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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«HORIZON 2020_TILOS_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο του έργου
«HORIZON 2020_TILOS_ Τεχνολογική Καινοτομία για τη Βέλτιστη Ενσωμάτωση Τοπικού Χαρακτήρα
Συστημάτων Συσσωρευτών Ενέργειας» προτίθεται να συνάψει τρείς συμβάσεις έργου με τρείς
εξωτερικούς συνεργάτες για την ερευνητική υποστήριξη του παραπάνω έργου 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
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 του
έργου.

●

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν πρέπει να έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ_01 (WP1: GENERAL COORDINATION)
Απαιτούμενα προσόντα – Κριτήρια

Μονάδες
βαθμολόγησης

Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Αποδεδειγμένη εμπειρία εργασίας σε θέσεις συντονισμού και διαχείρισης
Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων
Αποδεδειγμένη τριετής (3) Εμπειρία Εργασίας σε ευρωπαϊκά
προγράμματα "Horizon_2020"
Αποδεδειγμένη εμπειρία εργασίας σε ερευνητικά προγράμματα με
αντικείμενο την ενεργειακή αυτονομία νησιωτικών περιοχών.
Πιστοποιημένη Γνώση Αγγλικών, επιπέδου C1 και άνω

5%
40%
30%
20%
5%

Αντικείμενο του έργου: Ερευνητική Εργασία στα πλαίσια του έργου TILOS HORIZON: Σύνταξη
εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου του έργου. Συμμετοχή στη διοργάνωση τακτικών συναντήσεων και σε
λοιπές δραστηριότητες στα πλαίσια διαχείρισης του έργου. Συντονισμός επικοινωνίας με την Ε.Ε. και με
εξωτερικούς φορείς. Διαχείριση των ερευνητικών δεδομένων και της παραχθείσας τεχνογνωσίας του
έργου.
Συμμετοχή στο παραδοτέο: WP1 General Coordination
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/12/2018 με δυνατότητα ανανέωσης,
και συμμετοχής σε συναφή πακέτα εργασίας του έργου, έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του
Υπευθύνου του Έργου και Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.
Ποσό: Κόστος 4.000,00 € με δυνατότητα αύξησης του ποσού σε περίπτωση ανανέωσης
(συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των νόμιμων κρατήσεων και όλων των εισφορών ΕΦΚΑ
εργαζόμενου - εργοδότη)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ_02 (WP7: MICROGRID ENERGY MANAGEMENT SYSTEM & SIMULATOR)
Απαιτούμενα προσόντα – Κριτήρια

Μονάδες
βαθμολόγησης

Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Αποδεδειγμένη εμπειρία εργασίας στην ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης
διαχείρισης ενέργειας για αυτόνομα ηλεκτρικά μικροδίκτυα (microgrids)
Αποδεδειγμένη διετής (2) Εμπειρία Εργασίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα
"Horizon_2020"
Αποδεδειγμένη εμπειρία εργασίας σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο
την ενεργειακή αυτονομία νησιωτικών περιοχών.
Δημοσιευμένο έργο στον τομέα της ενέργειας, σε επιστημονικά συνέδρια και
περιοδικά
Πιστοποιημένη Γνώση Αγγλικών, επιπέδου C1 και άνω
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5%
25%
25%
20%
20%
5%
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Αντικείμενο του έργου: Ερευνητική Εργασία στα πλαίσια του έργου TILOS HORIZON: Ανάπτυξη
αλγορίθμων προσομοίωσης και σχετικού υπολογιστικού κώδικα για την ενεργειακή διαχείριση υβριδικών
σταθμών παραγωγής ενέργειας και μικροδικτύων.
Συμμετοχή στο παραδοτέο: WP7 Microgrid Energy Management System & Simulator
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/12/2018 με δυνατότητα ανανέωσης,
και συμμετοχής σε συναφή πακέτα εργασίας του έργου, έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του
Υπευθύνου του Έργου και Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.
Ποσό: Κόστος 9.000,00 € με δυνατότητα αύξησης του ποσού σε περίπτωση ανανέωσης
(συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των νόμιμων κρατήσεων και όλων των εισφορών ΕΦΚΑ
εργαζόμενου - εργοδότη)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ_03 (WP11: NOVEL BUSINESS MODELS AND MARKET UPTAKE)
Απαιτούμενα προσόντα – Κριτήρια

Μονάδες
βαθμολόγησης

Απόφοιτος/η Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αποδεδειγμένη εμπειρία εργασίας στην ανάλυση αγορών συστημάτων
αποθήκευσης ενέργειας και στην ανάπτυξη σχετικών επιχειρηματικών
μοντέλων
Αποδεδειγμένη τριετής (3) Εμπειρία Εργασίας σε ευρωπαϊκά
προγράμματα "Horizon_2020"
Αποδεδειγμένη εμπειρία εργασίας σε ερευνητικά προγράμματα με
αντικείμενο την ενεργειακή αυτονομία νησιωτικών περιοχών.
Πιστοποιημένη Γνώση Αγγλικών, επιπέδου C1 και άνω

5%
40%
30%
20%
5%

Αντικείμενο του έργου: Ερευνητική Εργασία στα πλαίσια του έργου TILOS HORIZON: Ανάλυση της
αγοράς συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και ειδικότερα συσσωρευτών. Οικονομοτεχνική αξιολόγηση
ενεργειακών συστημάτων σε επίπεδο κύκλου ζωής. Ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων
στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας.
Συμμετοχή στο παραδοτέο: WP11 Novel Business Models and Market Uptake
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/12/2018 με δυνατότητα ανανέωσης,
και συμμετοχής σε συναφή πακέτα εργασίας του έργου, έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του
Υπευθύνου του Έργου και Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.
Ποσό: Κόστος 5.000,00 € με δυνατότητα αύξησης του ποσού σε περίπτωση ανανέωσης
(συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των νόμιμων κρατήσεων και όλων των εισφορών ΕΦΚΑ
εργαζόμενου - εργοδότη)
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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.
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.
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
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περίπτωση από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με την ένδειξη: «Πρόταση στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 34348./07-09-2018.) για το έργο «HORIZON 2020_TILOS_ Τεχνολογική
Καινοτομία για τη Βέλτιστη Ενσωμάτωση Τοπικού Χαρακτήρα Συστημάτων Συσσωρευτών Ενέργειας»
μέχρι και τις 21/09/2018 στη διεύθυνση:
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 οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση μόνο σε μία από
τις θέσεις που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι υποβάλουν
πρόταση σε περισσότερες από της μίας θέσεις, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.
Η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων δεν
συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερομένου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα
αποδοχής πρότασης για σύναψη σύμβασης. Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με
τη σύνταξη πίνακα κατάταξης.
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).
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση η οποία
διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.
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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.
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
συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.
2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999), όπως ισχύει.
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.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
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