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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για υποβολή πρότασης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενός (1) Εξωτερικού Συνεργάτη –
Ερευνητή µε σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για παροχή έργου
για τις ανάγκες του Υποέργου 7: «∆ιασύνδεση ∆ιεσπαρµένης Παραγωγής από Α.Π.Ε. στα
∆ίκτυα ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας: ∆ιερεύνηση Τοπολογιών Ηλεκτρονικών
Μετατροπέων και ανάπτυξη µοντέλων για µελέτες ανάλυσης ∆ικτύων (DGRES)» της
Πράξης: «Αρχιµήδης ΙΙΙ-Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο ΤΕΙ Λαµίας», µε κωδ. MIS
380360, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», (ΕΣΠΑ
2007-20013)».
Ο Ειδικός Λογαριασµός του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, που εδρεύει στο Τ.Ε.Ι. Λαµίας (3ο χλµ Π. Ε.Ο. Λαµίας –
Αθηνών) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο για υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο
πλαίσιο υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενης πράξης από το ελληνικό δηµόσιο και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, του Υποέργου 7: «∆ιασύνδεση ∆ιεσπαρµένης Παραγωγής από Α.Π.Ε. στα ∆ίκτυα
∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας: ∆ιερεύνηση Τοπολογιών Ηλεκτρονικών Μετατροπέων και
ανάπτυξη µοντέλων για µελέτες ανάλυσης ∆ικτύων (DGRES)» της ενταγµένης Πράξης µε τίτλο
«Αρχιµήδης ΙΙΙ-Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο ΤΕΙ Λαµίας», µε κωδ. MIS 380360, του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», (ΕΣΠΑ 2007-20013),
σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Α./679/22.8.96., του άρθ. 2 παρ. 4 περίπτωση 11 κ΄ 14 του Ν.
3861/2010, του άρθ. 15 του Ν. 4009 και προγενέστερου άρθρου 18 του Ν. 3549/2007, επίσης
κατά άρθρο 193 Α.Κ. περί αποδοχής πρότασης και κατ΄ άρθρα 681 ε.π. Α.Κ. του αστικού κώδικα,
τον οδηγό χρηµατοδότησης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Λαµίας και της απόφασης της Ε.Ε.Ε. µε το αρ.
πρακτικό 232/25-4-2013 (θέµα 10ο)
και συγκεκριµένα:
Ενός (1) Εξωτερικού Συνεργάτη – Ερευνητή που θα συµµετέχει στο υποέργο 7 από
01/10/2013 έως 30/6/2015, µε συνολική αµοιβή δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€)
συµπεριλαµβανοµένων των νοµίµων κρατήσεων, στις παρακάτω Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) και στα
αντίστοιχα παραδοτέα:
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ΕΕ
ΠΕ2
ΠΕ2
ΠΕ2
ΠΕ2
ΠΕ4
ΠΕ4
ΠΕ4

Παραδοτέο
2.1. Τέσσερις (4) ∆ηµοσιεύσεις / Ανακοινώσεις
2.2. ∆ύο (2) Νέες ∆ιατάξεις
2.3. Έκθεση προόδου
2.4. Έξι (6) ∆ιπλωµατικές Εργασίες
4.1. ∆ύο (2) ∆ηµοσιεύσεις / Ανακοινώσεις
4.2. ∆ύο (2) Νέα Προϊόντα (Μαθηµατικά Μοντέλα ∆ιεσπαρµένης
Παραγωγής)
4.3. Έκθεση προόδου
ΣΥΝΟΛΟ

Αµοιβή
(Ευρώ)
2500
2500
2500
2500
2000
4000
2000
18000

Απαιτούµενα προσόντα:
1) ∆ίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ενεργειακής Κατεύθυνσης.
2) Να εκπονεί διδακτορική διατριβή σε Πολυτεχνείο ή σε Πολυτεχνική Σχολή του Εσωτερικού στο
γνωστικό αντικείµενο «µοντελοποίηση ηλεκτρονικών µετατροπέων ισχύος διεσπαρµένων
µονάδων παραγωγής».
3) Αποδεδειγµένη συµµετοχή σε οργανωµένα ερευνητικά προγράµµατα (µε την ιδιότητα του
ερευνητή), µε αντικείµενο «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Ισχύος σε Συστήµατα Εξοικονόµησης
Ενέργειας».
4) ∆ηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια µε αντικείµενο «Εφαρµογές
Ηλεκτρονικών Ισχύος σε Συστήµατα Εξοικονόµησης Ενέργειας».
-

