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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ
ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Πληροφορίεσ: Χ. Γαντζσ
Σηλζφωνο: +30 210 772 3440
E-mail: chgantes@central.ntua.gr

Αθήνα, 25-11-2014
Αρ. Πρωτ.: 29511

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικοφ Μετσόβιου Πολυτεχνείου ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ
του ζργου με τίτλο «SEAWIND: PERFORMANCE BASED ENGINEERING OF OFFSHORE WIND TURBINES»
κωδικό 12CHN184, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1208 και Επιςτημονικό Τπεφθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Χαράλαμπο
Γαντζ, τησ Πράξησ «Διμερήσ Ε&Σ υνεργαςία Ελλάδασ-Κίνασ 2012-2014», τησ Δράςησ «Διμερείσ, Πολυμερείσ
και Περιφερειακζσ Ε&Σ υνεργαςίεσ» τησ ΓΓΕΣ, η οποία ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ και από Εθνικοφσ Πόρουσ από το Ευρωπαϊκό Σαμείο
Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ) και από Εθνικοφσ Πόρουσ μζςω του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ μζςω
του «Ανταγωνιςτικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και των Περιφερειακϊν Επιχειρηςιακϊν
Προγραμμάτων (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειϊν μεταβατικήσ ςτήριξησ του Εθνικοφ τρατηγικοφ Πλαιςίου
Αναφοράσ (ΕΠΑ) 2007–2013, ανακοινϊνει ότι ενδιαφζρεται να ςυνάψει ςυμβάςεισ μίςθωςησ ζργου
ιδιωτικοφ δικαίου για την παροχή ζργου ςφμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
•

Ενα (1) Άτομο, Διπλωματοφχο Πολιτικό Μηχανικό, Μεταδιδακτορικό Ερευνητή, με κωδικό θζςησ
SEAWIND-4, με αντικείμενο εργαςίασ τη ςυμμετοχή ςτη διαμόρφωςη ολιςτικήσ μεθοδολογίασ
ανάλυςησ και ςχεδιαςμοφ βάςει επιτελεςτικότητασ θαλάςςιων ανεμογεννητριϊν, αποςκοπϊντασ ςτην
ανάπτυξη κριτηρίων εφικτότητασ και επιλογήσ τησ βζλτιςτησ μορφολογίασ τουσ.
Απαιτοφμενα Προςόντα:




Δίπλωμα Πολιτικοφ Μηχανικοφ ΑΕΙ με κατεφθυνςη δομοςτατικοφ *Βαθμόσ: 10+
Μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν δομοςτατικοφ μηχανικοφ *Βαθμόσ: 10+
Διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν ςε θζματα μη γραμμικήσ ςτατικήσ και δυναμικήσ ανάλυςησ μεταλλικϊν
καταςκευϊν *Βαθμόσ: 20+
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Ερευνητική και τεχνολογική εμπειρία ςε ςτατική και δυναμική ςυμπεριφορά των καταςκευϊν
*Βαθμόσ: 10]
Δημοςιεφςεισ ςε επιςτημονικά περιοδικά ςχετικζσ με τη μη γραμμική δυναμική ςυμπεριφορά
καταςκευϊν, καθϊσ και ςυμμετοχζσ και παρουςιάςεισ ςε ςυναφή επιςτημονικά ςυνζδρια *Βαθμόσ:
20]
Άριςτη γνϊςη λογιςμικοφ γραμμικήσ και μη γραμμικήσ ανάλυςησ καταςκευϊν με τη μζθοδο των
πεπεραςμζνων ςτοιχείων (κατά προτίμηςη του λογιςμικοφ ADINA) *Βαθμόσ : 20]
Άριςτη γνϊςη Αγγλικϊν (και τεχνικήσ ορολογίασ Πολιτικοφ Μηχανικοφ) [Βαθμόσ: 10+

