένη σκέψη
Προσαρμογή στο ακροατήριο

2) Δημιουργικότητα (15 βαθμοί):
Εξεύρεση καινοτόμων λύσεων – μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων ή αποφυγής
εμποδίων
α. Εφαρμογή υφιστάμενων γνώσεων για τη δημιουργία νέων μεθόδων
εργασίας
β. Ευρηματικότητα – πρακτικό πνεύμα
3) Συνεργατικό πνεύμα - Ομαδικότητα (15 βαθμοί):
Δυνατότητα ανάπτυξης ισχυρών συνεργατικών σχέσεων μέσα στην ομάδα
α. Κοινωνικότητα – δημιουργία κύκλου συνεργασιών
β. Ενδιαφέρον για τις απόψεις των άλλων
Η βαθμολόγηση της προφορικής συνέντευξης προκύπτει από τις απαντήσεις που
δόθηκαν από τον υποψήφιο στις ανωτέρω θεματικές ενότητες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Αριστείδης Σωτηρόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Αριθμός Αντικειμένου Υπηρεσιών: 1
Τίτλος Σύμβασης Μίσθωσης Έργου
Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο μελέτη συστήματος ενεργειακής
διαχείρισης και ανάπτυξη πλατφόρμας λογισμικού.
Περιγραφή έργου
Ο επιλεχθείς συμβασιούχος θα συμμετάσχει στο Υποέργο 6 «Μελέτες εφαρμογής και
συνοδευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης» της Πράξης «Αναβάθμιση του
ενεργειακού αποτυπώματος Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Κέντρου Δεδομένων
Υγείας ΕΔΕΤ Α.Ε.».
Η εν λόγω Πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση της καθημερινής λειτουργίας
των υποδομών που λειτουργούν στο χώρο ευθύνης του Πανεπιστημίου Κρήτης, και
περιλαμβάνει την υλοποίηση:
• Επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας στο
κτίριο «Φοιτητικό Κέντρο» και στο κτίριο του Τμήματος Επιστήμης
Υπολογιστών στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών, καθώς και στο κτίριο Β του
κτιριακού συγκροτήματος των Λευκών κτιρίων στις εγκαταστάσεις της
Κνωσού
• Δράσεων Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την
ενεργειακή κάλυψη των προαναφερόμενων κτιρίων
• Δράσεων για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας για την εξυπηρέτηση
των αναγκών μεταφοράς του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του
Πανεπιστημίου
• Πολιτικών και πρακτικών παρακολούθησης, μέτρησης και αξιολόγησης της
απόδοσης των παραπάνω ενεργειών.
Ο επιλεχθείς συμβασιούχος θα συμμετάσχει στα ακόλουθα Παραδοτέα του Υποέργου
6:
• Π6.2 Έκθεση αποτύπωσης, σχεδιασμός και παρακολούθηση της
εγκατάστασης και υλοποίησης Δικτύου μετρητικών διατάξεων ενέργειας στο
κτίριο του “Φοιτητικού Κέντρου”, στο κτίριο του Τμήματος Επιστήμης
Υπολογιστών στην Πανεπιστημιούπολη των Βουτών, καθώς και στο κτίριο Β
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των Λευκών κτιρίων των εγκαταστάσεων της Κνωσού, καθώς και μελέτη
συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και ανάπτυξη πλατφόρμας λογισμικού
•

Π6.3 Έκθεση αποτύπωσης, σχεδιασμός και παρακολούθηση της προμήθειας
και
εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των δύο Φ/Β συστήματα 200 και 300
kWp

•

Π6.7 Ανάλυση βιωσιμότητας: Τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων και του
αντίκτυπου της παρέμβασης - διάγνωση περαιτέρω αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης

Σημειώνεται ότι ο τόπος εργασίας είναι το Ηράκλειο Κρήτης, καθώς ο επιλεχθείς
συμβασιούχος θα πρέπει να βρίσκεται και να απασχολείται καθημερινά στους χώρους
του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη των Βουτών και στις
εγκαταστάσεις της Κνωσού.
Απαιτούμενα προσόντα (τα παρακάτω προσόντα -βήμα 1- είναι
υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση
του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης - τα προσόντα θα
κρίνονται με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου κάθε
υποψηφίου)1:
•
•

Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών ή Μηχανολόγων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα των Πληροφορικών
Συστημάτων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
αλλοδαπής.

Προσόντα – Κριτήρια επιλογής (τα παρακάτω κριτήρια θα βαθμολογηθούν
με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου κάθε υποψηφίου -βήμα 2-)2:

1

Τα προσόντα θα κρίνονται με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου κάθε υποψηφίου

2

Τα κριτήρια θα βαθμολογούνται με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου κάθε υποψηφίου
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α/α

1

2

Περιγραφή κριτηρίου
Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά Έργα (με ιδιαίτερή
έμφαση στον τομέα της Ενέργειας και του Διαδικτύου των
Πραγμάτων) για τουλάχιστον πέντε (5) ετών
Υποψήφιος που η βαθμολογία του είναι κατώτερη του 50
στο παραπάνω Κριτήριο, αποκλείεται από τη συνέχιση της
διαδικασίας.
Δημοσιεύσεις στον τομέα του διαδικτύου τον πραγμάτων
σε διεθνή συνέδρια ή περιοδικά
Υποψήφιος που η βαθμολογία του είναι κατώτερη του 50
στο παραπάνω Κριτήριο, αποκλείεται από τη συνέχιση
της διαδικασίας.

