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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Με την από Πράξη 10/22.11.2017 Απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής
(Ε.Δ.Ε.)

του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο, «Νέες

Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές», που λειτουργεί

σύμφωνα το ΦΕΚ

(1675/Β΄/11-8-2015), όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 4017/΄Β/15-12-2016 και από το ΦΕΚ
3160/Β/12-09-2017, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου για τρεις
(3) συνεργάτες και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα παρακάτω:
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ


Μία (1) θέση Συνεργάτη για την υποστήριξη του μαθήματος

«Μηχανική Τροχιάς/

Δορυφορικές Επικοινωνίες».
Απαιτούμενα Προσόντα:
Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου
έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα
τα παρακάτω προσόντα.
 Βασικό Πτυχίο Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
 Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 Διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
 Συγγραφικό έργο και Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο του μαθήματος
Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων τους από την
Επιτροπή αξιολόγησης που έχει οριστεί από την Ε.Δ.Ε. (συνεδρίαση 10/22.11.2017)

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:
ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ






Βασικός τίτλος σπουδών Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών συναφής με το γνωστικό
αντικείμενο του μαθήματος
Διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του
μαθήματος
Συγγραφικό έργο και Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές
με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
10%
30%
40%
30%
10%

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ


Μία (1) θέση Συνεργάτη για την διδασκαλία του σεμιναριακού μαθήματος «Δίκτυα σε
Δορυφορικά Συστήματα».

Απαιτούμενα Προσόντα:
Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου
έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα
τα παρακάτω προσόντα.
 Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
 Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 Ερευνητική και διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
 Συγγραφικό έργο και Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο του μαθήματος

Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων τους από την
Επιτροπή αξιολόγησης που έχει οριστεί από την Ε.Δ.Ε. (συνεδρίαση 10/22.11.2017)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:
ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ






Βασικός τίτλος σπουδών Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών σχετικός με το γνωστικό
αντικείμενο του μαθήματος
Ερευνητική και διδακτική εμπειρία σε θέματα συναφή με
το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
Συγγραφικό έργο και Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές
με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
10%
40%
20%
20%
10%

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται για το Εαρινό εξάμηνο του διδακτικού έτους 2017-2018
και από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την πρότασή τους (βλ. Παράρτημα 1), τα
εξής δικαιολογητικά:


Βιογραφικό Σημείωμα



Φωτοτυπία δύο (2) όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας



Αντίγραφα τίτλων σπουδών



Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών



Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας



Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι ενδιαφερόμενοι ότι άπτεται των απαιτούμενων
προσόντων και εκτιμούν ότι θα συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την
εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση
γνώμης για την καταλληλότητά τους.



Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντίγραφα δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων
ημεδαπής, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4
Ν.1599/1986, στην οποία βεβαιώνεται ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτονται αποτελούν γνήσια
αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχουν στα χέρια τους.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων θα προηγηθεί ο υποψήφιος με εμπειρία σε ίδια ή
παρεμφερή προγράμματα.
Επισημαίνεται πως στη διαδικασία αξιολόγησης θα τηρηθούν κανόνες προώθησης ισότητας των
φύλων στην αγορά εργασίας.
Σημειώνεται ότι για τους/τις υποψήφιους των οποίων οι τίτλοι Σπουδών Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του
Εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δι.Κ.Α.Τ.Σ.Α).
Τα επικαλούμενα προσόντα και η εμπειρία των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν με βάση τα
υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές ίσης μεταχείρισης και της
μη διάκρισης από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης, η οποία θα συντάξει και το σχετικό
πρακτικό αξιολόγησης.
Η Επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους επικρατέστερους υποψηφίους,
σε συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να βαθμολογήσει τους
υποψηφίους μέχρι 20 μονάδες και η βαθμολογία αυτή θα προσμετρηθεί αθροιστικά.
Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς/τα επιλεχθέντα πρόσωπα είναι δημόσιος υπάλληλος / δημόσιοι
υπάλληλοι φέρει/φέρουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του
ν.3528/2007.

Η πρόταση και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν, σε σφραγισμένο
φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου καθώς και ο
αριθμ. Πρωτ. της Πρόσκλησης, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. είτε αυτοπροσώπως είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς προσκομίζοντας
την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την Κυριακή 31 Δεκεβρίου 2017 στην
παρακάτω διεύθυνση:
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. – Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κτίριο ΖΑ – Αίθουσα ΖΑ010
Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, Τ.Κ.: 122 44, Αιγάλεω
Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ
http://ntst-aegean.teipir.gr.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. δεν αναλαμβάνει καμία
δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η
σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου,
αποκλειόμενης εκ των προτέρων οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε
λόγο και αιτία.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Κωνσταντίνος Αλαφοδήμος
Καθηγητής

Παράρτημα 1
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Όνομα & Επίθετο:
Πατρώνυμο:
Επάγγελμα:
Ημερ/νία γέννησης: (ηη/μμ/εε)
Α.Δ.Τ.:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
E-mail:
Προς τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου:
Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: …………………..
Κωδικός πρότασης …………
Συνημμένα δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Αιγάλεω, ____ /____ /_________
Ο/Η Ενδιαφερόμενος/μενη
(Ολογράφως & Υπογραφή)

