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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με 

απόφαση της από 11.5.2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη μηχανικής και 

ηλεκτρομηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών σκυροδέματος» (κωδ. 200/877), 

με επιστημονικούς  υπευθύνους τους ακαδημαϊκούς κ.κ. Εμμανουήλ Ε. Γδούτο και  Αντώνιο 

Κουνάδη αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 

πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την 

παροχή έργου, διάρκειας εννέα μηνών,  ως εξής:  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Ε.Ε.1: Μελέτη της επίδρασης των νανοσωλήνων/νανοϊνών άνθρακα στις μηχανικές ιδιότητες 

και την ακαμψία θραύσεως του σκυροδέματος 

Ε.Ε.2: Προσδιορισμός των ηλεκτρομηχανικών ιδιοτήτων και της πιεζοαντιστατικής 

απόκρισης των νανοσύνθετων δοκιμίων σκυροδέματος 

Τα συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι, 

καθώς και το αντικείμενο απασχόλησης περιγράφονται ακολούθως: 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

Απαιτούμενα   προσόντα:  

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πολιτικού Μηχανικού. 

2. Υποψήφιος Διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με αντικείμενο τη 

μελέτη των ηλεκτρομηχανικών ιδιοτήτων και της πιεζοαντιστατικής συμπεριφοράς 

νανοσυνθέτων υλικών με βάση το τσιμέντο με ευφυή χαρακτηριστικά 

3. Μεταπτυχιακό τίτλο με εξειδίκευση σε μαθήματα μηχανικής του συνεχούς μέσου, της 

πειραματικής μηχανικής των υλικών και της μηχανικής θραύσεως 

4. Ερευνητική εμπειρία σε πειραματικές μεθόδους διερεύνησης (α) της νωπής κατάστασης 

μέσω του προσδιορισμού της εργασιμότητας και του χρόνου πήξης, (β) των μηχανικών 

ιδιοτήτων με τη διεξαγωγή πειραμάτων κάμψης τριών σημείων και μονοαξονικής θλίψης, (γ) 

των ηλεκτρικών ιδιοτήτων σύμφωνα με τη μέθοδο της ηλεκτροχημικής φασματοσκοπίας 

σύνθετης αντίστασης (Electrochemical Impedance Spectroscopy, ΕΙS), (δ) της 

ανθεκτικότητας μέσω πειραμάτων ηλεκτροχημικής διάβρωσης με μέτρηση του δυναμικού 

διάβρωσης σε διαβρωτικό περιβάλλον και (ε) αξιολόγησης της πιεζοαντιστατικής 

συμπεριφοράς υπό την εφαρμογή κυκλικής θλιπτικής φόρτισης των νανοσύνθετων υλικών 

σκυροδέματος ενισχυμένων με νανοσωλήνες και νανοϊνες άνθρακα 
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5. Συν-συγγραφέας σε επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά υψηλής βαθμολογίας 

(impact factor > 3.0) 

6. Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές με επιστημονικό θέμα την 

Μηχανική και Νανοτεχνολογία 

7. Γνώση Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας. Η  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με 

την προσκόμιση -κατά την πρόσληψη- των απαραίτητων τίτλων σύμφωνα με το Π.Δ. 

50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Βαθμολογία Προσόντων 

 

Α/Α Προσόν Μονάδες Βαθμολόγησης 
1 Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πολιτικού Μηχανικού. Βαθμός πτυχίου Χ 100 
2 Υποψήφιος Διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών με αντικείμενο τη μελέτη των ηλεκτρομηχανικών 

ιδιοτήτων και της πιεζοαντιστατικής συμπεριφοράς 

νανοσυνθέτων υλικών με βάση το τσιμέντο με ευφυή 

χαρακτηριστικά 

 

200 μόρια 

3 Μεταπτυχιακό τίτλο με εξειδίκευση σε μαθήματα μηχανικής του 

συνεχούς μέσου, της πειραματικής μηχανικής των υλικών και της 

μηχανικής θραύσεως 

 

100 μόρια 

4 Ερευνητική εμπειρία σε πειραματικές μεθόδους διερεύνησης (α) 

της νωπής κατάστασης μέσω του προσδιορισμού της 

εργασιμότητας και του χρόνου πήξης, (β) των μηχανικών 

ιδιοτήτων με τη διεξαγωγή πειραμάτων κάμψης τριών σημείων 

και μονοαξονικής θλίψης, (γ) των ηλεκτρικών ιδιοτήτων 

σύμφωνα με τη μέθοδο της ηλεκτροχημικής φασματοσκοπίας 

σύνθετης αντίστασης (Electrochemical Impedance Spectroscopy, 

ΕΙS), (δ) της ανθεκτικότητας μέσω πειραμάτων ηλεκτροχημικής 

διάβρωσης με μέτρηση του δυναμικού διάβρωσης σε διαβρωτικό 

περιβάλλον και (ε) αξιολόγησης της πιεζοαντιστατικής 

συμπεριφοράς υπό την εφαρμογή κυκλικής θλιπτικής φόρτισης 

των νανοσύνθετων υλικών σκυροδέματος ενισχυμένων με 

νανοσωλήνες και νανοϊνες άνθρακα 

 