Σε περίπτωση πολλαπλών υποψηφίων µε τα ίδια προσόντα θα επιλεγεί ο υποψήφιος µε τη
µεγαλύτερη αποδεδειγµένη συµµετοχή σε οργανωµένα ερευνητικά προγράµµατα (µε την
ιδιότητα του ερευνητή), µε αντικείµενο «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Ισχύος σε Συστήµατα
Εξοικονόµησης Ενέργειας».
Για την εκτέλεση του έργου δεν υπάρχει δέσµευση ως προς τον τόπο, χρόνο και τρόπο
εκτέλεσης του έργου.
Ο εργολάβος θα απολαµβάνει πλήρους υπηρεσιακής ανεξαρτησίας από τον ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι.
Λαµίας, πλην όµως θα λαµβάνει διευκρινιστικές και λοιπές οδηγίες.
Η πληρωµή του εργολάβου θα πραγµατοποιηθεί ανάλογα µε την εξέλιξη παραγωγής του
συγκεκριµένου παραδοτέου έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 681 ε.π . Α.Κ που
βρίσκουν εν προκειµένου εφαρµογή. Επίσης η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί εάν υπάρχουν
τα σχετικά κονδύλια.
Ο ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. Λαµίας δεν αναλαµβάνει καµία δέσµευση ως προς την καθεαυτού σύναψη
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της σύµβασης και διατηρεί την διακριτική ευχέρεια εάν τελικά θα προχωρήσει στην σύµβαση
(συµβάσεις).
Οι προτάσεις θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. Λαµίας και θα πρέπει να
αναφέρεται ρητά η λέξη «πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του
Υποέργου 7: «∆ιασύνδεση ∆ιεσπαρµένης Παραγωγής από Α.Π.Ε. στα ∆ίκτυα ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας: ∆ιερεύνηση Τοπολογιών Ηλεκτρονικών Μετατροπέων και
ανάπτυξη µοντέλων για µελέτες ανάλυσης ∆ικτύων (DGRES)» της Πράξης
«Αρχιµήδης ΙΙΙ-Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο ΤΕΙ Λαµίας.
Η προθεσµία για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται στις 10 (δέκα) ηµέρες από την
ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Λαµίας , η
οποία θα συνοδεύεται µε περίληψη υποδείγµατος της σύµβασης µίσθωσης ιδιωτικού έργου.
Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύµβασης
µίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή
αντισυµβαλλόµενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Κατά
συνέπεια δεν απαιτείται να αναρτηθούν αξιολογικοί πίνακες αποτελεσµάτων, παρά µόνο το
τελικό αποτέλεσµα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι.
Λαµίας.
Ως προθεσµία για την υποβολή ενστάσεων ορίζονται πέντε (5) ηµέρες.
Η πρόταση των υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο µε πλήρη στοιχεία
(Επικυρωµένα αντίγραφα φωτοτυπίας αστυνοµικής ταυτότητας, τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας και επιµόρφωσης, σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα κ.λ.π.), που θα βοηθήσουν την
κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Κατάθεση προτάσεων θα γίνεται µέχρι τις 20/05/2013 στη Γραµµατεία του Ειδικού
Λογαριασµού του ΤΕΙ Λαµίας. (3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαµίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, ΛΑΜΙΑ).
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του ΤΕΙ Λαµίας
http://www.teilam.gr/eidikos_log/anakoinoseis/index.php
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την Επιστηµονική Επιτροπή του Υπ 1: «Κεντρική
∆ράση του ΤΕΙ Λαµίας» της πράξης «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο Τ.Ε.Ι.
Λαµίας».
Για πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε στο τηλ:. 22310-60123.
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.
του ΤΕΙ Λαµίας

Κοντογεώργος Αθανάσιος
Καθηγητής
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