ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πάτρα, 14 Νοεμβρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 3349
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)
προτίθεται, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Energy autonomous smart greenhouse – “Έξυπνο”
και ενεργειακά αυτόνομο θερμοκήπιο» να αναθέσει έργο με αντικείμενο «Μελέτη της εφαρμογής
ηλιακών στοιχείων με ευαισθητοποιητές σε θερμοκήπια με σκοπό την επίτευξη ενεργειακής
αυτοδυναμίας».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Μελέτη της εφαρμογής ηλιακών στοιχείων με ευαισθητοποιητές σε θερμοκήπια με σκοπό την επίτευξη
ενεργειακής αυτοδυναμίας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
21 Μήνες
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
45.000
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Διδακτορικό Δίπλωμα στη γνωστική περιοχή της επιστήμης του Χημικού, του Χημικού Μηχανικού ή
Επιστήμης των Υλικών. Προϋπηρεσία στην οργανική και ανόργανη σύνθεση. Θα προτιμηθούν
υποψήφιοι με γνώση σε ηλιακές κυψελίδες με ευαισθητοποιητές.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει αξιολόγησης με συντελεστές βαρύτητας, οι
οποίοι αναλύονται παρακάτω:
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3

Ανάλυση κριτηρίων
Διδακτορικό σε θέμα συναφές με το αντικείμενο
Εμπειρία στην οργανική και ανόργανη σύνθεση
Γνώση σε ηλιακές κυψελίδες με ευαισθητοποιητές

Συντελεστής βαρύτητας (%)
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους,
μέχρι την 28/11/2013.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στη
Γραμματεία Ερευνητών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, στο e-mail kleanthi@iceht.forth.gr.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Τριμελής Επιτροπή θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες.
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.
Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα :
•
Υποβολής ένστασης εντός 5 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
•
Πρόσβασης, εντός 5 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατομικούς φακέλους και στα
ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των
προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης
των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ μπορείτε να βρείτε στο http://www.iceht.forth.gr.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις
μπορείτε να απευθύνεστε στον Καθηγητή Παναγιώτη Λιανό, e-mail: lianos@upatras.gr.

Για το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ,
Κ. Γαλιώτης
Καθηγητής Διευθυντής

