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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/MSC IN ENERGY TECHNOLOGY» 

 

H Συντονιστική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 2/02-06-

2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών 

Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι Αθήνας, στο πλαίσιο του προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνολογία της Ενέργειας/MSc in 

Energy Technology» του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας,  προτίθεται να συνάψει μία σύμβαση 

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα μέλος Δ.Π. του Ιδρύματος διάρκειας ενός 

έτους και με δυνατότητα ανανέωσης, για την διοικητική υποστήριξη του παραπάνω 

προγράμματος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην 

παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης με επαγγελματική εμπειρία άνω των 15ετών, η 

οποία να αφορά την παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα: 

 Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή   

 Ικανότητα χρήσης συστημάτων πληροφορικής με έμφαση στη χρήση του 

Προγράμματος Γραμματειών και Ψηφιακών Πιστοποιητικών του ΤΕΙ-Α 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

 Αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ικανότητας 

εργασίας σε περιβάλλον ομάδας. 

Επιπλέον προσόν που θα συνεκτιμηθεί: 

 Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. 
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Ποσό σύμβασης: έως 3500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων).  

Διάρκεια σύμβασης: ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα 

ανανέωσης. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν (ώρες γραφείου 9.00-13.00) ή να 

αποστείλουν ταχυδρομικά τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με την 

ένδειξη: «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 1378/16-12-15) για το 

(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνολογία της Ενέργειας/MSc in Energy Technology» του 

Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, μέχρι και τις 31/12/2015  στη διεύθυνση: 

ΤΕΙ Αθήνας  

Γραμματεία Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών,  

Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 10   

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 Έντυπο πρότασης 

 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την προκήρυξη 

προσόντα) 

 Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

 Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας 

 

Η εμπρόθεσμη υποβολή των προτάσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά 

αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

Το επιλεγέν μέλος ΔΠ του  Ιδρύματος θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης 

έργου και η απασχόλησή του θα είναι εκτός του ωραρίου του και των 

συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει το Τμήμα 

Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας να συνάψει συνεργασία με τους 

ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

Η Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

 

Δρ. Μαρία Σαμαράκου 

Καθηγήτρια 

 