ε περίπτωςη ιςοβαθμίασ υποψηφίων, οι ιςοβαθμοφντεσ θα κληθοφν ςε ςυνζντευξη.
ημειϊνεται ότι για τουσ υποψήφιουσ των οποίων οι τίτλοι πουδϊν Σριτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ
(προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν) ζχουν χορηγηθεί από Ιδρφματα του Εξωτερικοφ θα πρζπει να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιητικά αναγνϊριςησ και ιςοτιμίασ του Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πρϊην Δι.Κ.Α.Σ..Α).
Σο διάςτημα αποςχόληςησ θα είναι από την ολοκλήρωςη τησ διαδικαςίασ επιλογήσ ζωσ τη λήξη του ζργου
(ζωσ 4.54 ανθρωπομήνεσ). Θ ςυνολική αμοιβή του ερευνητή που θα επιλεγεί θα είναι ζωσ 17.190,00 € όπωσ
ακριβϊσ περιγράφεται ςτο Σεχνικό Δελτίο και παρζχεται από τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Ζργου.
Οι υποψήφιοι διατηροφν το δικαίωμα (α) πρόςβαςησ ςτουσ ατομικοφσ φακζλουσ των προτάςεων και τα
ατομικά φφλλα αξιολόγηςησ/βαθμολόγηςησ των υπολοίπων υποψηφίων, ςφμφωνα με το άρθρο 5
τουΝ.2690/1999 και (β) υποβολήσ ζνςταςησ εντόσ δζκα (10) ημερολογιακϊν ημερϊν από την ανάρτηςη των
αποτελεςμάτων ςτη “Διαφγεια”.
Οι υποψήφιοι θα πρζπει να υποβάλουν ζντυπη πρόταςη (ςφμφωνα με το ςυνημμζνο υπόδειγμα) με πλήρη
ςφραγιςμζνο φάκελο, ςυνοδευόμενη από βιογραφικό ςημείωμα και αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν (ςφμφωνα
με την ανάλυςη τησ ακόλουθησ παραγράφου), πιςτοποιήςεων και βεβαιϊςεων απαςχόληςησ, καθϊσ και
οποιοδήποτε άλλο ςτοιχείο που θα τεκμηριϊνει τα ςτοιχεία τησ ζντυπησ πρόταςησ. Επιπρόςθετα, οι
υποψήφιοι θα πρζπει να καταθζςουν και οποιοδήποτε άλλο ςτοιχείο το οποίο μπορεί να ςυμβάλει ςτη
διαμόρφωςη ορθήσ κρίςησ για τισ γνϊςεισ, την εμπειρία, την προςωπικότητα και να βοηθήςει την επιτροπή
επιλογήσ ςτη διαμόρφωςη γνϊμησ για την καταλληλότητά τουσ.
Θ πρόταςη θα ςυνοδεφεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:
1. Ζντυπη πρόταςη (ςφμφωνα με το ςυνημμζνο υπόδειγμα)
2. Βιογραφικό ημείωμα
3. Αντίγραφα Σίτλων πουδϊν
α. Απλά και ευανάγνωςτα αντίγραφα εάν πρόκειται για ζκδοςη από ελληνικό δημόςιο φορζα ή
β. Απλά και ευανάγνωςτα αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, εφόςον ζχουν επικυρωθεί αρχικά από
δικηγόρο, καθϊσ και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν
θεϊρηςη από τισ υπηρεςίεσ και τουσ φορείσ που εμπίπτουν ςτη ρφθμιςη Ν. 4250/2014 ή
γ. ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπϊν εγγράφων, υπό την προχπόθεςη ότι τα ζγγραφα αυτά ζχουν
επικυρωθεί πρωτίςτωσ από δικηγόρο.
4. Άλλα ςυνηγοροφντα ςτοιχεία που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενοσ και που θα αναφζρονται ςτο Βιογραφικό
ημείωμα (Προχπηρεςία, υςτατικζσ Επιςτολζσ κ.λ.π.)
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Θ υποβολή των προτάςεων και των λοιπϊν δικαιολογητικϊν θα πρζπει να κατατεθοφν ςτο Πρωτόκολλο του
Ειδικοφ Λογαριαςμοφ του Εθνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου ςε κλειςτό φάκελο είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε να
υποβληθοφν ταχυδρομικϊσ αποκλειςτικά με ςυςτημζνη επιςτολή, με εμπρόθεςμη κατάθεςη μζχρι και την
10/12/2014 ςτην παρακάτω διεφθυνςη:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ
ΘΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ 9
157 80 ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤΠΟΛΘ ΗΩΓΡΑΦΟΤ
Τποβολή πρόταςησ ςτο Πρωτόκολλο του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ του Εθνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου μετά
την καταληκτική ημερομήνια είναι εκπρόθεςμη και απορρίπτεται χωρίσ εξζταςη.
την περίπτωςη τησ ταχυδρομικήσ αποςτολήσ, ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ουδεμία ευθφνη φζρει για τον χρόνο παραλαβήσ
και την κατάςταςη του φακζλου.
το Φάκελο θα πρζπει οπωςδήποτε να αναγράφεται:
1. Θ ζνδειξη για το Ζργο: «SEAWIND: PERFORMANCE BASED ENGINEERING OF OFFSHORE WIND
TURBINES», με Επιςτημονικό Τπεφθυνό τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Χαράλαμπο Γαντζ
2. Ο αρ. πρωτ. τησ Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ: 29511/25-11-2014
3. Σο ονόματεπϊνυμο του υποψηφίου και τηλζφωνο επικοινωνίασ
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ οι υποψήφιοι θα πρζπει να απευθφνονται ςτον κ. Χ. Γαντζ,
τηλ. +30-210-7723440, ϊρεσ 09:00 – 18:00 ή ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη chgantes@central.ntua.gr.

Ο Πρόεδροσ
τησ Επιτροπήσ Διαχείριςησ
του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π.

Καθ. πυρίδων Α. Μαυράκοσ
Αναπληρωτήσ Πρφτανη Ε.Μ.Π.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ:
« SEAWIND: PERFORMANCE BASED ENGINEERING OF OFFSHORE WIND TURBINES »

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ:
ΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ:
ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:
ΣΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΑΘΕΡΟ):
ΣΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΣΟ):
E-MAIL:

Παρακαλϊ να θεωρήςετε την παροφςα πρόταςη ωσ επίςημη υποψηφιότητά μου για τη ςυμμετοχή μου ςτη
θζςη

……………………………………………………………………..………………..…………………………………………..

ςτο

Ζργο

«SEAWIND: PERFORMANCE BASED ENGINEERING OF OFFSHORE WIND TURBINES» του Ε.Μ.Π. ςφμφωνα με
την Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ με αρ. Πρωτ.
…………../…..-…..-2014.
υνημμζνα Δικαιολογητικά:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. …………………………………………
Ο/Θ Αιτ…………..
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