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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ - ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ_GRAPHEIN»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , κατόπιν της με αριθμ.
ο

17/04-12-18 (Θέμα 47 ) απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, στο πλαίσιο του
έργου «Ανάπτυξη Υδατικών Αγώγιμων Μελανιών Βαθυτυπίας

- Φλεξογραφίας με

Βάση το

Γραφένιο_Graphein» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», με
Επιστημονική Υπεύθυνη την κα. Βασιλική Μπέλεση, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Γραφιστικής και
Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) ανταποδοτική
υποτροφία σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 5 & 6 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33
παρ 6 του ν.4559/2018, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Προϋποθέσεις υποβολής πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν λάβει τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην
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Πρόσκληση και γενικότερα, να συντρέχουν στο πρόσωπό τους σωρευτικά όλα τα απαιτούμενα
προσόντα μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.


Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας της
σύμβασης.



Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν πρέπει να έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία.



Δεν πρέπει να κατέχουν έμμισθη θέση στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα



Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη ανταποδοτική υποτροφία με την ιδιότητα μεταπτυχιακών
φοιτητών ή υποψήφιων διδακτόρων.
Θέση 01_ Ερευνητής
Απαιτούμενα προσόντα – Κριτήρια

Μονάδες
βαθμολόγησης

Πτυχίο Χημείας ή Χημική Μηχανικής ή Επιστήμης των
Υλικών ή Μηχ. Επιστήμης Υλικών ή άλλης συναφούς

20

ιδιότητας
Διδακτορικό Χημείας ή Χημικής Μηχανικής ή Επιστήμης
των Υλικών ή Μηχ. Επιστήμης ή άλλης συναφούς

35

ειδικότητας
Ερευνητικό έργο (δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις σε
συνέδρια) σε θέματα εκτυπωτικών
μελανιών/υποστρωμάτων ή ρεολογίας πολυμερικών
συστημάτων ή ανάπτυξης και χαρακτηρισμού

35

νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών ή ανάπτυξης και
χαρακτηρισμού νανοδομικών υλικών (ιδιαίτερα
νανοδομών άνθρακα)
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