100 μόρια / μέθοδο 

5 Συν-συγγραφέας σε επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά 

υψηλής βαθμολογίας (impact factor > 3.0) 

 

100 μόρια / εργασία 

6 Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές με 
επιστημονικό θέμα την Μηχανική και Νανοτεχνολογία  

50 μόρια / ανακοίνωση 

7 Γνώση Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας. Καλή = 25 μόρια / γλώσσα 

Πολύ καλή = 50 μόρια / 

γλώσσα 

Άριστη = 100 μόρια / γλώσσα 

 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 

οποία αναφέρονται στα απαραίτητα και στα επιθυμητά προσόντα-κριτήρια της 

πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 

Αντικείμενο Απασχόλησης: Ε.Ε.1, 

Ε.Ε.2 

Τόπος Απασχόλησης: Ξάνθη, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

H Επιτροπή κατά την αξιολόγηση θα αναδείξει τον επικρατέστερο υποψήφιο και θα 

εισηγηθεί στην Επιτροπή Ερευνών την υπογραφή σύμβαση μίσθωσης έργου με αυτόν.    
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Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση 

μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 6.000,00€ για την προκηρυσσόμενη  θέση.   

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προτάσεις ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή με την ένδειξη: Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για το έργο «Μελέτη 

μηχανικής και ηλεκτρομηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών σκυροδέματος», 

από 29.06.2017 έως 12.07.2017 και ώρα 14:00μ.μ. στη διεύθυνση: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΜΕΓΑΡΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28- Τ.Κ. 10679- ΑΘΗΝΑ 

Υπ’ όψιν κας Αικ. Κοτσίρα ή κ. Π. Γιαμά (τηλ. Επικοινωνίας 210-3664726-778) 

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

της Ακαδημίας Αθηνών ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παραλαβής και την 

κατάσταση του φακέλου. 

Για την εμπρόθεσμη υποβολή του φακέλου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης 

στη «Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών» 

και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παραλαβής του φακέλου από το 

courier.   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1.Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 

2. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 

επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη με βάση τις προϋποθέσεις/κριτήρια της 

παρούσας προκήρυξης και συνάπτεται σύμβαση / συμφωνητικό για την ανάθεση έργου με 

τους επιλεγέντες.  

3. Η επιλογή της πρότασης πραγματοποιείται ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων 

προσόντων με τη σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει δικαίωμα 

να ζητήσει από τους υποψηφίους, να προσκομίσουν επίσημους τίτλους ή όποιο άλλο 

έγγραφο κρίνει σκόπιμο προς τεκμηρίωση των προσόντων των ενδιαφερομένων.  

4. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

των προτάσεων.  

5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη 

σύμβασης/συμφωνητικού για την ανάθεση έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ 

η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι 

«πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα 

κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.  

6. Η υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης 

δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.  

7. Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον 

ιστότοπο της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (www.academyofathens.gr).  

http://www.academyofathens.gr/
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8. Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στο ΕΛΚΕ της 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (οδός Πανεπιστημίου αριθ.28, Τ.Κ. 10679) εντός 3 εργάσιμων 

ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.  

9. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης εντός 3 εργάσιμων 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 αρμόδιων δικαστηρίων.  

10. Αν η υπογραφή της σύμβασης δεν καταστεί δυνατή, η επιτροπή επιλέγει τον αμέσως 

επόμενο υποψήφιο στη διαδικασία αξιολόγησης. Αν όμως μετά την υπογραφή της 

σύμβασης έργου ο συνεργάτης, για οποιοδήποτε λόγο, προβαίνει σε διακοπή της σύμβασης, 

τότε η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος επαναλαμβάνεται. 

11. Ο ΕΛΚΕ της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη 

σύμβασης/ συμφωνητικού, δεδομένου ότι η σύναψή της/του εξαρτάται από τη σύμφωνη 

γνώμη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επαφίεται δε, στην πλήρη 

διακριτική ευχέρεια του ΕΛΚΕ της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ η σύναψη ή μη 

συμβάσεων/συμφωνητικών, καθώς και το πλήθος αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε 

αξιώσεως των ενδιαφερομένων.  

12. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στον ιστότοπο της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

ΑΘΗΝΩΝ (www.academyofathens.gr) για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της 

διαδικασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κο 

Εμμανουήλ Ε. Γδούτο, τηλέφωνο 25410 79652, email: egdoutos@civil.duth.gr 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ 

http://www.academyofathens.gr/
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