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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη
σύμβασης ανάθεσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος / έργου με τίτλο
«Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας ahedd» (Ε-12362) – Φορέας Χρηματοδότησης:
ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ- ΙΔΙΩΤΕΣ– (656ης συν. Δ.Σ. / 20-01-2020).
Σχετ.: - Το απόσπασμα πρακτικού της 656ης Συνεδρίασης / 20-01-2020 (θέμα 24ο) του
ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
- Η με αρ. πρωτ. 2252/27-01-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(ΑΔΑ: ΨΧΠ4469ΗΕΒ-ΧΤ0).
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
(ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με
τίτλο «Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας ahedd» (Ε-12362) – Φορέας Χρηματοδότησης:
ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ- ΙΔΙΩΤΕΣ – (656ηςσυν.Δ.Σ./20-01-2020), προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου,
διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, ως εξής:
Μία (1) θέση για Υπεύθυνο οργάνωσης, ανάπτυξης και διαχείρισης Κόμβου Ψηφιακής
Καινοτομίας AHEDD.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:







Πτυχιούχος ΑΕΙ θετικών επιστημών.
Τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών
πλάνων (business plans).
Τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρία διοίκησης οργανισμών/εταιρειών σε ανώτερο
επίπεδο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Εμπειρία σε υποστήριξη αποφάσεων με χρήση δεδομένων και τεχνολογιών
πληροφορικής.
Εμπειρία στη συγγραφή και κατάθεση χρηματοδοτικών προτάσεων για
καινοτόμες λύσεις σε διεθνείς πηγές χρηματοδότησης (π.χ. Horizon 2020).
Εμπειρία συμβουλευτικής σε καινοτόμα start-ups.
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Προσωπική επιχειρηματική εμπειρία σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών σχετικά με
δεδομένα και πληροφορική.
Εμπειρία σε διαπραγματεύσεις χρηματοδότησης/εξαγορών, με ιδιωτικά
χρηματοδοτικά σχήματα (π.χ. VCs, εταιρείες).
Εμπειρία στην ανάλυση αναγκών από πελάτες και διαμόρφωση προτάσεων
τεχνολογικών λύσεων.

Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι
την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση
Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2020-483 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
του
Τμήματος
Γραμματείας
του
ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος»:
dd.protokol@admin.demokritos.gr
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι
υποχρεωτική) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
http://www.demokritos.gr
Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν
σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του
ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος»
(http://www.demokritos.gr/)
προς
ενημέρωση
των
ενδιαφερόμενων.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς
φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού
Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της
ημερομηνίας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα
Θεοδώρα Κατσαμώρη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dkatsamori@iit.demokritos.gr και
στο τηλ. :210-6503204.
Προσοχή: Σε κάθε αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο (ΙΠ&Τ),
ο αριθμός της θέσης που ενδιαφέρει (1) και η περιγραφή της (Μία (1) θέση για Υπεύθυνο
οργάνωσης, ανάπτυξης και διαχείρισης Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας AHEDD.), ο
αριθμός πρωτοκόλλου (015/2020-483) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο τίτλος του
έργου «Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας ahedd» , ο κωδικός του έργου (Ε-12362) και η
αρμόδια για πληροφορίες (κα Θεοδώρα Κατσαμώρη).
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