10

Επαγγελματική εμπειρία σε βιομηχανία ανάπτυξης
εκτυπωτών μελανιών

Η Επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους επικρατέστερους υποψηφίους, σε
συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή αξιολόγησης θα συνεκτιμήσει τα επιπρόσθετα προσόντα,
καθώς και όσα στοιχεία συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μία ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών
προσόντων και ικανοτήτων του υποψηφίου (ενδεικτικά αναφέρονται η ικανότητα επικοινωνίας, η
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οργανωτική ικανότητα, συνεργασιμότητα, ευθυκρισία, αυτενέργεια) και δύναται να βαθμολογήσει τους
υποψήφιους μέχρι 20 μονάδες, η δε βαθμολογία θα προσμετρηθεί αθροιστικά.
Αντικείμενο του έργου:
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει το χαρακτηρισμό νανοϋλικών, την ανάπτυξη και αξιολόγηση
αγώγιμων μελανιών καθώς και την αξιολόγηση / προώθηση αποτελεσμάτων του έργου
Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας/Παραδοτέα:
Ενότητα Εργασίας 1: Σύνθεση και χαρακτηρισμός αγώγιμων γραφενικών παραγώγων/υβριδίων
Υποενότητα Εργασίας 1.5: Χαρακτηρισμός νανοϋλικών
Παραδοτέο 1.5: Τεχνική αναφορά χαρακτηρισμού υλικών
Ενότητα Εργασίας 2: Ανάπτυξη & αξιολόγηση αγώγιμων μελανιών
Υποενότητα Εργασίας 2.1: Ανάπτυξη αγώγιμων μελανιών
Υποενότητα Εργασίας 2.2: Αξιολόγηση αγώγιμων μελανιών
Παραδοτέο 2.1: Αγώγιμα μελάνια υδατικής βάσης ιξώδους 50-500 mPas και επιφανειακής αντίστασης
Rs<50 Ω/sq
Παραδοτέο 2.2: Τεχνική αναφορά ιδιοτήτων μελανιών
Ενότητα Εργασίας 3: Ανακλιμάκωση υλικών και αξιολόγηση/προώθηση αποτελεσμάτων του έργου.
Υποενότητα Εργασίας 3.3: Διάχυση αποτελεσμάτων
Παραδοτέο 3.4: Ημερίδες GRAPHEIN
Αμοιβή υποτρόφου: 6.600, 00 € (έως 1.100 € ανά μήνα), το χορηγούμενο ποσό δεν αποτελεί εισόδημα
και δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία ανάρτησης της ανάθεσης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και για 6 μήνες, με
δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο «Έντυπο της πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος», το οποίο
επισυνάπτεται στην παρούσα.
 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση απαιτούμενα
και τυχόν επιπρόσθετα προσόντα).
 Αποδεικτικά απαιτούμενων προσόντων καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα στοιχεία
που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
 Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο οι ενδιαφερόμενοι
κρίνουν ότι θα συμβάλλει στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων
και ικανοτήτων τους.
 Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υποβολής πρότασης.
 Υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης χρήσης προσωπικών δεδομένων
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 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ο υπότροφος θα
ενημερώνει τον ΕΛΚΕ και η υποτροφία θα διακόπτεται.
Οι τίτλοι σπουδών εφόσον αυτοί έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να
συνοδεύονται υποχρεωτικά και από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση που δε
συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η πρόταση του
ενδιαφερόμενου απορρίπτεται.
Ως αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας θεωρούνται:
Α. Όταν τυχόν εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή
δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως
ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου
φορέα απασχόλησης ή αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με τον φορέα
απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και να βεβαιώνεται, το είδος και
το αντικείμενο της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της εκτελεσθείσας υπηρεσίας.
Β. Όταν τυχόν εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα
(στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό
πρόσωπο) από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια, το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η
χρονική διάρκεια της παροχής ή αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί. Σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και να βεβαιώνεται, το είδος και το αντικείμενο της
εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της εκτελεσθείσας υπηρεσίας.
Σημειώνεται ότι, το επίπεδο της ξένης γλώσσας και η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται όπως
ορίζεται από τον ΑΣΕΠ.
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα
μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα.
Η υποβολή της πρότασης -αίτησης συνεπάγεται την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των
προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά νόμον
αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Υποβολή προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν σχετική ενυπόγραφη πρόταση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε αυτοπροσώπως (ώρες γραφείου 8.30 - 13.30) είτε να αποστείλουν τη
σχετική ενυπόγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταχυδρομικά, συνοδευόμενη σε κάθε
περίπτωση από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με την ένδειξη: «Πρόταση στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 39056/14-12-2018) για το έργο «Ανάπτυξη Υδατικών Αγώγιμων Μελανιών
Βαθυτυπίας - Φλεξογραφίας με Βάση το Γραφένιο_Graphein» μέχρι και τις 19/02/2019 στη διεύθυνση:
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 1
Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 43
Κτίριο Κ15 - «Πολυγωνικό»
Η εμπρόθεσμη υποβολή των προτάσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από
τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ ουδεμία
ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων των προτάσεων που θα αποσταλούν.
Αξιολόγηση προτάσεων
Οι υποβαλλόμενες προτάσεις αξιολογούνται και επιλέγεται εκείνη η πρόταση που υποβάλλεται
εμπρόθεσμα, είναι παραδεκτή και πληροί στο σύνολό της και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους
ουσιαστικούς όρους (προϋποθέσεις υποβολής και όλα τα απαραίτητα προσόντα) της παρούσας
Πρόσκλησης.
Πρόταση η οποία δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις υποβολής και όλα τα απαιτούμενα
προσόντα της παρούσας Πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται αυτόματα.
Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης της
παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα
αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη
πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια πρόταση ή
όταν μόνο μία πρόταση βαθμολογηθεί).
Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με τη
μεγαλύτερη εμπειρία β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με το μεγαλύτερο βαθμό
στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δείξουν εύλογο ενδιαφέρον, παρακολουθώντας στην ηλεκτρονική
διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης, αν έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
(απόφαση της Επιτροπής Ερευνών).
Διαδικασία αξιολόγησης
Η Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολογεί τις προτάσεις ως προς τα προσόντα - κριτήρια των
υποψηφίων, όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά θέση βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων και των
προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και συντάσσει το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης με το πίνακα
κατάταξης ανά θέση βάσει των παραπάνω προσόντων-κριτηρίων.
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Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν ένα ή περισσότερα απαραίτητα προσόντα
απορρίπτονται από την επιτροπή αξιολόγησης.
Επισημαίνεται πως στη διαδικασία αξιολόγησης θα τηρηθούν κανόνες προώθησης ισότητας των
φύλων στην αγορά εργασίας.
Η Επιτροπή Ερευνών δύναται μετά από πρόταση του Προέδρου της να καταγγείλει και να λύει
μονομερώς, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο την σύμβαση που θα συναφθεί με σχετική
ανακοίνωση στον συμβαλλόμενο.
Υποβολή ενστάσεων
Υποψήφιος, ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται
εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των
συνυποψήφιων δικαίωμα που ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων
στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπο του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των
δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
Ο ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ, δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι
επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών,
αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως ή προσδοκίας των ενδιαφερομένων.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
Ερευνών http://www.teiath.gr/eee.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Γραμματή Πάντζιου
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