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Λάρισα 04-03-2013 
Αρ. πρωτ. -294- 

ΑΔΑ: ΒΕΔ046914Κ-ΧΝΤ 

 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗ  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ/Λ» (MIS 379380). 
 

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας, λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις της ΚΑ 679/22.08.1996 που κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 36 του ν. 

3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 

 Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του ν. 2527/1997 και του άρθρου 14 του ν. 3369/2005, τα 

οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3812/2009 

 Την υπ’ αριθμ. 133/26-02-2013 απόφαση του Ε.Ε.Ο. της Ε.Ε.Ε. του ΤΕΙ Λάρισας 

 Τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Λάρισας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – 

ΤΕΙ/Λ – Σύνθεση και μελέτη των βιολογικών, εμβιομηχανικών και μικρομηχανικών ιδιοτήτων 

νέων τύπων νανοδομημένων οστικών βιοτσιμέντων βασισμένα σε φωσφορικό ασβέστιο και 

γεωπολυμερή»  με MIS 379380, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

από εθνικούς πόρους 

ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας), με εξωτερικούς 

συνεργάτες, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ/Λ» (MIS 379380), 



ενός υποψήφιου διδάκτορα ή κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου, για «Παρασκευή αμιγών και σύνθετων οστικών 

τσιμέντων φωσφορικού ασβεστίου, χαρακτηρισμός νέων υλικών φωσφορικού ασβεστίου, σύνθεση και 

χαρακτηρισμός αμιγών και σύνθετων οστικών τσιμέντων από γεωπολυμερή».  

 

Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: 39.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Διάρκεια σύμβασης: 30 μήνες. 
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα (Υπεύθυνος: 

Ν . Μπουρόπουλος, Επικ. Καθηγητής) 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Κάτοχος πτυχίου Επιστήμης Υλικών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ή Χημείας ή 

Φαρμακευτικής ή Διπλώματος Χημικού Μηχανικού 

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ)   

 Συνάφεια του θέματος της διπλωματικής εργασίας με την επιστήμη των υλικών 

 Έναρξη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής συναφούς με την επιστήμη των βιοϋλικών 

 Πειραματική εμπειρία σε θέματα σύνθεσης και χαρακτηρισμού ανόργανων ενώσεων. Στο θέμα της 

σύνθεσης απαιτείται εμπειρία σε μεθόδους όπως η σύνθεση σε υδατικά διαλύματα και η καλή γνώση 

χημείας διαλυμάτων. Στο θέμα του χαρακτηρισμού απαιτείται εμπειρία σε τεχνικές όπως η 

φασματοσκοπία υπεριώδους/ορατού, η περίθλαση ακτίνων-Χ και η φασματοσκοπία υπερύθρου. 

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

Επιθυμητά προσόντα: Συμμετοχή σε συνέδρια και λοιπές ερευνητικές ομάδες εργασίας. 

 

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη. 

 

Η πρόταση κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει: 

- αίτηση του υποψηφίου για τη συμμετοχή του (θα τη βρείτε στο τέλος της πρόσκλησης) 

- βιογραφικό σημείωμα, υπογεγραμμένο σε όλες τις σελίδες 

- τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, γνώσεις 

ξένων γλωσσών, γνώσεις Η/Υ, συστατικές επιστολές) 

- οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για την τεκμηρίωση της υποψηφιότητας. 

Τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερόμενων απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα. 

Οι ενδιαφερόμενοι, για πληροφορίες σχετικές με το περιεχόμενο της πρόσκλησης, μπορούν να 

απευθύνονται στον Επιστ. Υπεύθυνο του έργου, κ. Στ. Ζαούτσο, τηλ.: 2410 684207, (szaoutsos@teilar.gr). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή τους στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου, της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας,  

μέχρι την Δευτέρα 18-03-2013, ώρα 14:00 με την ένδειξη: 



 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

(ενός υποψήφιου διδάκτορα ή κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου)  

(αρ. πρωτ. 294/04-03-2013) 

«ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ/Λ» (MIS 379380) 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, Τ.Κ. 41110 (περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων). 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

Θ. ΤΣΙΡΙΚΟΓΛΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΙ/Λ 

 

(Ακολουθεί υπόδειγμα Αίτησης)



 

  

 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ  ΛΑΡΙΣΑ ……………………………………. 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ: 
 
 
ΟΝΟΜΑ: 
 
 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 
 
 
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: 
 
 
Α.Δ.Τ.: 
 
 
Δ/ΝΣΗ: 
 
 
ΤΗΛ.:  
 
 
e-mail:  
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ:  
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

  
 
 
ΠΡΟΣ  
Ε.Ε.Ε. ΤΟΥ ΤΕΙ/Λ 
 
Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την υποβολή των 

δικαιολογητικών μου, για σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου (ενός υποψήφιου διδάκτορα 

ή κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου), ύστερα 

από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

(αρ. πρωτ. 294/04-03-2013), στα πλαίσια του 

έργου «ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ/Λ» (MIS 379380).  

 

 

 
 
 
 
 
 

Ο/ Η ΑΙΤ………… 
 
 
 

Συνημμένα: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 
 


