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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 «ΤΕΙ-Α, Collective awareness platform for outdoor air pollution (hack-AIR)»  

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

«(HORIZON – 2020 ICT – 2015 – 688363). 

ICT-10-2015 Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation» 

 

Στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο «ΤΕΙ-Α, Collective awareness platform for outdoor air 

pollution (hack-AIR)» της Πράξης «(HORIZON – 2020 ICT-10-2015 Collective Awareness 

Platforms for Sustainability and Social Innovation», με επιστημονικό υπεύθυνο τον 

Αναπληρωτή καθηγητή Ηλία Σταύρακα και που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας, το οποία υλοποιείται μέσω του «HORIZON – 2020 ICT 

– 2015» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ειδικότητες 

όπως αυτές περιγράφονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν (ώρες γραφείου 8.00-14.00) ή να αποστείλουν 

ταχυδρομικά τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με την 

ένδειξη: «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για το υποέργο με τίτλο «ΤΕΙ-Α, Collective 

awareness platform for outdoor air pollution (hack-AIR)» της Πράξης «(HORIZON – 2020 ICT 

– 2015 – 688363», μέχρι και τις 16/02/2016 στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 

ΤΕΙ Αθήνας  

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών,  

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 

Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 43  

 



 2 

 
 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 

 

Ταχ. Δ/νση :  Αγ. Σπυρίδωνος, 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ 
 Τηλέφωνο : (+30) 210-5385305 Αιγάλεω: 02-02-2016  
 e-mail : elcns@teiath.gr 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 «ΤΕΙ-Α, Collective awareness platform for outdoor air pollution (hack-AIR)»  

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

«(HORIZON – 2020 ICT – 2015 – 688363). 

ICT-10-2015 Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation» 

 

Στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο «ΤΕΙ-Α, Collective awareness platform for outdoor air 

pollution (hack-AIR)» της Πράξης «(HORIZON – 2020 ICT-10-2015 Collective Awareness 

Platforms for Sustainability and Social Innovation», με επιστημονικό υπεύθυνο τον 

Αναπληρωτή καθηγητή Ηλία Σταύρακα και που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας, το οποία υλοποιείται μέσω του «HORIZON – 2020 ICT 

– 2015» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις παρακάτω 

ειδικότητες:  

1. Ένας  Φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ή άλλου συναφούς 

αντικειμένου) 

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια 

 

Μονάδες βαθμολόγησης 

Ενεργός φοιτητής του τμήματος Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών  
 

20 

Ειδίκευση σε θέματα ανάπτυξης εφαρμογών σε 

πλατφόρμα PSoC για εφαρμογές μετρήσεων 

πεδίου 

35 

Ειδίκευση σε θέματα ανάπτυξης λογισμικού σε 

περιβάλλον Android 

35 

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 10 

 

Διάρκεια σύμβασης: 18 μήνες  

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των 1.500,00 € έκαστος (συμπεριλαμβανομένων νόμιμων 

κρατήσεων) 
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2. Ένας  Φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ή άλλου συναφούς 

αντικειμένου) 

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια 

 

Μονάδες βαθμολόγησης 

Ενεργός φοιτητής του τμήματος Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών  
 

20 

Ειδίκευση σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης 

εφαρμογών διαδικτύου  

35 

Γνώση σχεδιασμού και ανάπτυξης ηλεκτρονικών 

κυκλωμάτων (πιστοποιείται από εργασίες και 

εργαστήρια που έχουν περατωθεί με επιτυχία και 

βαθμολογία) 

35 

Καλή γνώση Αγγλικών 10 

 

Διάρκεια σύμβασης: 30 μήνες  

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των 1.500,00 € έκαστος (συμπεριλαμβανομένων νόμιμων 

κρατήσεων) 

 

3. Ένας  Φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ή άλλου συναφούς 

αντικειμένου) 

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια 

 

Μονάδες βαθμολόγησης 

Ενεργός φοιτητής του τμήματος Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών  
 

20 

Εμπειρία στην υλοποίηση ηλεκτρονικών διατάξεων 

για την απόρριψη θορύβου σε μετρήσεις πεδίου 

30 

Γνώση σχεδιασμού και ανάπτυξης ηλεκτρονικών 

κυκλωμάτων (πιστοποιείται από εργασίες και 

εργαστήρια που έχουν περατωθεί με επιτυχία και 

βαθμολογία) 

40 

Καλή γνώση Αγγλικών 10 

 

Διάρκεια σύμβασης: 30 μήνες  

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των 1.500,00 € έκαστος (συμπεριλαμβανομένων νόμιμων 

κρατήσεων) 

 

4. Ένας  Φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ή άλλου συναφούς 

αντικειμένου) 

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια 

 

Μονάδες βαθμολόγησης 

Ενεργός φοιτητής του τμήματος Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών  
 

20 
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Ειδίκευση σε Θέματα προγραμματισμού σε 

περιβάλλον Arduino και Andoid. (πιστοποιείται από 

εργασίες και εργαστήρια που έχουν περατωθεί με 

επιτυχία και βαθμολογία) 

35 

Γνώσεις σχεδιασμού και ανάπτυξη ηλεκτρονικών 

κυκλωμάτων 

 (πιστοποιείται από εργασίες και εργαστήρια που 

έχουν περατωθεί με επιτυχία και βαθμολογία) 

35 

Πολύ καλά Αγγλικά 

Καλά Γερμάνικα 

10 

 

Διάρκεια σύμβασης: 30 μήνες  

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των 1.500,00 € έκαστος (συμπεριλαμβανομένων νόμιμων 

κρατήσεων) 

 

Αξιολόγηση προτάσεων 

     Οι υποβαλλόμενες προτάσεις αξιολογούνται και επιλέγεται εκείνη που πληροί στο σύνολό 

της και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παραπάνω προσόντα. Πρόταση η οποία δεν πληροί 

τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

 

Υποβολή προτάσεων  

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν (ώρες γραφείου 8.00-14.00) ή να 

αποστείλουν ταχυδρομικά τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με την 

ένδειξη: «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για το υποέργο με τίτλο «ΤΕΙ-Α, Collective 

awareness platform for outdoor air pollution (hack-AIR)» της Πράξης «(HORIZON – 2020 ICT 

– 2015 – 688363», μέχρι και τις 16/02/2016 στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 

ΤΕΙ Αθήνας  

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών,  

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 

Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 43  

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 Έντυπο πρότασης 

 Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση προσόντα) 

 Αναλυτική Βαθμολογία 

 Επικυρωμένα αποδεικτικά καλής γνώσης ξένης γλώσσας  

 

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. 

Η εμπρόθεσμη υποβολή των προτάσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά 

αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 



 5 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 

τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας http://www.ee.teiath.gr/ . 

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του υποέργου  

«ΤΕΙ-Α, Collective awareness platform for outdoor air pollution (hack-AIR)»  

 

 

Ηλίας Σταύρακας 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

http://www.ee.teiath.gr/