Συντελεστής
βαρύτητας

55%

45%

Προσόντα – Κριτήρια επιλογής (τα παρακάτω κριτήρια θα βαθμολογηθούν
με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου κάθε υποψηφίου -βήμα 2-)3:

α/α
1

2

3

Περιγραφή κριτηρίου
Πενταετής εμπειρία σε διαχείριση υποδομών Cloud/IaaS
σε κέντρα δεδομένων – ανοιχτού και εμπορικού
λογισμικού
Υποψήφιος που η βαθμολογία του είναι κατώτερη του 50
στο παραπάνω Κριτήριο, αποκλείεται από τη συνέχιση της
διαδικασίας.
Εμπειρία σε IoT, πλατφόρμα OpenHAB, mqtt messaging
systems καθώς και σε ενεργειακές μετρητικές διατάξεις
σε κέντρα δεδομένων και συστήματα Φ/βκων
Υποψήφιος που η βαθμολογία του είναι κατώτερη του 50
στο παραπάνω Κριτήριο, αποκλείεται από τη συνέχιση
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της διαδικασίας.
Αριθμός Αντικειμένου Υπηρεσιών: 2
Τίτλος Σύμβασης Μίσθωσης Έργου
Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την έκθεση αποτύπωσης, το
σχεδιασμό και παρακολούθηση της εγκατάστασης και υλοποίησης δικτύου
μετρητικών διατάξεων ενεργειακής παρακολούθησης και ανάπτυξης πλατφόρμας
λογισμικού, στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Μελέτες εφαρμογής και συνοδευτικές
υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης» της Πράξης «Αναβάθμιση του ενεργειακού
αποτυπώματος Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας ΕΔΕΤ
Α.Ε.».

Περιγραφή έργου
Ο επιλεχθείς συμβασιούχος θα συμμετάσχει στο Υποέργο 6 «Μελέτες εφαρμογής και
συνοδευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης» της Πράξης «Αναβάθμιση του
ενεργειακού αποτυπώματος Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Κέντρου Δεδομένων
Υγείας ΕΔΕΤ Α.Ε.».
Η εν λόγω Πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση της καθημερινής λειτουργίας
των υποδομών που λειτουργούν στο χώρο ευθύνης του Πανεπιστημίου Κρήτης, και
περιλαμβάνει την υλοποίηση:
• Επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας στο
κτίριο «Φοιτητικό Κέντρο» και στο κτίριο του Τμήματος Επιστήμης
Υπολογιστών στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών, καθώς και στο κτίριο Β του
κτιριακού συγκροτήματος των Λευκών κτιρίων στις εγκαταστάσεις της
Κνωσού
• Δράσεων Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την
ενεργειακή κάλυψη των προαναφερόμενων κτιρίων
• Δράσεων για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας για την εξυπηρέτηση
των αναγκών μεταφοράς του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του
Πανεπιστημίου
• Πολιτικών και πρακτικών παρακολούθησης, μέτρησης και αξιολόγησης της
απόδοσης των παραπάνω ενεργειών.
Ο επιλεχθείς συμβασιούχος θα συμμετάσχει στα ακόλουθα Παραδοτέα του Υποέργου
6:
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•

•

•

Π6.2 Έκθεση αποτύπωσης, σχεδιασμός και παρακολούθηση της
εγκατάστασης και υλοποίησης Δικτύου μετρητικών διατάξεων ενέργειας στο
κτίριο του “Φοιτητικού Κέντρου”, στο κτίριο του Τμήματος Επιστήμης
Υπολογιστών στην Πανεπιστημιούπολη των Βουτών, καθώς και στο κτίριο Β
των Λευκών κτιρίων των εγκαταστάσεων της Κνωσού, καθώς και μελέτη
συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και ανάπτυξη πλατφόρμας λογισμικού
Π6.3 Έκθεση αποτύπωσης, σχεδιασμός και παρακολούθηση της προμήθειας
και
εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των δύο Φ/Β συστήματα 200 και 300
kWp
Π6.7 Ανάλυση βιωσιμότητας: Τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων και του
αντίκτυπου της παρέμβασης - διάγνωση περαιτέρω αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης

Σημειώνεται ότι ο τόπος εργασίας είναι το Ηράκλειο Κρήτης, καθώς ο επιλεχθείς
συμβασιούχος θα πρέπει να βρίσκεται και να απασχολείται καθημερινά στους χώρους
του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη των Βουτών και στις
εγκαταστάσεις της Κνωσού.
Απαιτούμενα προσόντα (τα παρακάτω προσόντα -βήμα 1- είναι
υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση
του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης):
•

•

Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Μηχανικών Πληροφορικής της ημεδαπής ή
ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα των Πληροφορικών
Συστημάτων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
αλλοδαπής.

Προσόντα – Κριτήρια επιλογής (τα παρακάτω κριτήρια θα βαθμολογηθούν
με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου κάθε υποψηφίου -βήμα 2-)4:

α/α

4

Περιγραφή κριτηρίου
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1

2

Βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών
στην ανάπτυξη λογισμικού με χρήση των παρακάτω:
• Γλώσσες προγραμματισμού: JAVA, Php και
Shell scripting (Bash)
• Βάσεις δεδομένων χρονοσειρών (time-series
database, π.χ. InfluxDB, Prometheus)
• Τεχνολογίες παρακολούθησης συστημάτων
(monitoring/visualization systems, π.χ.
Grafana)

55%

Υποψήφιος που η βαθμολογία του είναι κατώτερη του 50
στο παραπάνω Κριτήριο, αποκλείεται από τη συνέχιση της
διαδικασίας.
Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά Έργα (και ιδιαίτερα
στον τομέα της Ενέργειας και του Διαδικτύου των
Πραγμάτων)
Υποψήφιος που η βαθμολογία του είναι κατώτερη του 50
στο παραπάνω Κριτήριο, αποκλείεται από τη συνέχιση
της διαδικασίας.

45%

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Αριστείδης Σωτηρόπουλoς
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